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1.1 ÚVOD 

1.1.1 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K 
POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění jaderného zařízení, která 
musí být předložena k posouzení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci 
žádosti o vydání povolení k umístění jaderných zařízení podle § 9, odstavce (1), 
písmene a) zákona č. 263/2016 Sb., [1.1-2], Atomový zákon1, je rozdělena na 9 
podkladů dle požadavku Přílohy č. 1 odstavec 1, písmeno a) tohoto zákona je 
následující: 

1) Program systému řízení (PSŘ) 

2) Zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ) 

3) Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany (APMZFO) 

4) Záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení 

5) Program monitorování 

6) Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události 

7) Návrh koncepce bezpečného ukončení provozu 

8) Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby 

9) Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu JZ 

Základní obecné předpoklady pro zpracování podkladů k povolení k umístění jsou 
následující: 

1) Bude použita obalová metoda; 

2) NJZ EDU bude v rozumně proveditelném rozsahu nezávislý na EDU1-4 (dva 
samostatné subjekty, dva držitelé povolení).  

1.1.2 HLAVNÍ ÚČEL ZBZ 

Zadávací bezpečnostní zpráva (dále také ZBZ) je jedním z dokumentů, který musí 
být předložen k posouzení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci žádosti 
o vydání povolení k umístění jaderných zařízení podle § 9, odstavce (1), písmene a) 
zákona č. 263/2016 Sb., [1.1-2], Atomový zákon. Předložení ZBZ je požadováno 
přílohou č. 1, písmenem a) bodem 2 tohoto zákona. Požadavky na obsah ZBZ 
specifikuje § 20 vyhlášky č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení [1.1-1].  

Primárním účelem zpracování ZBZ je poskytnout průkazy o vhodnosti výběru lokality 
a přijatelnosti umístění navrhovaných jaderných zařízení v tomto případě dvou 
nových jaderných zařízení v lokalitě Dukovany – dále jen NJZ EDU. Dále musí ZBZ 
obsahovat popis projektu jaderného zařízení z hlediska naplnění požadavků na 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování 

 
1  U všech citovaných zákonů a vyhlášek je vždy myšleno ve znění pozdějších předpisů. 
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radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Nedílnou 
součástí je výkresová dokumentace, která v odpovídajícím rozlišení zaznamená 
hodnocené jevy a jejich charakteristiky. 

1.1.3 ZPRACOVATELÉ ZBZ 

Na zpracování Zadávací bezpečnostní zprávy pro nový jaderný zdroj se za 
společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., zejména podíleli: 

Ing. Vojtěch Španihel, Ing. Jiří Füzér, Ing. Stanislav Kropš, Ing. Robert Vesecký, Ing. 
Jan Hřib, Ing. Vítek Sladký, Ing. Jan Hora, Ing. Martin Mařík, Ing. Jaroslav Zíka, Bc. 
Kateřina Kršková, Ing. Blanka Brožková, Ing. Lenka Kučerová, Ing. Petr Nejedlý, Bc. 
Radek Kopřiva, Ing. Jaroslav Púčik, Ing. Petr Louženský, Ing. Kamila Růžičková, Ing. 
František Šťasta, Ing. Petr Beier, Bc. Jiří Štabrňák, Ing. Petr Hejný, Ing. René Ernst, 
Ing. Radek Svoboda Ph.D, Ing. Miroslav Samek, Ing. Jaromír Kuželka, Ing. David 
Píša, Ing. Miroslav Zeman a další. 

Některé odborné studie pro zpracování ZBZ jsou prováděny poddodavateli 
s odbornou způsobilostí nebo vědeckými institucemi v souladu s požadavky 
Programu systému řízení pro činnost umístění NJZ EDU, např.: 

- ÚJV Řež, a. s. 

- Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 

- Jacobs Clean Energy, s.r.o. (dříve AMEC Foster Wheeler s.r.o.) 

- Energoprůzkum Praha, spol. s r. o. 

- RNDr. Ivan Prachař, CSc. 

- Ústav fyziky Země, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta 

- Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 

- aj. 

1.1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁMĚRU 

V této kapitole jsou shrnuty stávající a budoucí licenční a povolovací kroky a řízení 
dotýkající se přípravy záměru postavit v lokalitě Dukovany dvě jaderná zařízení. 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany (NJZ EDU) 

Místo stavby:  Jaderná elektrárna Dukovany, 

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj 

Katastrální území Lipňany u Skryjí, Skryje nad Jihlavou, 
Slavětice a Heřmanice u Rouchovan, 

   Česká republika  

Charakter stavby 

Novostavba jaderného zdroje včetně souvisejících stavebních objektů a 
technologických zařízení. 
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VÝCHOZÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY 

Státní energetická koncepce České republiky [1.1-6] 

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní 
energetickou koncepci (dále také SEK). 

Státní energetickou koncepcí formuluje vláda České republiky politický, legislativní a 
administrativní rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému a dlouhodobě 
udržitelnému zásobování energií. Státní energetická koncepce je ve smyslu zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle 
státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a 
společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro 
vypracování územních energetických koncepcí. SEK považuje za jednu z priorit 
v oblasti vyváženého energetického mixu posílení role jaderné energetiky při výrobě 
elektřiny a maximální využití odpadního tepla z jaderných elektráren. V koncepci 
rozvoje elektroenergetiky je dále uveden dlouhodobý cíl podpory rozvoje jaderné 
energetiky jako jeden z pilířů výroby elektřiny, s cílovým podílem jaderné energetiky 
na výrobě elektřiny okolo 50 % a s maximalizací dodávek tepla z jaderných 
elektráren. 

V návaznosti na schválení SEK byl ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (dále 
také MPO) a Ministerstva financí (dále také MF) připraven Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky v ČR. 

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR [1.1-7] 

Dne 3. června 2015 schválila vláda ČR svým usnesením č. 419 Národní akční plán 
rozvoje jaderné energetiky v České republice (dále také NAP JE). 

Tento dokument navazuje na aktualizovanou Státní energetickou koncepci a 
v mezích jejího strategického zadání transformuje dílčí cíle tohoto dokumentu do 
konkrétních realizačních kroků. Realizační kroky a role státu jsou popsány 
v oblastech, jakými jsou regulace v oblasti jaderné bezpečnosti; zajištění dlouhodobě 
udržitelné infrastruktury potřebné pro výstavbu; dlouhodobý bezpečný provoz 
jaderných zařízení a jejich vyřazování z provozu; ukládání jaderného odpadu všech 
kategorií, a to jak z jaderné energetiky, tak i jaderného výzkumu, medicíny a 
průmyslu; výzkum v oblasti jaderné energetiky nebo školství a vzdělávání.  

NAP považuje za žádoucí neodkladně zahájit přípravu výstavby jednoho jaderného 
bloku v lokalitě Dukovany a jednoho bloku v lokalitě Temelín (s možností rozšíření na 
2 bloky v obou lokalitách). 

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu [1.1-8] 

Dokument z listopadu 2019 byl zpracován na základě požadavku nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu a obsahuje cíle a politiky na období 2021-2030 s výhledem do roku 
2050. Stěžejní část dokumentu tvoří nastavení příspěvku ČR k tzv. evropským 
klimaticko-energetickým cílům EU v oblasti snižování emisí, zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. 

Politika územního rozvoje České republiky [1.1-9] 

Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3 byla 
schválena usnesením vlády České republiky a je závazná od 1. 10. 2019 a zahrnuje i 
rozvojové plány související s dostavbou NJZ EDU. 
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Zásady územního rozvoje 

Krajské úřady jako orgány územního plánování ve smyslu § 5 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydaly Zásady 
územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KrV) [1.1-10] a Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR JmK) [1.1-11], které jsou legislativně ukotveny v § 36 
stavebního zákona. ZÚR KrV a ZÚR JmK jsou zpracovány pro celá území krajů, řeší 
uspořádání území krajů a obsahují záměry republikového a nadmístního významu.  

Úplné znění ZÚR KrV v aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nabylo účinnosti dne 07. 11. 
2020.  

Úplné znění ZÚR JmK v aktualizaci č. 1 nabylo účinnosti dne 30. 10. 2020. 

Územní plán Dukovany [1.1-12] 

Platný Územní plán obce Dukovany neobsahuje v návrhových plochách záměr 
výstavby NJZ EDU a aktualizace ÚP Dukovany se zapracovaným záměrem NJZ 
EDU bude provedena až po přijetí Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina. 

Územní plán Rouchovany [1.1-13] 

Platný Územní plán obce Rouchovany neobsahuje v návrhových plochách záměr 
výstavby NJZ EDU a aktualizace ÚP Rouchovany se zapracovaným záměrem NJZ 
EDU bude provedena až po přijetí Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina. 

Územní plán Slavětice [1.1-14] 

Platný Územní plán obce Slavětice neobsahuje v návrhových plochách záměr 
výstavby NJZ EDU a aktualizace ÚP Slavětice se zapracovaným záměrem NJZ EDU 
bude provedena až po přijetí Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) [1.1-15] 

Zpracování Oznámení EIA a jeho podání na MŽP:   07/2016 

Vydání Závěru zjišťovacího řízení:     12/2016 

Zpracování Dokumentace EIA a její předání na MŽP:   11/2017 

Veřejné projednání Dokumentace EIA:     06/2018 

Vypracování Posudku EIA:      06/2019 

Souhlasné stanovisko MŽP:      08/2019 

V rámci mezistátního procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který 
proběhl podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(zákon EIA) [1.1-3], byly hodnoceny potenciální vlivy záměru NJZ EDU na životní 
prostředí a veřejné zdraví, a to při jeho přípravě, provádění i provozování, včetně 
uvažování spolupůsobícího účinku provozu stávající elektrárny a stávajícího pozadí. 

Proces byl zahájen podáním oznámení záměru (Oznámení EIA), zpracovaném dle 
přílohy č. 3 zákona EIA. Podání Oznámení EIA ze strany ČEZ, a. s. na ministerstvo 
životního prostředí (MŽP) proběhlo dne 20. 7. 2016, následné zjišťovací řízení, v 
rámci kterého získalo MŽP připomínky od dotčených správních úřadů (např. SÚJB, 
MPO, MZd, krajských úřadů, atd.), dotčených územních samosprávných celků 
(obce a samosprávy krajů), veřejnosti, a to včetně zahraniční, bylo zahájeno dne 
28. 7. 2016 a ukončeno dne 6. 12. 2016, kdy vydalo MŽP tzv. závěr zjišťovacího 
řízení, ve kterém formulovalo doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní 
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prostředí má být v navazující dokumentaci EIA kladen zvýšený důraz. MŽP 
obdrželo v rámci zjišťovacího řízení rovněž připomínky od všech sousedních států, 
tj. Německa, Rakouska, Slovenska a Polska a dále i z Maďarska. 

K 30. 6. 2017 bylo dokončeno zpracování dokumentace EIA [1.1-5] dle přílohy č. 4 
zákona EIA. Dokumentace EIA byla podána na MŽP dne 13. 11. 2017. MŽP 
dokumentaci EIA zveřejnilo a rozeslalo k vyjádření, přičemž MŽP získalo další 
připomínky od dotčených orgánů (např. SÚJB, MPO, MZd, krajských úřadů atd.), 
dotčených územních samosprávných celků (obce a samosprávy krajů) a veřejnosti. 

Dokumentaci EIA včetně překladů zaslalo MŽP s žádostí o vyjádření rovněž 
dotčeným státům a v souladu s legislativou nabídlo předběžné projednávání (dále jen 
"konzultace"). Zájem o tyto konzultace projevilo Německo a Rakousko. Polsko se 
společně s Maďarskem spokojilo pouze s písemnou formou konzultací. Mezistátní 
konzultace s německými zástupci se pod vedením MŽP uskutečnily 6. 4. 2018 
v Praze. Hlavní náplní byla odborná diskuse a zodpovězení prezentovaných dotazů 
zúčastněných expertů. V obdobném formátu proběhly i mezistátní konzultace 
s Rakouskem, konané 10. – 11. 4. 2018. 

V souvislosti se vztahem k veřejnosti proběhlo 3. 5. 2018 veřejné projednání 
v maďarské Budapešti. Další krok představovaly tzv. veřejné diskuse v Rakousku 
(Vídeň, 6. 6. 2018) a Německu (Mnichov, 13. 6. 2018). Veřejné projednání v ČR, na 
kterém měl kdokoli možnost uplatnit své dotazy a připomínky, se uskutečnilo dne 19. 
6. 2018 v Třebíči. 

Dne 3. 11. 2018 MŽP doručilo dokumentaci o vlivech záměru na životní prostředí 
včetně obdržených vyjádření nezávislému zpracovateli posudku. Dne 17. 1. 2019 
byly zpracovateli posudku poskytnuty poslední vyžádané doplňující a vysvětlující 
podklady nezbytné pro zpracování posudku. Vlastní posudek byl, na základě 
dokumentace EIA a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného 
projednání a mezistátních konzultací, ze strany zpracovatele dokončen dne 14. 6. 
2019.  

MŽP na základě dokumentace EIA, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání 
a posudku vydalo dne 30. 8. 2019 závazné souhlasné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“). Součástí vydaného 
stanoviska je řada podmínek pro navazující řízení k omezení či eliminaci vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, rozdělených pro fáze přípravy, výstavby 
a provozu záměru a také pro následné monitorování a rozbor vlivů záměru na životní 
prostředí.  

Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Na žádost oznamovatele příslušný 
úřad prodlouží platnost stanoviska o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke 
změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž 
důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní 
prostředí. Stanovisko EIA je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících 
řízeních (viz definice v § 3 písm. g) zákona EIA) a musí být platné v době vydání 
těchto rozhodnutí v prvním stupni. Investor je povinen před zahájením každého 
navazujícího řízení, tedy nejblíže v územním a stavebním řízení, vyhotovit úplný 
popis případných změn záměru oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko 
EIA. Jestliže nedošlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní 
vliv na životní prostředí, příslušný úřad (MŽP) vydá souhlasné závazné stanovisko 
(tzv. „coherence stamp“). V opačném případě (tzn. příslušný úřad vydá nesouhlasné 
závazné stanovisko) jsou tyto změny předmětem posuzování, pokud se tak stanoví 
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ve zjišťovacím řízení, a záměr bude podléhat novému posouzení v rámci procesu 
EIA. 

Všechny zásadní dokumenty související s procesem EIA jsou k dispozici 
v Informačním systému EIA [1.1-15]. 

Přehled návazných řízení a dokumentace požadované pro vydání povolení k 
jednotlivým činnostem podle zákona č. 263/2016 Sb. [1.1-2] 

V rámci řízení a zpracování dokumentace požadované pro vydání povolení k 
jednotlivým činnostem podle Atomového zákona č. 263/2016 Sb. [1.1-2], budou 
respektovány požadavky vyplývající ze znění tohoto zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů (vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a NV ČR) 
vztahujících se k plánování výstavby jaderného zařízení, jeho umisťování, 
projektování, výstavby, uvádění do provozu, provozu až po vyřazení zařízení z 
provozu a to i se zahrnutím transportu radioaktivních materiálů a nakládání s 
radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. 

Povolení SÚJB bude nutné dle § 9 Atomového zákona, získat k vykonávání 
následujících činností souvisejících s využíváním jaderné energie: 

- umístění jaderného zařízení  (povoleno rozhodnutím SÚJB č.j. 
SÚJB/JB/5575/2021 ze dne 8. 3. 2021), 

- výstavba jaderného zařízení, 

- první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 

- první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 

- uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 

- provoz jaderného zařízení, 

- jednotlivé etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení a 

- provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a 
fyzickou ochranu jaderného zařízení. 

K jednotlivým činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie bude nezbytné 
zpracovat dokumentaci pro jednotlivé povolované činnosti uvedené výše. Tato 
dokumentace je definována v příloze 1 Atomového zákona. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 1 – Kap. 1.1 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 8 

 
Obr. 1 Orientační diagram licenčního a povolovacího procesu (zpracoval ČEZ, a. s.). 

Projekt NJZ EDU vybraný k výstavbě v ČR bude  splňovat zákonné požadavky 
České republiky a požadavky vyplývající z legislativy EU, dále relevantní 
bezpečnostní požadavky plynoucí z doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (IAEA) a doporučení Asociace západoevropských jaderných dozorů 
(WENRA). Tyto požadavky budou závazné rovněž pro všechny dodavatelské 
subjekty a to ve všech fázích projektování, výstavby, spouštění, provozování a 
vyřazování elektrárny z provozu. 

Umístění jaderného zařízení 

Rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/JB/5575/2021 ze dne 8. 3. 2021 bylo povoleno 
umístění dvou jaderných zařízení – „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“. Každé 
z jaderných zařízení zahrnuje jeden jaderný blok s jedním heterogenním tlakovodním 
reaktorem o jmenovitém tepelném výkonu do 3500 MWt a k němu příslušnému 
čistému elektrickému výkonu do 1200 MWe. 

Rozhodnutí SÚJB obsahuje 3 podmínky: 

A/ Účastník řízení bude SÚJB jednou za rok, počínaje rokem 2022, předkládat 
aktualizaci zadávací bezpečnostní zprávy a další dokumentace pro povolovanou 
činnost vyjmenované v příloze č. 1 části 1 písm. a) atomového zákona popisující 
aktuální stav s vyznačením změn, ke kterým došlo v předchozím roce. 

Termín: jednou ročně, vždy do 30. dubna2  

B/ Účastník řízení bude SÚJB pravidelně předkládat zprávu o stavu své organizační 
struktury, která bude obsahovat přehled provedených organizačních změn za uplynulý 

 
2 první plnění do 30.4.2022 
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kalendářní rok, počáteční a konečný počet zaměstnanců v jednotlivých útvarech 
účastníka řízení, které se podílejí na činnostech souvisejících s využíváním jaderné 
energie, a vyhodnocení dopadu těchto organizačních změn na systém řízení a zajištění 
jaderné bezpečnosti. V případě snížení počtu zaměstnanců v uplynulém období v 
jakémkoli z těchto útvarů bude zpráva obsahovat i vyhodnocení, jak jsou s nižším 
počtem zaměstnanců naplňovány role a odpovědnosti daného útvaru. 

Termín: jednou ročně, vždy do 30. dubna3 

C/ Účastník řízení zpracuje a předloží SÚJB zprávu obsahující informace o 
předpokládaných organizačních změnách minimálně na další kalendářní rok. 

Termín: jednou ročně, vždy do 30. listopadu4 

1.1.5 OBECNÉ INFORMACE O ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Území k umístění JZ, jehož součástí je pozemek NJZ EDU, se nachází 
v jihovýchodní části České republiky na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského 
kraje, přibližně 27 km jihozápadně od Brna. Výstavba NJZ EDU je plánována v 
bezprostřední blízkosti areálu současné Jaderné elektrárny Dukovany (dále EDU1-
4). 

Předběžné vymezení prostoru plánované výstavby a orientace hlavních objektů NJZ 
EDU ve vazbě na dispozici výrobních bloků EDU1-4 jsou zřejmé z Příl. 2 ZBZ NJZ 
EDU. Umístění pozemku navrženého pro umístění (dále jen PNpU) objektů NJZ EDU 
s vlivem na jadernou bezpečnost a pozemků plánovaných pro zařízení staveniště je 
zřejmé z Obr. 2. 

PNpU je situován na vrcholu kopce v nadmořské výšce 389 m n.m., který bude před 
výstavbou NJZ EDU srovnán do tří základních výškových úrovní 389,00 m n.m., 
384,00 m n.m. a 380,00 m n.m.  

Území k umístění nepatří z hlediska potenciálu přírodních složek mezi 
nejhodnotnější. Důvodem je nevýrazná geomorfologická členitost území (mírně 
zvlněná krajina, s výjimkou ostře zaříznutých údolí Jihlavy a Rokytné), dále pak 
celkově malý podíl lesů nízké kvality, intenzivní využívání krajiny k zemědělským 
účelům a vyšší podíl zastavěných ploch.  

Vzhledem ke spíše venkovskému typu krajiny nevyniká toto území kulturními, 
historickými ani sakrálními památkami. Výjimkou jsou města a městské památkové 
zóny Náměšť nad Oslavou s renesančním zámkem a Jaroměřice nad Rokytnou s 
barokním zámkem, jež jsou oba chráněny jako národní kulturní památka. I v dalších 
městech a obcích se dochovaly zámecké areály, např. v Dukovanech, Hrotovicích, 
Oslavanech, Rosicích, Jevišovicích, Miroslavi, Hostimi. Z hlediska současného 
vývoje kraje sehrává nezanedbatelnou roli i teritoriální blízkost Rakouska, jež se v 
současné době promítá do prohlubujících se hospodářských a kulturně 
společenských vazeb.  

Detailní popis území k umístění JZ z oblasti geografické a demografické, vnějších a 
vnitřních vlivů, klimatických podmínek, hydrologických, hydrogeologických, 

 
3 první plnění do 30.4.2022 

4 první plnění do 30.11.2021 
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geologických, tektonických, seismických podmínek a vlivu JZ na území k umístění a 
obyvatelstvo je uveden v díle 2 ZBZ NJZ EDU. 

 
Obr. 2 Schématické znázornění polohy pozemku NJZ EDU vůči STP EDU1-4 (zpracoval ČEZ, a. 
s.). 
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1.1.6 HLAVNÍ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ ZBZ 

Požadavek na zpracování Zadávací bezpečnostní zprávy je dán bodem 1. a) 2. 
přílohy č. 1 Atomového zákona č. 263/2016 Sb. [1.1-2]. Požadavky na obsah ZBZ 
NJZ EDU jsou definovány v § 20 vyhlášky č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného 
zařízení [1.1-1]. Základní členění ZBZ (zejména kapitol 1 a 3) pak vychází z obsahu 
Provozní bezpečnostní zprávy, který je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 329/2017 
Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení [1.1-4] a dále s přihlédnutím k 
bezpečnostnímu návodu SÚJB BN-JB-1.3 „Obsah bezpečnostních zpráv“ [1.1-16]. 

Jelikož jsou v území k umístění v provozu další jaderná zařízení, jde v první řadě o 
následující úkoly: 

- Rekapitulovat všechny známé údaje o lokalitě, prověřit jejich úplnost a 
platnost vzhledem k současným požadavkům na hodnocení lokality pro 
umístění jaderného zařízení, aktualizovat v čase proměnné údaje významné 
pro hodnocení a ověřit, zda i v současných legislativních podmínkách je 
možné umístění dvou nových jaderných zařízení. 

- Specifikovat a stanovit požadavky na ty vlastnosti nových jaderných bloků, 
které jsou významné pro posouzení jejich přijatelnosti z hlediska dopadů na 
obyvatelstvo a životní prostředí nejen v podmínkách provozních stavů, ale i 
během havarijních podmínek. 

- Detailně zhodnotit plochy, kde se nachází budoucí pozemek navržený pro 
umístění NJZ EDU (dále jen PNpU). 
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1.2 INFORMACE O ŽADATELI O POVOLENÍ A HLAVNÍCH 
SUBJEKTECH PROJEKTU NJZ EDU 

1.2.1 INFORMACE O ŽADATELI O POVOLENÍ 
Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. (dále také EDUII) byla založena společností 
ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444 (dále jen „zakladatel“), jako jediným 
zakladatelem, zakladatelskou listinou obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu 
§ 162 odst. 1 a § 172 zák. číslo 513/1991 Sb., ve formě notářského zápisu ze dne 11. 
prosince 2015.  

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 21250 dne 23. prosince 2015. 

Tab. 1 Základní údaje o společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. 

Základní údaje o společnosti 

Název firmy: Elektrárna Dukovany II, a. s. 

Ulice: Duhová 2/1444 

Město: Praha 4 

PSČ: 140 53 

Telefon: +420 211 043 374 

E-mail: njzedu@cez.cz 

www stránka: www.cez.cz 

Odvětví: Energetika, OKEČ 40.10 

IČ: 04669207 

DIČ: CZ04669207 

Bankovní spojení: Č.ú. 107-6912070287/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka 21250 B 

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s.  je plně integrovanou dceřinou společností 
Skupiny ČEZ a je součástí koncernu ČEZ. 

Podrobné údaje o žadateli jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Program 
systému řízení pro umístění NJZ EDU – identifikační kód EDUII_PSŘ_0001“, který je 
součástí žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v 
lokalitě Dukovany“ podle § 9 odst. 1, písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

Poslání společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. 

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. jako speciální projektová dceřiná společnost 
mateřské společnosti ČEZ, a. s. zajišťuje od data vložení rozvoj projektu Nový jaderný 
zdroj v lokalitě Dukovany podle zadání schváleného v podnikatelském záměru 
projektu. Vychází přitom ze skutečnosti, že Národní akční plán rozvoje jaderné 
energetiky v ČR v návaznosti na Státní energetickou koncepci požaduje v lokalitě 
Dukovany pokračování přípravy projektu výstavby jaderných bloků ve variantě 2 bloků 
konkrétně výstavbou 1 bloku s možností rozšíření na 2 bloky. 
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1.2.2 HLAVNÍ SUBJEKTY PROJEKTU NJZ EDU 
Hlavní subjekty projektu NJZ EDU významných způsobem vnášejí požadavky ze své 
oblasti působnosti, které ovlivňují samotnou realizaci projektu NJZ EDU. Všechny 
požadavky jsou vhodně implementovány do projektu NJZ EDU tak, aby byly dosaženy 
stanovené cíle projektu. 

Mezi hlavní subjekty projektu NJZ EDU patří: 

Zadávací organizace 

Zadávací organizace má za cíl zpracovat zadání projektu NJZ EDU, tj. dokument, který 
určuje základní parametry projektu (cíle, rozsah, zdroje, rizika atd.) a zajistit podmínky 
a zdroje pro úspěšnou realizaci projektu NJZ EDU.  

Průběžně provádí dohled nad prováděnými činnostmi na projektu NJZ EDU a ověřuje 
naplňování stanovených parametrů projektu NJZ EDU. 

Obchodní firma  ČEZ, a. s. 

Adresa  Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha 

Identifikační číslo 45274649 

Projektová organizace 

Projektová organizace má za cíl připravit a realizovat projekt NJZ EDU, se zřetelem 
na bezpečnost, ekonomickou efektivitu, při splnění obecně závazných právních 
předpisů, mezinárodních požadavků a doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany. 

Projektová organizace provádí dále realizaci souvisejících a vyvolaných investic, tj. 
realizaci činností na majetku společnosti EDUII, ČEZ, popřípadě na majetku třetích 
stran (např. E.ON) potřebných pro přípravu, realizaci a provoz samotné dodávky 
elektrárny. 

Obchodní firma  Elektrárna Dukovany II, a. s. 

Adresa  Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha 

Identifikační číslo 046 69 207 

Hlavní dodavatel 

Dodavatel nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, který zajistí dodávku 
elektrárny. Na hlavního dodavatele jsou smluvně navázány další dodavatelé, které má 
zahrnuty v rámci svého dodavatelského řetězce.  

Obchodní firma   

Adresa  Hlavní dodavatel není vybrán. 

Identifikační číslo  

Ostatní dodavatelé 

Dodavatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu s projektovou organizací, a kteří jsou mimo 
rozsah dodávky hlavního dodavatele. 
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V etapě umisťování se jedná především o dodavatele, kteří spolupracují s žadatelem 
o povolení při získávání dokladů a informací pro zpracování dokumentace pro získání 
povolení k umístění NJZ EDU.  

Podrobné údaje o jednotlivých dodavatelích jsou uvedeny v dokumentu „Program 
systému řízení pro umístění NJZ EDU – identifikační kód EDUII_PSŘ_0001“, který je 
součástí žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v 
lokalitě Dukovany“ podle § 9 odst. 1, písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 
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1.3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ELEKTRÁRNĚ 

1.3.1 CÍL ZÁMĚRU 

Cílem záměru je výstavba až dvou nových tlakovodních reaktorů (viz kap. 1.4) 
v lokalitě Dukovany o celkovém čistém elektrickém výkonu až cca 2400 MWe. 
V následujících kapitolách je uveden základní popis plánovaných reaktorů, jejich 
stavební koncepce a technologického řešení. 

V současné době není o výběru konkrétního technického řešení (konkrétního 
dodavatele a projektu) rozhodnuto, proto je i popis plánovaných reaktorů proveden 
obalově. V navazujících kapitolách (v kap. 3) jsou proto stanoveny základní 
legislativní požadavky a obalový popis projektového řešení z hlediska jejich naplnění. 

Výběr konkrétního dodavatele a projektu proběhne v následné fázi záměru a 
podrobná dokumentace konkrétního projektového řešení a průkaz naplnění 
stanovených základních legislativních požadavků tak budou předloženy ve fázi 
povolení k výstavbě jaderného zařízení jako součást dokumentace pro povolovanou 
činnost, kterou je výstavba jaderného zařízení v souladu s Atomovým zákonem, 
přílohou č. 1, bodu 1 b) (především jako součást předběžné bezpečnostní zprávy). 

Základními požadavky na výše uvedené nové tlakovodní reaktory jsou: 

- Naplnění bezpečnostních cílů a požadavků (více v kap. 1.5), mezi které patří: 

 Rozšíření projektových východisek o rozšířené projektové podmínky a 
vyšší úroveň nezávislosti mezi zařízením plnícím bezpečnostní funkce 
v rámci základních projektových nehod a rozšířených projektových 
podmínek (především těžkých havárií), 

 Zvýšení odolnosti vůči zátěžím plynoucím z vlastností území včetně 
vnějších událostí spadajících do rozšířených projektových podmínek, 

 Odolnost vůči pádu velkého dopravního letadla, 

 Radiační kritéria přijatelnosti pro havarijní podmínky v souladu 
s požadavky české legislativy a doporučení WENRA, 

 Praktické vyloučení tzv. časných a velkých radiačních havárií, 

 Pravděpodobnostní kritéria pro sumární četnost těžkého poškození 
palivového systému na úrovni 10-5/rok a pro sumární četnost tzv. 
časných a velkých radiačních havárií na úrovni 10-6/rok, 

 Zvýšení autonomie (nezávislosti při řešení havarijních podmínek na 
okolí), 

 Minimalizace vzniku radioaktivního odpadu. 

- Naplnění provozních cílů, mezi které patří: 

 Maximální čistý elektrický výkon jaderného reaktoru 1200 MWe, 

 Hrubá účinnost min. 35 %, 

 Vysoká průměrná disponibilita (na úrovni 90 % a více), 

 Projektová životnost 60 let, 
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 Regulační schopnosti bloku (včetně pravidelného provozu 
v proměnném zatížení), 

 Umožnění dlouhodobého provozu (např. řízení spolehlivosti a řízení 
stárnutí, řízení konfigurace, řízení kompetencí a řízení znalostí). 

1.3.2 OBECNÝ POPIS ELEKTRÁRNY 

Umístění 

Výstavba NJZ EDU je plánována v lokalitě Dukovany bezprostředně navazující na 
areál současné Jaderné elektrárny Dukovany (dále také EDU1-4) cca 25 km 
jihovýchodně od Třebíče. NJZ EDU se bude nacházet v prostoru vymezeném obcemi 
Dukovany, Slavětice a Rouchovany. Předběžné vymezení prostoru plánované 
výstavby a orientace hlavních objektů NJZ EDU ve vazbě na dispozici výrobních 
bloků EDU1-4 je zřejmé z Příl. 2 ZBZ. Umístění pozemku navrženého pro umístění 
objektů NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost (dále jen PNpU) a pozemků 
plánovaných pro zařízení staveniště je zřejmé z Výkr. 1 charakterizující situaci širších 
vztahů.  

Detailní informace o území k umístění a jeho vyhodnocení dle požadavků vyhlášky č. 
378/2016 Sb. [1.3-11] jsou uvedeny v kap. 1.1.5 a kap. 2. 

Tyto informace (včetně vlivu EDU1-4 na NJZ EDU) budou zohledněny v technickém 
řešení NJZ EDU (viz kap. 3.3.3-3.3.6). 

Všeobecné údaje o elektrárně 

Následující stručný popis budoucího přijatého projektového řešení využívá pro 
charakteristiku základních parametrů projektu tzv. obalový přístup, kdy je projektové 
řešení specifikováno pomocí obálky možného projektového řešení (popisu a 
parametrů), v jejíž hranici se bude budoucí projektové řešení pohybovat.  

NJZ EDU bude sestávat ze dvou samostatných bloků, každý s jedním tlakovodním 
reaktorem. Technologické schéma každého bloku bude sestávat z primární části, 
sekundární části a vnějších provozů. Vnější provozy obou bloků mohou být 
samostatné či sdílené. Každý z reaktorů bude mít jmenovitý tepelný výkon 
maximálně cca 3500 MWt a k němu příslušný čistý elektrický výkon do 1200 MWe. 

Základním prvkem jaderných elektráren je jaderný reaktor, ve kterém dochází k 
využití energie, obsažené ve hmotě jaderného paliva, a to jadernou reakcí za vzniku 
tepla. Toto teplo je následně využito pro výrobu páry. V uvažovaných tlakovodních 
reaktorech se využívá štěpná jaderná reakce tepelnými neutrony. Princip takové 
štěpné reakce je znázorněn na následujícím obrázku. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 1 – Kap. 1.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 4 

 

1 Pomalý neutron 5 Rychlé neutrony 
2 Jádro uranu 235U 6 Absorbátor 
3 Štěpení za vzniku tepla 7 Moderátor 
4 Štěpné produkty 8 Pomalý neutron 

Štěpná jaderná reakce v reaktoru spočívá v rozštěpení atomového jádra (typicky 
jádra uranu U-235) pomalým neutronem. Rozštěpením se jádro rozdělí na obvykle 
dva fragmenty. Při tom se ve formě tepla (které je dále využito na výrobu páry) uvolní 
část jeho vazebné energie a současně se uvolní obvykle dva až tři další (rychlé) 
neutrony. Ty mohou po zpomalení štěpit další jádra paliva, a proto se reakce nazývá 
řetězová. Proces je při energetickém využívání jaderné energie řízen tak, aby vždy 
jeden neutron, uvolněný při štěpení, byl zpomalen a vyvolal tak další štěpnou reakci. 
V tomto případě štěpná reakce probíhá ustáleně, protože počet štěpení za jednotku 
času nenarůstá ani neklesá. Ostatní neutrony, uvolněné při štěpení, jsou zachyceny 
v materiálech aktivní zóny reaktoru. Změnami v geometrii a složení materiálů aktivní 
zóny reaktoru, ve kterých probíhá záchyt neutronů, se řídí intenzita štěpné řetězové 
reakce, což se využívá při změně výkonu reaktoru nebo při jeho úplném odstavení. 

Látka, která je využita pro štěpení se nazývá jaderným palivem, látka, která 
zpomaluje rychlé neutrony ze štěpení, se nazývá moderátorem, látka, která 
zachycuje neutrony, se nazývá absorbátorem a teplonosné médium, které odvádí 
teplo z reaktoru, se nazývá chladivem. Seskupení palivových souborů v nádobě 
reaktoru, kde dochází ke štěpné řetězové reakci, se nazývá aktivní zónou reaktoru. 

Jako jaderné palivo bude použit lehce obohacený uran, u kterého je obohacením 
zvýšena koncentrace izotopu uranu U-235 na úroveň až do cca 5 %. Základním 
prvkem, ve kterém se v reaktoru uvolňuje teplo, se nazývá palivovým elementem. 
Ten sestává z tablet oxidu uraničitého (UO2), uzavřených v trubce ze slitiny zirkonia. 
Palivové elementy jsou uspořádány do palivových souborů, které jsou jako celek 
vkládány do aktivní zóny reaktoru. 

Jako chladivo je využívána demineralizovaná voda s řízeným chemickým režimem, 
která zároveň slouží i jako moderátor a též jako nosič rozpustného absorbátoru 
(kyselina boritá). Při průchodu přes reaktor se voda ohřívá, vstupuje do několika 
chladicích smyček, ve kterých chladivo cirkuluje pomocí cirkulačních čerpadel, 
prochází přes primární stranu parogenerátorů, kde přes teplosměnnou plochu 
odevzdává část své tepelné energie na sekundární stranu, a opět se vrací zpět do 
reaktoru. Tento chladicí okruh se nazývá primární okruh. V tomto okruhu, včetně 
reaktoru, je udržována chladicí voda pod relativně vysokým tlakem (tak, aby zůstala 
v kapalném stavu i při teplotách nad 300 °C, odtud název tlakovodní reaktor). 

V parogenerátorech (které fungují jako tepelné výměníky) je teplo primárního okruhu 
využito na ohřev vody v sekundárním okruhu. Voda se na sekundární straně 
parogenerátorů mění na tlakovou páru. Ta je vedena do turbíny, kterou svým 
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průchodem za současné expanze roztáčí. Po odevzdání energie pára kondenzuje v 
kondenzátoru zpět na vodu a kondenzát je přečerpáván zpět do parogenerátoru. 

Energie rotačního pohybu turbíny je využívána pro pohon elektrického generátoru a 
vyrobená elektrická energie je vyvedena do elektrizační soustavy. 

Pro zajištění kondenzace páry v kondenzátoru je využíván terciární (chladicí) okruh, 
v němž chladicí voda cirkuluje přes chladicí věže. V nich se nevyužitelné 
nízkopotenciálové teplo odevzdává do atmosféry. Úbytek (především odpar) terciární 
vody je doplňován surovou vodou z vhodného zdroje (v případě elektrárny Dukovany 
je to řeka Jihlava). 

Vzhledem k bezpečnostním požadavkům na jaderné elektrárny jsou zařízení reaktoru 
a primárního okruhu umístěna v ochranné obálce (kontejnmentu), jehož prvořadým 
úkolem je zabránění úniku radioaktivních látek do životního prostředí v případě 
porušení těsnosti paliva a primárního okruhu. Na kvalitu kontejnmentu jsou kladeny 
velmi vysoké nároky. Kromě ochrany vůči úniku radioaktivních látek zabezpečuje 
kontejnment také ochranu vůči vnějším rizikům (např. extrémní meteorologické 
podmínky nebo důsledky lidské činnosti – tlaková vlna, pád letadla apod.). 

Principiální schéma jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem je zřejmé z 
následujícího obrázku. 

 

 PRIMÁRNÍ OKRUH  SEKUNDÁRNÍ OKRUH  TERCIÁRNÍ OKRUH 
1 Reaktor 5 Separátor, přihřívák 14 Chladicí věž 
2 Chladicí smyčka, cirkulační 

čerpadlo 
6 Vysokotlaký díl turbíny 15 Čerpací stanice chladicí vody 

3 Parogenerátor 7 Nízkotlaký díl turbíny 17 Čerpací stanice surové vody 
4 Kompenzátor objemu 8 Kondenzátor   
16 Ochranná obálka (kontejnment) 9 Kondenzátní čerpadlo   
  10 Regenerace   
  11 Napájecí čerpadlo   
  12 Elektrický generátor   
  13 Transformátor, vyvedení el. výkonu   

 

Koncepce stavebního uspořádání 

Stavební objekty budou orientovány obdobně, jako současné bloky EDU1-4, aby bylo 
možné maximálně efektivní využití stávající infrastruktury (vyvedení výkonu, 
železniční vlečka během výstavby, komunikace, přívod a odvod vod atd.). 
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Urbanistická koncepce bude v souladu se schváleným územním plánem. Navržené 
rozmístění, technické a dispoziční řešení staveb NJZ EDU v prostoru severozápadní 
hranice areálu EDU1-4 bude respektovat umístění stávajících provozovaných objektů 
EDU1-4. Rozmístění ploch je zřejmé z Výkr. 1. 

Prostorové řešení nové výstavby bude provedeno s ohledem ke stávající zástavbě a 
celkovému konečnému výrazu energetické stavby. Stavební konstrukce budou 
podřízeny technologickým potřebám a budou přizpůsobeny a budou odolné vůči 
vlastnostem území.  

U převážné většiny hlavních stavebních objektů NJZ EDU lze uvažovat s plošným 
založením, viz podklad [1.3-4]. 

Příklady uspořádání budov elektrárny jsou znázorněny v kap. 1.9. 

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Níže uvedený text představuje popis obvyklého objektového uspořádání jaderné 
elektrárny s tlakovodním reaktorem uvažovaných výkonových alternativ. Jedná se o 
výčet hlavních stavebních objektů, ne všechny uvedené stavební objekty budou 
nutně součástí konkrétního projektového řešení a jejich projektové řešení (včetně 
rozmístění zařízení v nich) bude upřesněno ve fázi povolení k výstavbě jaderného 
zařízení jako součást dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba 
jaderného zařízení v souladu s Atomovým zákonem, přílohou č. 1, bodu 1 b) 
(především jako součást předběžné bezpečnostní zprávy). 

Požadavky na stavební objekty budou v souladu s hierarchickou strukturou 
bezpečnostních požadavků uvedených v kap. 1.5.2, která řeší hierarchii jednotlivých 
právních norem. V projektu budou uplatňovány normy a standardy v souladu s kap. 
1.5.3 Zásady uplatňování právních předpisů a norem. 

Situační řešení stavebních objektů na PNpU (2x1200 MWe), vycházející 
z dokumentace EIA [1.3-5], jsou vyobrazeny v Příl. č. 2.  

Objekty s vlivem na jadernou bezpečnost budou dále splňovat požadavky 
specifikované v kap. 3.3, zejména na odolnost proti vnitřním událostem a vnitřním 
podmínkám a vlastností území včetně požadavků na seismickou odolnost. 

Typicky se jedná o následující objekty: 

 budova reaktoru, 

 budova bezpečnostních systémů, 

 budova paliva (u projektů, kde je VJP skladováno mimo budovu reaktoru), 

 budova pomocných provozů, 

 budova zpracování a úpravy radioaktivního odpadu, 

 objekty systému technické vody důležité, 

 objekty nouzového napájení. 

Budova reaktoru 

Budova reaktoru sestává z hermetické ochranné obálky. Hermetická ochranná 
obálka má za úkol zachytit radioaktivní látky, uvolněné z primárního okruhu a 
jaderného paliva při havarijních podmínkách, a omezit jejich úniky do životního 
prostředí na minimální úroveň v souladu s radiačními kritérii přijatelnosti a dále 
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chránit primární okruh, části bezpečnostních systémů a bazény skladování umístěné 
uvnitř ochranné obálky před účinky vlastností území a dalšími vnějšími událostmi 
(včetně pádu letadla). Vnitřní vestavby i vnější stěny budovy reaktoru dále zajišťují 
biologické stínění. 

Systém ochranné obálky bude splňovat požadavky § 43-45 vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[1.3-6]. 

Budova bezpečnostních systémů 

Budova či budovy bezpečnostních systémů přímo navazují na budovu reaktoru a 
slouží k umístění a ochraně části bezpečnostních systémů umístěných vně ochranné 
obálky. Budovy, resp. jejich vnitřní uspořádání je řešeno tak, aby byla zajištěna 
ochrana bezpečnostních systémů před poruchou se společnou příčinou. 

Budova paliva 

Budova paliva přímo navazuje na budovu reaktoru a slouží k umístění a ochraně 
skladu čerstvého paliva a bazénu skladování vyhořelého paliva. Propojení mezi 
budovou paliva a budovou reaktoru je realizováno pomocí transportního kanálu. 

Budova pomocných provozů 

Budova pomocných provozů přímo navazuje na budovu reaktoru. Budova 
pomocných provozů slouží k umístění systémů pro čištění radioaktivních médií, 
včetně laboratoří, prostoru aktivních dílen sloužících k údržbě kontaminovaných 
zařízení a hlavního vstupu do kontrolovaného pásma s příslušným vybavením pro 
personál. 

Budova zpracování a úpravy radioaktivního odpadu 

Budova zpracování a úpravy radioaktivního odpadu navazuje na budovu pomocných 
provozů a slouží k umístění systémů pro další zpracování a následnou úpravu 
radioaktivního odpadu včetně jeho zpevňování a jeho skladování. 

Objekty systému technické vody důležité 

Objekty systému technické vody důležité slouží k zajištění odvodu tepla ze systémů 
s vlivem na jadernou bezpečnost až do koncového jímače tepla, do atmosféry. Jedná 
se o čerpací stanice a chladicí věže s nuceným tahem, případně chladící bazény s 
rozstřikem. 

Objekty nouzového napájení 

Objekty nouzového napájení slouží k umístění zdrojů nouzového střídavého 
napájení, tj. obvykle dieselgenerátorových agregátů a jejich podpůrných systémů a 
jejich palivového hospodářství. 

Ostatní stavební objekty elektrárny budou provedeny tak, aby jejich vlivem 
nedocházelo k negativnímu ovlivňování stavebních objektů s vlivem na jadernou 
bezpečnost. Typicky se jedná o následující stavební objekty: 

 strojovna, 

 stavební objekty systému cirkulační chladicí vody, 

 stavební objekty systému technické vody nedůležité, 

 stavební objekty vnějších provozů a ostatní stavební objekty (popis uveden jen 
u vybraných). 
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Strojovna 

Strojovna slouží k umístění hlavního zařízení sekundární části, především 
turbosoustrojí, kondenzátory, kondenzátní a napájecí čerpadla, napájecí nádrž a 
tepelné výměníky systému regenerace, blokovou výměníkovou stanici a 
elektrorozvodny. Hlavním propojením této budovy s budovou reaktoru, či s budovami 
bezpečnostních systémů, je vedení parovodů a potrubí napájecí vody. Součástí 
příslušenství turbogenerátoru jsou zejména hospodářství vodíku, těsnicího oleje, 
hospodářství plynů a chladicí vody generátoru. 

Stavební objekty systému cirkulační chladicí vody 

Objekty systému cirkulační chladicí vody slouží k zajištění odvodu tepla 
z kondenzátorů turbíny do atmosféry. Jedná se o čerpací stanice a mokré chladicí 
věže s přirozeným tahem. 

V závislosti na zvoleném projektovém řešení budou instalovány 2 nebo 4 chladící 
věže typu Iterson, přičemž jejich výška bude činit max. cca 185 m. 

Stavební objekty systému technické vody nedůležité 

Objekty systému technické vody nedůležité slouží k zajištění odvodu tepla ze 
systémů sekundární části a dalších zařízení elektrárny do atmosféry. Jedná se o 
čerpací stanice, případně i mokré chladicí věže s přirozeným tahem, pokud nebude 
k chlazení technické vody nedůležité použito chladicích věží systému cirkulační 
chladicí vody. 

Stavební objekty vnějších provozů a ostatní stavební objekty jsou další stavební 
objekty obsahující zařízení a prostředky potřebné k provozu elektrárny. Jejich počet a 
účel se u jednotlivých projektů liší. Jde o objekty zajišťující napojení elektrárny na 
vnější infrastrukturu a zdroje (např. zásobování surovou a pitnou vodou, odvod 
srážkové a odpadní vody, vyvedení výkonu a vnější napájení, dopravní napojení 
apod.) a objekty zajišťující podpůrné funkce pro elektrárnu a personál (např. 
transformátory, elektrické rozvodny, úprava chladicí vody a chemická úprava vody, 
systémy skladování a dodávky chemikálií, technických plynů, tlakového vzduchu, 
chlazené vody, olejů, maziv a paliv, administrativní budova, kryty, dílny a sklady, 
silnice, parkoviště, ploty apod.). Budou v areálu rozmístěny tak, aby byly splněny 
funkční a bezpečnostní požadavky a objekty se vzájemně negativně neovlivňovaly 
mezi sebou. Níže je uveden popis jen objektů s návazností na vnější infrastrukturu. 

Vyvedení výkonu a rezervní napájení 

V objektu vyvedení výkonu a rezervního napájení budou umístěna stanoviště 
blokových, odbočkových a rezervních transformátorů a odpovídajících podpůrných 
technologických systémů, včetně nadzemního vedení vyvedení výkonu 400 kV do 
rozvodny Slavětice a rezervního napájení 110 kV z rozvodny Slavětice.  

Kanalizace a vodovody 

Budou vybudovány nové kanalizační a vodovodní systémy. Zdrojem surové vody 
bude stávající či nová čerpací stanice na nádrži Mohelno na řece Jihlavě. Odpadní 
vody budou zaústěny pomocí nových řadů odpadních vod do řeky Jihlavy v místě 
vodní nádrže Mohelno. Pro odvod srážkových vod bude využita záchytná nádrž na 
Skryjském potoce ústící do recipientu řeky Jihlava, dále bude odvod srážkových vod 
zaústěn do recipientu potoku Olešná. Zdrojem pitné vody bude stávající veřejný 
vodovod pitné vody jdoucí po hranici výstavbové plochy. 
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Komunikace a zpevněné plochy 

Bude provedeno napojení na existující silniční síť a uvnitř areálu bude vybudována 
komunikační síť zajišťující dopravní obslužnost jednotlivých stavebních objektů. 
Elektrárna bude mít jeden hlavní a jeden záložní vjezd. 

Železniční vlečka 

Napojení EDU1-4 na železniční síť je provedeno vlečkovou kolejí vedoucí z 
železniční stanice Rakšice, která se nachází na železniční trati č. 244 Střelice – 
Hrušovany nad Jevišovkou. Vlečka je ukončena na jihovýchodním okraji EDU 1-4. 
Vlečku je plánováno využít pouze během výstavby NJZ EDU. 

Oplocení 

Během výstavby bude zajištěna etapizace oplocení dle požadavků vyhlášky č. 
361/2016 Sb. [1.3-71.3-6]. Podrobnější informace k zajištění fyzické ochrany jsou 
uvedeny v Analýze potřeb a možnosti zajišťování fyzické ochrany, která je 
zpracována v souladu s požadavky Přílohy č. 1 zákona č. 263/2016 Sb. [1.3-8]. 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ STAVEB 

Podrobné posouzení stavebních částí z pohledu uspořádání stavebních objektů a 
z pohledu technického provedení staveb bude provedeno v navazujícím řízení dle 
zákona č. 183/2006 Sb. [1.3-9]. Konečné situační výkresy budou v souladu s 
přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1.3-10] součástí dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení dle zákona č. 183/2006 Sb. [1.3-8]. 
V rámci tohoto řízení budou moci účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TECHNOLOGICKÉM ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Níže uvedený text představuje popis obvyklého technologického řešení jaderné 
elektrárny s tlakovodním reaktorem uvažovaných výkonových alternativ. Konkrétní 
projektové řešení bude upřesněno ve fázi povolení k výstavbě jaderného zařízení 
jako součást dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba jaderného 
zařízení v souladu s Atomovým zákonem, přílohou č. 1, bodu 1 b) (především jako 
součást předběžné bezpečnostní zprávy). 

Jaderné palivo a aktivní zóna 

Palivový systém tlakovodního reaktoru sestává z palivových souborů, složených z 
palivových proutků, a komponent aktivní zóny. 

Palivový proutek je tvořen tenkostěnnou trubkou ze speciální slitiny zirkonia, uvnitř 
které je umístěn sloupec palivových tablet z UO2 nebo UO2 + PuO2 (palivo MOX). 
Tablety mohou obsahovat i vyhořívající absorbátor neutronů na bázi Gd2O3 nebo 
ZrB2. Štěpitelným izotopem uranu je U-235, u plutonia jsou to izotopy Pu-239 a Pu-
241. Obohacení uranu izotopem U-235 se může pohybovat až do 5 %. Palivový 
proutek je naplněn tlakovým heliem a uzavřen přivařenými zátkami. 

V projektu NJZ EDU se standardně využití paliva typu MOX neuvažuje, projekt jeho 
využití však bude umožňovat. 

Palivový soubor je sestavou skeletu a svazku palivových proutků, které jsou 
rozmístěny v pravidelné čtvercové nebo trojúhelníkové mříži. Skelet souboru se 
skládá zejména z hlavice a patice, navzájem spojených svazkem vodicích trubek, 
které prochází pravidelně rozmístěnými distančními mřížkami. Vodicí trubky slouží k 
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umístění proutků komponent aktivní zóny. Součástí skeletu bývá i instrumentační 
trubka, určená pro zasunutí tyče s vnitroreaktorovou instrumentací (detektory 
neutronů). Palivové proutky prochází buňkami distančních mřížek v prostoru mezi 
hlavicí a paticí. Palivový soubor je přemisťován jako jeden celek. 

Mezi komponenty aktivní zóny patří především orgány mechanické regulace (klastry), 
tvořené pohyblivými svazky absorpčních proutků. Klastry mohou mít různou délku, 
počet proutků a účinnost podle jejich účelu. Dále do této skupiny mohou patřit i 
primární a sekundární neutronové zdroje, diskrétní vyhořívající absorbátory neutronů 
či hydraulické zátky vodicích trubek. Všechny komponenty aktivní zóny jsou si 
podobné, tvořené horní hlavicí ve tvaru pravidelné hvězdice, do jejichž ramen jsou 
připevněny proutky s příslušným obsahem nebo plné tyče hydraulických zátek. 
Geometrický průřez svazku odpovídá rozmístění vodicích trubek v palivovém 
souboru, do kterého se proutky zasouvají. 

Aktivní zóna reaktoru je tvořena seskupením řádově 150 až 250 palivových souborů 
(podle konkrétního typu elektrárny) uvnitř reaktoru. Na daných pozicích aktivní zóny, 
které odpovídají pozicím příslušných pohonů, jsou v palivových souborech umístěny 
regulační orgány, obvykle rozdělené do společně ovládaných skupin. Ve zbylých 
palivových souborech mohou být umístěny neutronové zdroje, diskrétní vyhořívající 
absorbátory či hydraulické zátky. Aktivní zóna umožňuje nepřerušený provoz 
reaktoru po dobu cca 300, 500, 700 dní (roční, 18 měsíční, dvouletá kampaň). Poté 
je část (zhruba pětina až polovina podle typu palivového cyklu) již vyhořelých 
palivových souborů nahrazena soubory čerstvými a zbytek přemístěn do jiných pozic 
v reaktoru podle projektu nové aktivní zóny. 

Nakládání s čerstvým a vyhořelým palivem. Čerstvé palivo bude skladováno v 
suchých skladovacích zásobnících ve skladu čerstvého paliva (alternativně lze část 
paliva skladovat i mokrou cestou v bazénu skladování). Před zahájením překládky 
paliva v aktivní zóně je příslušná část čerstvého paliva umístěna do skladovacích 
pozic pod vodní hladinou ve vyhrazené části bazénu vyhořelého jaderného paliva. 
Součástí skladu čerstvého paliva jsou zařízení potřebná pro manipulaci a zařízení na 
kontrolu paliva a pro jeho bezpečné skladování. 

Vyhořelé jaderné palivo je po vyjmutí z reaktoru přemístěno do bazénu skladování 
vyhořelého paliva. Velikost bazénu skladování odpovídá požadavkům na skladování 
VJP vyprodukovaného v průběhu cca 10 let provozu reaktoru a po celou tuto dobu 
poskytuje i dodatečný volný prostor pro uskladnění všeho paliva z aktivní zóny 
reaktoru v případě potřeby jejího úplného vyvezení a event. další volnou skladovací 
kapacitu. Palivo je v bazénu skladováno pod vrstvou vody s obsahem kyseliny borité 
a v kompaktní mříži, která obsahuje integrovaný materiál pro absorpci neutronů 
(obvykle jde o ocel s příměsí bóru). Takové uspořádání zajišťuje s dostatečnou 
rezervou stálou podkritičnost, stínění a odvod tepla pocházejícího z rozpadu 
radionuklidů, které se ve VJP nacházejí. 

Primární okruh 

Primární okruh je tvořen reaktorem, parogenerátory, smyčkami hlavního cirkulačního 
potrubí, které propojují reaktor s parogenerátory, hlavními cirkulačními čerpadly a 
systémem kompenzace objemu. Primární okruh je umístěn v ochranné obálce, která 
zajišťuje zachycení radioaktivních úniků v případě havarijních podmínek. 

Těleso tlakové nádoby reaktoru je vertikální vysokotlaká nádoba s hlavním 
přírubovým spojem, s hrdly pro vstup a výstup chladiva a případně hrdly pro havarijní 
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chlazení aktivní zóny (pokud není havarijní chlazení prováděno výlučně do smyček 
primárního okruhu). 

Uvnitř tělesa tlakové nádoby je ve vnitřních vestavbách reaktoru uložena aktivní 
zóna. Nad aktivní zónou je umístěn blok ochranných trub, který zajišťuje vzájemnou 
polohu souborů. Na přírubu tělesa tlakové nádoby reaktoru je namontován horní 
blok, kterým je víko tlakové nádoby. Na víku jsou umístěny lineární krokové pohony, 
které zajišťují pohyb regulačních orgánů v aktivní zóně. 

Parogenerátor je vertikální či horizontální válcová vysokotlaková nádoba. Slouží jako 
tepelný výměník mezi primárním a sekundárním okruhem, který vyrábí sytou páru. 
Ohřáté chladivo primárního okruhu je po vstupu do parogenerátoru rozváděno do 
teplosměnného trubkového svazku. Při průchodu tímto svazkem předá chladivo teplo 
napájecí vodě sekundárního okruhu a je odváděno zpět do primárního okruhu. 
Napájecí voda je přiváděna do parogenerátoru potrubím přes přívodní a rozdělovací 
systém. Pára, která vystupuje z odpařovací plochy, snižuje svoji vlhkost pomocí 
separace vlhkosti. Následně je pára vedena do parního potrubí a dále k turbíně. 

Hlavní cirkulační čerpadla slouží k zajištění cirkulace chladiva v primárním okruhu. 
Hlavní cirkulační čerpadlo je obvykle vertikální, odstředivé, jednostupňové čerpadlo, 
zapouzdřené či s mechanickou ucpávkou hřídele. 

Hlavní cirkulační potrubí propojuje reaktor s parogenerátorem. Primární okruh 
sestává z několika smyček primárního potrubí. Každá smyčka se skládá z horké a 
studené větve. Na cirkulační potrubí je napojen systém kompenzace objemu a dále 
bezpečnostní systémy a systém kontinuálního čištění chladiva primárního okruhu. 

Systém kompenzace objemu sestává z kompenzátoru objemu a obvykle též z 
barbotážní nádrže. Kompenzátor objemu je vertikální válcová vysokotlaká nádoba. 
Kompenzátor objemu slouží k řízení tlaku v primárním okruhu pomocí změny objemu 
parního polštáře v horní části kompenzátoru objemu. Ke změně objemu parního 
polštáře jsou využívány elektrické ohříváky, sprchový systém, případně odlehčovací 
či pojistné ventily. Pára, přepuštěná přes odlehčovací či pojistné ventily, je vedena do 
nádrže, kde kondenzuje. 

Bezpečnostní systémy typicky zahrnují: 

- systém rychlého odstavení reaktoru, 

- systém havarijního chlazení aktivní zóny, 

- systém odvodu zbytkového tepla, 

- systém ochrany primárního okruhu od převýšení tlaku a systém 
bezpečnostního odtlakování,  

- systém snižování tlaku a odvodu tepla z ochranné obálky, 

- oddělovací systém ochranné obálky, 

- systém spalování vodíku v ochranné obálce, 

- systém lokalizace a stabilizace taveniny paliva, 

- systém havarijního oddělení parogenerátorů, 

- systém ochrany sekundárního okruhu od převýšení tlaku, 

- systém havarijního napájení parogenerátorů,  
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- systém čištění a chlazení bazénu vyhořelého jaderného paliva, 

- vložený systém chlazení, 

- systém technické vody důležité, 

- vzduchotechnické systémy, 

- stanice zdroje chladu. 

Každý blok bude jednotlivě vybaven vlastními bezpečnostními systémy tak, aby byla 
zajištěna soběstačnost bloku v případě havarijních podmínek. 

V současné době jsou k dispozici jak projekty s aktivními bezpečnostními systémy (u 
kterých je odvod tepla z aktivní zóny a ochranné obálky zajištěn pomocí nucené 
cirkulace – čerpadly), tak projekty s pasivními bezpečnostními systémy (u kterých je 
odvod tepla z aktivní zóny a ochranné obálky zajištěn pomocí přirozené cirkulace). U 
některých projektů je použita kombinace těchto metod. Následující popisy tedy 
obsahují nástin obvyklého projektového řešení a nelze je chápat jako vyčerpávající. 

V projektech s aktivními bezpečnostními systémy dochází při vzniku havarijních 
podmínek k odstavení reaktoru pomocí systému rychlého odstavení reaktoru, odvod 
tepla z aktivní zóny je obvykle nejdříve řešen přes parogenerátory pomocí systému 
havarijního napájení parogenerátorů a následně přes systém odvodu zbytkového 
tepla. Pokud odvod tepla přes zmíněné systémy není možný, je odvod tepla 
uskutečňován přes systémy havarijního chlazení aktivní zóny (např. při haváriích se 
ztrátou chladiva z primárního okruhu) a z nich přes vložený okruh chlazení do 
systému technické vody důležité. Snížení tlaku a odvod tepla z ochranné obálky je 
zajištěno pomocí systému snižování tlaku a odvodu tepla z ochranné obálky. Ze 
systému snižování tlaku a odvodu tepla z ochranné obálky je teplo předáváno přes 
vložený okruh do systému technické vody důležité.  

V projektech s pasivními bezpečnostními systémy dochází při vzniku havarijních 
podmínek k odstavení reaktoru pomocí systému rychlého odstavení reaktoru, odvod 
tepla z aktivní zóny je nejdříve řešen přes systém odvodu zbytkového tepla. Pokud 
odvod tepla systémem odvodu zbytkového tepla není možný, je odvod tepla 
uskutečňován přes systémy havarijního chlazení aktivní zóny (např. při haváriích se 
ztrátou chladiva z primárního okruhu) a z nich do velkokapacitní nádrže uvnitř 
ochranné obálky. Z té se voda postupně odpařuje do atmosféry ochranné obálky. 
Snížení tlaku a odvod tepla z atmosféry ochranné obálky jsou zajištěny pomocí 
přestupu tepla přes stěnu ochranné obálky či tepelné výměníky mezi ochrannou 
obálkou a okolním prostředím. 

Projekty jsou vybaveny systémy pro zvládání rozšířených projektových podmínek 
včetně těžkých havárií. 

Mimo výše uvedené bezpečnostní systémy jsou pro bezpečnost zásadní systémy 
kontroly a řízení. Systémy kontroly a řízení, které zajišťují monitorování stavu 
důležitých parametrů a zařízení elektrárny a automatické i ruční provádění zásahů 
bezpečnostních systémů a dále systémy nouzového napájení, které zajišťují 
elektrické napájení bezpečnostních systémů. 

Kvalita všech bezpečnostních systémů během výroby a odpovídající údržba během 
provozu bude zajištěna jejich zařazením mezi tzv. vybraná zařízení v souladu s 
vyhláškou SÚJB č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické 
bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení. Systémy budou 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 1 – Kap. 1.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 13 

vícenásobně zálohované, jejich odolnost na havarijní podmínky bude ověřena 
systémem kvalifikace na prostředí, budou odolné vůči nebo chráněny před vnějšími 
vlivy a jejich funkčnost bude v souladu s předpisy pravidelně testována. 

Systém rychlého odstavení reaktoru. Úkolem systému rychlého odstavení reaktoru je 
automaticky iniciovat rychlé odstavení v situacích, kdyby se některé provozní 
parametry bloku blížily nastaveným bezpečnostním limitům. Funkci systému rychlého 
odstavení reaktoru je možno aktivovat i ručně tlačítky na blokové dozorně a záložním 
pracovišti blokové dozorny. Při aktivaci systému dojde k přerušení napájení 
lineárních krokových pohonů regulačních orgánů a jejich samovolnému pádu do 
aktivní zóny a tím k přerušení štěpné řetězové reakce, tedy k odstavení reaktoru. 
Jako záloha systému rychlého odstavení může být například systém vysokotlakého 
vstřiku roztoku kyseliny borité do primárního okruhu. 

Systém havarijního chlazení aktivní zóny. Systém je určen k zajištění vysokotlakého, 
středotlakého i nízkotlakého doplňování chladiva s roztokem kyseliny borité do 
primárního okruhu v případě havárií se ztrátou chladiva v primárním okruhu (LOCA), 
pro havárie s podchlazením primárního okruhu (např. prasknutí hlavního parovodu) a 
případně i pro odvod zbytkového tepla a/nebo zajištění odstavení reaktoru při selhání 
systému rychlého odstavení reaktoru. Funkce může být zajištěna pomocí aktivních i 
pasivních systémů. V případě aktivních systémů je systém obvykle tvořen 
vysokotlakými čerpadly, hydroakumulátory a nízkotlakými čerpadly. Velkokapacitní 
nádrž chladiva s roztokem kyseliny borité je umístěna uvnitř ochranné obálky. Při 
poklesu tlaku v primárním okruhu pod nastavenou hodnotu dojde k aktivaci systému, 
a tedy postupně k vysokotlakému čerpání chladiva z nádrže, k výtlaku chladiva z 
hydroakumulátorů a k nízkotlakému čerpání chladiva z nádrže do primárního okruhu 
(do tlakové nádoby reaktoru či větví primárního okruhu). Zbytkové teplo je odváděno 
přes vložený okruh chlazení do systému technické vody důležité, příp. je odváděno 
systémem snižování tlaku a odvodu tepla z ochranné obálky. V případě pasivních 
systémů je systém obvykle tvořen vysokotlakými nádržemi s chladivem, 
hydroakumulátory a velkokapacitní nádrží s chladivem s roztokem kyseliny borité 
umístěné uvnitř ochranné obálky. Při poklesu tlaku v primárním okruhu pod 
nastavenou hodnotu dojde k aktivaci systému, a tedy k postupně k výtoku chladiva z 
vysokotlakých nádrží, k výtlaku chladiva z hydroakumulátorů a finálnímu 
gravitačnímu doplňování z velkokapacitní nádrže do primárního okruhu (do tlakové 
nádoby reaktoru či větví primárního okruhu). Zbytkové teplo je akumulováno ve 
velkokapacitní nádrži a následně odváděno systémem snižování tlaku a odvodu tepla 
z ochranné obálky. 

Systém odvodu zbytkového tepla. Systém je určen k zajištění odvodu zbytkového 
tepla v případě havárií bez ztráty chladiva v primárním okruhu ve stavech, kdy není 
možné odvádět teplo pomocí systému havarijního napájení parogenerátorů. Funkce 
může být zajištěna pomocí aktivních i pasivních systémů. V případě aktivních 
systémů je systém obvykle tvořen nízkotlakými čerpadly, která nasávají chladivo z 
primárního okruhu a předávají jeho teplo přes vložený systém chlazení do systému 
technické vody důležité. V případě pasivních systémů je systém obvykle tvořen 
tepelným výměníkem, přes který je přirozeným prouděním cirkulováno chladivo 
primárního okruhu či médium sekundárního okruhu a jeho teplo je předáváno do 
velkokapacitní nádrže uvnitř ochranné obálky či přes tepelný výměník do okolního 
prostředí. 
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Systém ochrany primárního okruhu od převýšení tlaku a systém bezpečnostního 
odtlakování. Systém je určen ke snížení tlaku v primárním okruhu v případě nárůstu 
tlaku nad nastavenou úroveň a dále k řízenému odtlakování primárního okruhu k 
umožnění správné funkce systémů havarijního chlazení aktivní zóny. K tomuto účelu 
je systém kompenzace objemu či jiný adekvátní systém napojený na primární okruh 
vybaven odlehčovacími a pojistnými ventily. Systém lze použít i v případě těžké 
havárie k zabránění tavení paliva za vysokého tlaku. 

Systém snižování tlaku a odvodu tepla z ochranné obálky. Úkolem systému je v 
případě havarijních podmínek zajistit snížení tlaku a odvod tepla z ochranné obálky 
tak, aby nebyla přesažena projektová hodnota tlaku ochranné obálky a tím byla 
zajištěna její těsnost nutná pro účinné zachycení radioaktivních úniků. Funkce může 
být zajištěna pomocí aktivních i pasivních systémů. V případě aktivních systémů je 
obvykle použit sprchový systém ochranné obálky, který zajišťuje snížení tlaku a 
odvod tepla pomocí sprchování vnitřního prostoru (atmosféry) ochranné obálky 
vodou. Tím dochází ke kondenzaci páry a také k vymývání radioaktivních látek z 
atmosféry ochranné obálky. Teplo z ochranné obálky je odváděno přes vložený 
okruh chlazení do systému technické vody důležité. Systém je tvořen nízkotlakými 
čerpadly sajícími vodu z velkokapacitní nádrže umístěné uvnitř ochranné obálky. Při 
zvýšení tlaku v ochranné obálce nad nastavenou hodnotu dojde k aktivaci systému, a 
tedy ke sprchování vnitřního prostoru ochranné obálky. V případě pasivních systémů 
je obvykle odvod tepla řešen chlazením atmosféry ochranné obálky přestupem tepla 
přes stěnu ochranné obálky (přestup tepla je podporován pasivním sprchováním 
stěny ochranné obálky z vnější strany) či přes tepelné výměníky mezi ochrannou 
obálkou a okolním prostředím. Ke snížení tlaku a ochranně ochranné obálky od 
převýšení tlaku je jako záložní možnost u některých projektů použit systém řízeného 
filtrovaného odvětrávání. 

Oddělovací systém ochranné obálky. Systém slouží k oddělení ochranné obálky od 
okolního prostředí. Spolu se stěnou ochranné obálky a potrubními a kabelovými 
průchodkami provozních a bezpečnostních systémů zajišťuje požadovanou těsnost 
ochranné obálky při havarijních podmínkách. Oddělovací systém ochranné obálky 
provádí v případě vzniku havarijních podmínek uzavření potrubních tras provozních 
systémů pomocí rychločinných armatur. 

Systém spalování vodíku v ochranné obálce. Systém zajišťuje snížení koncentrace 
vodíku, vzniklého při havarijních podmínkách oxidací pokrytí paliva ve styku s párou 
o vysoké teplotě, pod hranici nutnou pro vyloučení poškození ochranné obálky od 
navýšení tlaku z hoření či výbuchu vodíku. Systém se skládá z pasivních 
autokatalytických rekombinátorů, případně ze spalovačů vodíku rozmístěných v 
ochranné obálce. Jejich kapacita je dostatečná pro snížení koncentrace vodíku ve 
všech havarijních podmínkách. 

Systém lokalizace a stabilizace taveniny paliva. Systém slouží k zachycení taveniny 
paliva v tlakové nádobě reaktoru či v lapači taveniny a odvodu tepla z taveniny v 
případě vzniku těžké havárie. Při strategii zachycení taveniny uvnitř reaktoru je 
šachta reaktoru zaplavena vodou. Voda následně samovolně protéká v prostoru 
mezi stěnou tlakové nádoby reaktoru a tepelného stínění reaktoru. Teplo z taveniny 
je skrze stěnu reaktoru předáváno protékající vodě a ta se odpařuje do vnitřního 
prostoru ochranné obálky. Při zachycení taveniny v lapači taveniny pod reaktorovou 
nádobou je po počátečním rozlivu tavenina zaplavena vodou. Stykem taveniny s 
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vodou dochází k odvodu tepla odpařováním do atmosféry ochranné obálky. Zároveň 
je také zajištěno chlazení lapače taveniny. 

Systém havarijního oddělení parogenerátorů. Systém je určen pro oddělení 
parogenerátoru při prasknutí parovodu a tím zabránění podchlazení primárního 
okruhu. Systém se skládá z rychločinných armatur zajišťujících spolehlivé a rychlé 
oddělení postižené části parovodu. 

Systém ochrany sekundárního okruhu od převýšení tlaku. Systém je určen ke snížení 
tlaku v sekundárním okruhu v případě nárůstu tlaku nad nastavenou úroveň. K 
tomuto účelu jsou na parovodech pojišťovací ventily a přepouštěcí stanice do 
atmosféry. Zároveň je možno systém použít k odvodu zbytkového tepla z aktivní 
zóny přes sekundární okruh do atmosféry s doplňováním napájecí vody pomocí 
systému havarijního napájení parogenerátorů. 

Systém havarijního napájení parogenerátorů. Systém slouží k zajištění dodávky 
napájecí vody do parogenerátorů a tím k umožnění k odvodu zbytkového tepla z 
aktivní zóny přes sekundární okruh do atmosféry. Systém je tvořen vysokotlakými 
čerpadly a nádržemi napájecí vody. Při výpadku dodávky napájecí vody z provozních 
systémů dojde k aktivaci systému, a tedy k doplňování napájecí vody do 
parogenerátorů. 

Systém čištění a chlazení bazénu vyhořelého jaderného paliva. Systém slouží k 
zajištění chlazení vyhořelého paliva v bazénu skladování vyhořelého jaderného 
paliva. V případě aktivních systémů je systém tvořen nízkotlakými čerpadly a 
tepelnými výměníky, které zajišťují odvod tepla přes vložený okruh chlazení do 
systému technické vody důležité. V případě pasivních systémů je v případě ztráty 
provozního systému chlazení bazénu odvod tepla zajištěn odparem vody z bazénu a 
jeho gravitačním doplňováním z velkokapacitní nádrže (umístěné např. na ochranné 
obálce). 

Vložený systém chlazení. Systém zajišťuje, u projektů s aktivními bezpečnostními 
systémy, odvod tepla z bezpečnostních systémů do systému technické vody důležité. 
Tím se podílí na plnění bezpečnostních funkcí odvodu zbytkového tepla z aktivní 
zóny a zachování těsnosti ochranné obálky. Systém je tvořen čerpadly a tepelnými 
výměníky. Mimo výše uvedených bezpečnostních funkcí je zpravidla využíván i pro 
odvod tepla z provozních systémů primární části. U projektů s pasivními 
bezpečnostními systémy obvykle vložený systém chlazení neplní bezpečnostní 
funkce, je používán k odvodu tepla z provozních systémů primární části. 

Systém technické vody důležité. Systém zajišťuje, u projektů s aktivními 
bezpečnostními systémy, odvod tepla z vloženého okruhu chlazení do atmosféry. 
Tím se podílí na plnění bezpečnostních funkcí odvodu zbytkového tepla z aktivní 
zóny a zachování těsnosti ochranné obálky. Odvod tepla do atmosféry je realizován 
přes ventilátorové chladicí věže, příp. přes bazény s rozstřikem. U projektů s 
pasivními bezpečnostními systémy obvykle systém technické vody (důležité) neplní 
bezpečnostní funkce, je používán k odvodu tepla z provozních systémů.  

Vzduchotechnické systémy. Vzduchotechnické systémy zajišťují vhodné pracovní 
prostředí v místnostech bezpečnostních systémů a v hlavní blokové dozorně i 
záložním pracovišti blokové dozorny. Chrání personál dozoren před případnými 
radioaktivními úniky v případě radiační mimořádné události. Systémy jsou, pokud 
není chlazení zajištěno pasivně, obvykle chlazeny pomocí klimatizačních jednotek či 
pomocí chlazené vody vyráběné ve stanici zdroje chladu. 
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Stanice zdroje chladu. Stanice zdroje chladu slouží, pokud není chlazení zajištěno 
pasivně, k chlazení vzduchotechnických systémů místností bezpečnostních systémů 
a dozoren. Je důležitá pro zajištění vhodných pracovních podmínek zařízení, 
především pro systémy kontroly a řízení. 

Pomocné systémy primárního okruhu typicky zahrnují níže uvedené systémy. 

Systém doplňování a udržování chemického režimu primárního okruhu. Systémy 
doplňování a udržování chemického režimu primárního okruhu slouží k odpouštění 
chladiva z primárního okruhu, jeho čištění od plynů a mechanických i iontových 
nečistot, k úpravě jeho chemického složení a k jeho opětovnému doplňování do 
primárního okruhu. Regulace množství kyseliny borité v chladivu umožňuje zvyšovat 
operativní zásobu reaktivity reaktoru nezbytné k dlouhodobému řízení štěpné 
řetězové reakce. 

Chemický režim primárního okruhu. Chladivem primárního okruhu je 
demineralizovaná voda s kyselinou boritou a korekčními chemikáliemi. Mimo odvodu 
tepla slouží také jako moderátor a jako absorbátor neutronů. Chemický režim je 
navržen tak, aby byla minimalizována koroze konstrukčních materiálů, transport 
korozních produktů a tvorba nánosů a usazenin na teplosměnných plochách. 
Chemikálie používané v primárním okruhu slouží především k řízení reaktivity, 
úpravě pH a vázání kyslíku a jsou to např. kyselina boritá, hydroxid draselný, 
hydroxid lithný, amoniak, vodík, hydrazin. K udržení požadované kvality chladiva a 
řízení koncentrace kyseliny borité v primárním okruhu slouží také čistící stanice, 
které jsou součástí systému doplňování a udržování chemického režimu primárního 
okruhu. Čistící stanice jsou především tvořeny mechanickými a ionexovými filtry. 

Systémy zpracování radioaktivního odpadu. Systém zajišťuje zpracování 
radioaktivního odpadu v plynné, kapalné i pevné formě. Plynné odpady vznikají 
především z kontinuálního odplyňování chladiva od plynů vzniklých radiolýzou v 
reaktoru či vzniklých jako plynné štěpné produkty. Plynné odpady jsou na filtrech 
zbavovány vlhkosti, mechanických nečistot a radioaktivních aerosolů. Vyčištěné 
plyny jsou dále skladovány v tzv. vymíracích nádržích, kde dochází přirozeným 
rozpadem ke snižování jejich aktivity a odkud jsou po přeměření kontrolovaným 
způsobem ventilačním komínem vypouštěny. Kapalné odpady vznikají především z 
čištění chladiva primárního okruhu. Chladivo je zbavováno nečistot na mechanických 
filtrech a na iontoměničích, vzniklé radioaktivní odpady jsou následně zahušťovány v 
odparkách. Po vyčištění se převážná část chladiva a část chemikálií znovu využije v 
primárním okruhu a zbytek je po přeměření kontrolovaným způsobem vypouštěn do 
vodoteče. Iontoměniče a zahuštěné odpady z odparek jsou převáděny do pevné 
formy pomocí fixace do jiného materiálu (nejčastěji cement, bitumen či sklo). Pevné 
odpady jsou tříděny, příp. fragmentovány, lisovány a ukládány do obalových souborů 
nebo spalovány. 

Turbosoustrojí a jeho pomocné systémy 

Turbína. Pára generovaná v parogenerátorech je přiváděna k vysokotlakému (VT) 
dílu turbíny přes parovody, které obsahují rychlozávěrné a regulační ventily zajištující 
provozní režimy v požadovaném rozsahu od nahřívání až po maximální výkon bloku. 
Parní turbína je navržena jako kondenzační, mezi vysokotlakým (VT) a nízkotlakým 
(NT) dílem, případně středotlakým (ST), je-li použit, je zařazen separátor vlhkosti-
přihřívač. Jmenovité otáčky turbosoustrojí mohou být 1500.min-1 nebo 3000.min-1. 
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Po průchodu VT a NT díly je pára zavedena do kondenzátoru příslušného NT dílu, 
kde pomocí cirkulační chladicí vody kondenzuje. 

Generátor. Generátor zajišťuje konverzi kinetické energie turbíny na energii 
elektrickou. Generátor je připojený pomocí pevné spojky na hřídel turbíny. Ke 
generátoru obvykle náleží následující pomocné systémy, které zajišťují jeho 
spolehlivou funkci: 

- těsnicí olejový systém, který zajišťuje těsnění ucpávek na vodíkové a 
vzduchové straně generátoru; hlavní zařízení systému jsou olejová čerpadla 
(provozní, havarijní) filtry, regulační ventily a chladiče, 

- systém zásobování technologickými plyny, zajištující plnění a doplňování 
generátoru vodíkem, popř. jeho vytěsňování pomocí inertního plynu, 

- systém vodního chlazení, zajištující chlazení statorového vinutí případně 
rotoru generátoru. 

Systém separace – přihřívání slouží pro odstranění vlhkosti z pracovní páry po 
průchodu VT, případně ST, dílem a zároveň pro její přihřátí nad mez sytosti před 
vstupem do NT dílu. Turbína má sudý počet separátorů-přihřívačů, nejčastěji však 
dva, s jednostupňovým nebo dvoustupňovým přihříváním. 

Kondenzátory turbíny. Kondenzátory turbíny zajišťují především kondenzaci výstupní 
páry z NT dílů turbíny. Kondenzátor přiléhá těsně ke spodní části nízkotlakého dílu 
turbíny. Na straně chladící vody budou kondenzátory zapojeny buď paralelně, nebo 
sériově. Teplosměnná plocha kondenzátorů je tvořena trubkami z titanu nebo 
nerezové oceli. Vzniklý kondenzát se shromažďuje ve sběrači kondenzátu. Pro 
udržení vakua v kondenzátorech jsou nezkondenzované plyny odsávány z 
kondenzátoru vývěvami, nejčastěji vodokružnými. 

Olejový systém turbosoustrojí. Olejový systém zajišťuje mazání ložisek turbosoustrojí 
a ovládání regulačních a rychlozávěrných ventilů turbíny. 

Rychlozávěrné a regulační ventily. Ostrá pára je z parogenerátorů přiváděna 
parovody do turbíny přes bloky rychlozávěrných a regulačních ventilů, které jsou 
umístěny na vstupu do VT dílu turbíny. Rychlozávěrné a regulační ventily jsou 
použity rovněž mezi výstupem ze separátoru-přihřívače a vstupem do NT dílu 
turbíny. 

Sekundární okruh 

Systém ostré páry. Systém ostré páry zajišťuje odvod v primárním okruhu vyvíjené 
tepelné energie k turbíně a dalším zařízením sekundárního okruhu. V abnormálních 
režimech pak slouží k odvodu tepla z primárního okruhu a tím zajištění bezpečnostní 
funkce dochlazování reaktoru. Systém ostré páry ve strojovně zahrnuje hlavní 
parovody za rychločinnými oddělovacími armaturami a navazující parní potrubní 
rozvody. Systém rovněž obsahuje přívodní potrubní trasy páry k přepouštěcím 
stanicím do kondenzátoru. Přepouštění do kondenzátoru zajišťuje odvedení části 
parního výkonu. 

Kondenzátní čerpadla. Kondenzát je ze sběrače kondenzátu pomocí kondenzátních 
čerpadel dopravován přes NT regeneraci do napájecí nádrže. Kondenzátní čerpadla 
jsou poháněna elektromotory, jedno čerpadlo je obvykle v záloze. 

Nízkotlaká regenerace. Nízkotlaká regenerace je složená z několika stupňů NT 
ohříváků a odplyňováků napájecí nádrže, které jsou zásobovány parou z odběrů na 
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turbíně. NT ohříváky zajišťují postupný ohřev kondenzátu před jeho vstupem do 
napájecí nádrže. NT ohříváky mohou být uspořádány do více paralelních větví. 

Napájecí nádrž. Systém napájecí nádrže slouží k vytvoření nezbytně nutné zásoby 
napájecí vody pro sání napájecích čerpadel, k termickému odplynění a dohřátí 
kondenzátu dopravovaného do napájecí nádrže na požadovanou teplotu a vytvoření 
požadované nátokové výšky pro napájecí čerpadla. 

Napájecí čerpadla. Z napájecí nádrže je napájecí voda vedena na sání napájecích 
čerpadel. Napájecí čerpadla dodávají napájecí vodě potřebný provozní tlak včetně 
pokrytí ztrát v potrubí a VT regeneračních ohřívácích. Ovládání parametrů napájecí 
vody může být zajištěno změnou otáček čerpadla, případně škrcením na výtlaku 
čerpadel. Uspořádání napájecích čerpadel je takové, že minimálně dvě čerpadla 
zajišťují nominální provoz a jedno další čerpadlo je obvykle v záloze. Napájecí 
čerpadla jsou doplněna podávacím čerpadlem. Na potrubních trasách napájecí vody 
ke každému parogenerátoru jsou umístěny tzv. napájecí hlavy, které zahrnují hlavní 
a najížděcí regulační ventily a uzavírací ventily. Pohon čerpadel je předpokládán 
elektromotorem, alternativně lze uvažovat řešení tzv. turbonapájecími čerpadly, kdy 
pohon zajišťují menší turbíny. Pro najíždění a odstavování bloku a pro případně 
abnormální stavy bývá použit alternativní napájecí systém pro dopravu napájecí vody 
do parogenerátorů. 

Vysokotlaká regenerace je složená z jednoho nebo více VT ohříváků a slouží pro 
dohřev napájecí vody na teplotu požadovanou na vstupu do parogenerátorů. VT 
ohříváky mohou být uspořádány do více paralelních větví. 

Pomocné systémy sekundárního okruhu 

Systém odluhu parogenerátorů. Systém odluhu a odkalu a jejich čištění v čistící 
stanici je jedním z prostředků sloužících k udržení požadovaného chemického režimu 
v sekundárním okruhu potažmo parogenerátoru. Čisticí stanice bývají tvořeny 
nejčastěji mechanickými a ionexovými filtry, jsou možné i další technologie jako je 
např. elektrodeionizace. Odluh/odkal se zbavuje mechanických nečistot a 
rozpuštěných látek a přečištěný je vracen zpátky do technologického procesu. 
Vyčerpané ionexy se mohou buď regenerovat, nebo nahrazovat. 

Bloková úprava kondenzátu. Systém blokové úpravy kondenzátu slouží k čištění 
technologického média sekundárního okruhu (korozní produkty, rozpuštěné látky…) 
tak, aby byla dosažena nebo udržena požadovaná kvalita kondenzátu a napájecí 
vody. Obvykle je používán pouze před nebo při najíždění, při odstavování, při 
provozu v případě zhoršení kvality vody v sekundárním okruhu z důvodu netěsnosti 
kondenzátoru, případně ve stavu horké rezervy. Je využívána ionexová technologie. 
Vyčerpané ionexy se mohou buď regenerovat, nebo nahrazovat. 

Chemický režim sekundárního okruhu. Cílem řízení chemie v sekundárním okruhu je 
minimalizovat poškození konstrukčních materiálů vlivem koroze a erozní koroze, 
spojené s transportem korozních produktů a tvorbou úsad a nánosů v 
parogenerátorech. Chemický režim technologického média je vždy kompatibilní se 
všemi částmi sekundárního okruhu, se kterými médium přichází do kontaktu: 
především parogenerátoru jako jednoho z klíčových zařízení, dále turbíny, 
kondenzátoru, regeneračních ohříváků, separátoru vlhkosti-přihřívače, potrubí a 
dalšími komponentami, které jsou vyrobeny z různých materiálů od uhlíkaté oceli k 
nerezovým ocelím nebo titanu. Navíc je přizpůsoben tomu, že kromě přenosu tepla 
dochází ke změně fází voda-pára. Požadovaná kvalita média v sekundárním okruhu 
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se udržuje dávkováním korekčních chemikálii, čištěním chladiva pomocí blokové 
úpravy kondenzátu, odplyňováním a pomocí odluhování a odkalování z 
parogenerátoru. Chemikálie používané v sekundárním okruhu slouží především k: 

- úpravě pH (například amoniak, ethanolamin, morfolin a jiné aminy), 

- vázání kyslíku (například hydrazin). 

Kvalita média v sekundárním okruhu je monitorována pomocí analýz z ručních 
odběrů a pomocí online monitoringu. 

Vložený systém chlazení strojovny. Úkolem vloženého okruhu chlazení strojovny je 
chlazení zařízení sekundární části, umístěné ve strojovně. Odvod tepla je obvykle 
realizován skrze systém technické vody nedůležité. V projektech, které systém 
technické vody nedůležité v projektu nemají, je odvod tepla realizován přímo do 
systému cirkulační chladicí vody. 

Systém technické vody nedůležité. Úkolem systému technické vody nedůležité je 
chlazení vloženého okruhu chlazení strojovny, příp. spotřebičů sekundární části. 
Odvod tepla do atmosféry je obvykle realizován skrze chladicí věže systému 
cirkulační chladicí vody, může být však realizován i samostatnými chladicími věžemi. 

Systém cirkulační chladicí vody. Systém cirkulační chladicí vody slouží k odvodu 
tepla z kondenzátorů turbín a dalších technologických zařízení sekundární části, 
které nejsou chlazeny pomocí vloženého okruhu chlazení strojovny či systému 
technické vody nedůležité, do atmosféry prostřednictvím chladicích věží. Systém je 
tvořen čerpadly a mokrými chladicími věžemi s přirozeným tahem typu Iterson. Ze 
systému je kontinuálně prováděn odluh pro udržení vhodného chemického režimu. 
Odluh je veden do systému odpadních vod. Rozměry chladicí věže jsou závislé na 
výkonu bloku a počtu chladicích věží. 

Chemický režim vnějších chladicích okruhů. Chemikálie používané v chladicích 
okruzích (včetně systému technické vody důležité) mohou být rozděleny na biocidy, 
algicidy, stabilizátory tvrdosti, inhibitory koroze, dispergátory a chemikálie požívané k 
úpravě pH. Jejich použití je velmi závislé na lokalitě a bude podléhat přísným 
legislativním požadavkům. Přestože se v současné době v EDU1-4 do vnějších 
chladicích okruhů chemikálie nedávkují a chemický režim je řízený vodovýměnou, 
nelze jejich použití u NJZ EDU vyloučit. 

Vnější provozy elektrárny zajišťují nezbytnou podporu a dodávku médií pro 
primární a sekundární část elektrárny. Mimo níže uvedených systémů obvykle 
zahrnují i systémy skladování a dodávky chemikálií, technických plynů, tlakového 
vzduchu, chlazené vody, olejů, maziv a paliv. 

Elektrické systémy zajišťují vyvedení výkonu do elektrizační soustavy a rovněž 
pracovní, rezervní a nouzové elektrické napájení vlastní spotřeby, včetně napájení 
systémů s vlivem na jadernou bezpečnost. Hlavním úkolem elektrických systémů je 
zajistit předepsané kvalitativní a kvantitativní parametry elektrického napájení, které 
napájeným technologickým systémům umožní spolehlivou funkci, a v případě 
systémů s vlivem na jadernou bezpečnost rovněž umožní spolehlivé splnění všech 
předepsaných bezpečnostních funkcí. 

Vyvedení výkonu z generátoru elektrárny je řešeno přes blokový transformátor a 
vnější vedení v napěťové úrovni 400 kV. Výkon každého bloku bude vyveden 
jednoduchým nadzemním vedením 400 kV do transformovny Slavětice, která je 
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součástí přenosové soustavy České republiky. Jedná se o standardní řešení s 
odpovídající spolehlivostí a opravitelností. 

Pracovní napájení vlastní spotřeby. Zdroji elektrické energie pracovního napájení 
vlastní spotřeby budou generátor a rozvodna 400 kV v transformovně Slavětice, která 
je zapojena do přenosové soustavy. Ve stavech, kdy bude generátor přifázován k 
přenosové soustavě a NJZ EDU bude vyrábět elektrickou energii, bude část 
vyrobené elektrické energie použita ke zpětnému napájení vlastní spotřeby přes 
transformátory vlastní spotřeby (odbočkové transformátory). Ve stavech, kdy bude 
generátor odpojen od přenosové soustavy generátorovým vypínačem/odpínačem, 
může být vlastní spotřeba napájena z přenosové soustavy 400 kV. 

NJZ EDU bude také schopen odpojit se od přenosové soustavy v případě vybočení 
parametrů přenosové soustavy mimo povolené meze. V tomto případě pak generátor 
napájí pouze vlastní spotřebu přes transformátory vlastní spotřeby (odbočkové 
transformátory). 

Rezervní napájení vlastní spotřeby (RNVS) bude řešeno dvěma kabelovými 
vedeními ze sítě 110 kV z transformovny Slavětice, která je napájena transformátory 
400/110 kV a dále je zapojena do distribuční soustavy. Přechod mezi pracovním a 
rezervním napájením bude řízen automatikou. 

Nouzové napájení. NJZ EDU bude vybaven nouzovými zdroji elektrického napájení. 
Nouzové zdroje jsou nejčastěji tvořeny dieselgenerátory. Tímto je dosaženo 
nezávislosti na pracovních a rezervních zdrojích vlastní spotřeby. Pro zvýšení 
spolehlivosti napájení z nouzových zdrojů bude u nich uplatněn princip redundance, 
což znamená, že bude instalováno několik těchto zdrojů přímo v areálu NJZ EDU. 

V případě nedostupnosti pracovního a rezervního napájení vlastní spotřeby dojde k 
automatickému startu nouzových zdrojů a napájení bezpečnostních systémů, 
důležitých řídicích systémů, nouzového osvětlení a dalších důležitých spotřebičů dle 
konkrétního projektového řešení. 

Nouzové zdroje budou podporovány redundantními bateriovými zdroji, které zajistí 
kontinuální nepřerušované napájení důležitých spotřebičů, než dojde ke spuštění a 
připojení nouzových zdrojů. 

Alternativní napájecí systémy – zdroje pro station black-out (SBO). V souladu s 
nejlepší světovou praxí bude NJZ EDU vybaven alternativními zdroji. Alternativní 
napájecí systémy jsou potřebné pro zvládnutí vícenásobných poruch typu station 
black-out. Jedná se tedy o stavy, kdy by NJZ EDU postupně nebo náhle ztratil 
pracovní, rezervní i nouzové zdroje napájení vlastní spotřeby. Obvykle jde o fyzicky 
důsledně oddělené dieselgenerátory (odlišné konstrukce od zdrojů nouzového 
napájení, čímž se omezuje možnost výskytu poruchy ze společné příčiny). 
Alternativní napájecí systémy jsou provozovány takovým způsobem, aby nemohly být 
zasaženy stejnou poruchou jako nouzové zdroje elektrického napájení (proto jsou 
např. v režimu pohotovosti zcela odpojeny od elektrického systému NJZ EDU a 
vnější sítě). Alternativní zdroje jsou obvykle doplněny bateriemi s dlouhou autonomní 
dobou provozu a souvisejícími elektrickým zařízeními. 

Uvedený koncept napájení vlastní spotřeby, složený z několika úrovní, splňuje 
požadavky ochrany do hloubky, kdy je napájení bezpečnostních systémů řešeno 
několika úrovněmi vzájemně nezávislých systémů napájení vlastní spotřeby: 

1. pracovní napájení vlastní spotřeby: 
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a. přenosová soustava 400 kV 

b. generátor 

2. rezervní napájení vlastní spotřeby: 

a. přenosová soustava 400 kV přes transformátory 400/110 kV 

3. nouzové napájení vlastní spotřeby: 

a. pro bezpečnostní systémy 

b. pro ochranu drahých zařízení 

4. alternativní napájení vlastní spotřeby: 

a. alternativní zdroje 

b. možnost připojení mobilních zdrojů 

Systémy kontroly a řízení 

Hlavními úkoly systémů kontroly a řízení (SKŘ) je zajistit udržování předepsaných 
provozních parametrů technologického zařízení v souladu s projektovými kritérii, 
limity a podmínkami bezpečného provozu, v případě jejich překročení automatické 
uvedení bezpečnostních systémů do chodu a poskytování další nezbytné podpory při 
řízení havarijních podmínek. 

SKŘ budou realizovány v takovém rozsahu, aby umožnily sledovat, měřit, registrovat 
a ovládat provozní parametry důležité pro zajištění jaderné bezpečnosti během 
normálního a abnormálního provozu a v havarijních podmínkách. 

SKŘ budou využívat vysoký stupeň automatizace z důvodů minimalizace chyby 
lidského činitele a omezení jejích možných následků, budou založeny jak na 
počítačových prostředcích, tak na prostředcích využívajících odlišných principů a 
budou dále využívat moderní, avšak ověřené technologie. 

Všechny části SKŘ budou bezpečnostně klasifikovány v souladu s bezpečnostní 
klasifikací vykonávaných funkcí. Tato bezpečnostní klasifikace je jeden z 
významných faktorů ovlivňujících jak návrh, výrobu a instalaci systémů, konstrukcí a 
komponent tak celkovou architekturu systémů kontroly a řízení. Aby byly splněny cíle 
ochrany do hloubky, bude celý systém SKŘ vhodně rozdělen na odpovídající části, 
mezi nimiž bude zajištěna potřebná míra nezávislosti. Pro zajištění požadované 
spolehlivosti systémů kontroly a řízení a zejména funkcí souvisejících s jadernou 
bezpečností, budou na systémy aplikovány principy zálohování, diverzity 
a prostorového, fyzického a elektrického oddělení. 

Důležitou částí SKŘ budou ochranné systémy, které monitorují bezpečnostně 
důležité veličiny nebo stavy jaderného zařízení a které automaticky vyvolají zásah k 
prevenci nebezpečných či potenciálně nebezpečných podmínek. Ochranné systémy 
jsou nadřazené činnosti řídicích systémů a obsluhy jaderného zařízení ve všech 
stavech uvažovaných v návrhu jaderného zařízení, přičemž obsluha bude mít 
možnost uvést ochranný systém do činnosti ručně. Ochranné systémy budou 
odděleny od řídicích systémů tak, aby porucha řídicích systémů neovlivnila 
schopnost ochranných systémů vykonat požadovanou bezpečnostní funkci. 
Jednotlivé části systémů kontroly a řízení budou splňovat požadavky na odolnost 
vůči možným okolním vlivům (vlivy prostředí, seismicita, EMC) s ohledem na jejich 
umístění, účel a bezpečnostní význam. 
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SKŘ budou řešeny v souladu s celkovým programem zajištění počítačové 
(kybernetické) bezpečnosti. 

SKŘ budou zahrnovat prostředky rozhraní člověk-stroj rozmístěné dle potřeby, a to 
zejména v prostorách blokové dozorny, záložním pracovišti blokové dozorny, 
technického podpůrného střediska, havarijního řídicího střediska, servisních a 
dalších pracovišť. Prostředky rozhraní člověk-stroj umožní obsluze elektrárny včas a 
správně reagovat na všechny uvažované stavy jaderného zařízení. Pro podporu 
rozhodování obsluhy budou informace obsažené v rozhraní člověk-stroj uspořádány 
tak, aby obsluha měla přehled o celkovém stavu bloku pro bezpečné a efektivní 
řízení. Informace o provozu a signalizace o vzniklé během normálního a 
abnormálního provozu a v havarijních podmínkách budou organizovány tak, aby byla 
minimalizována zátěž obsluhy. 

Řídicí a obslužná pracoviště 

Elektrárna bude ve všech projektem daných stavech monitorována a řízena obsluhou 
(operátory) z blokové dozorny. Pro zvládnutí normálního a abnormálního provozu a v 
havarijních podmínkách budou mít operátoři k dispozici dostatek prostředků pro 
řízení, a to jak přímo v blokové dozorně, tak dle projektových východisek i v záložním 
pracovišti. 

Bloková dozorna bude navržena tak, aby umožňovala bezpečný přístup a pobyt 
pracovníků blokové dozorny ve všech projektových stavech jaderného zařízení (NJZ 
EDU i ostatních jaderných zařízení v lokalitě) včetně podmínek těžké havárie na 
kterémkoli jaderném zařízení v lokalitě. 

Pro situace s nemožností řízení z blokové dozorny (neobyvatelnost např. z důvodu 
požáru) bude elektrárna vybavena záložním pracovištěm (nouzovou dozornou). 
Záložní pracoviště blokové dozorny bude dostatečně fyzicky, dispozičně, požárně, 
funkčně a elektricky odděleno od blokové dozorny a bude navrženo tak, aby 
umožňovalo bezpečný přístup a pobyt pracovníků obsluhy blokové dozorny v 
situacích, pro které je záložní pracoviště projektem určeno. 

Pro podporu operátorů v případě havarijních podmínek bude dále realizováno 
technické podpůrné středisko. Toto středisko bude vybaveno prostředky pro 
komunikaci s blokovou dozornou, záložním pracovištěm blokové dozorny a dalšími 
řídicími pracovišti, a prostředky pro sledování základních parametrů bloku a 
sledování stavu plnění bezpečnostních funkcí. 

NJZ EDU bude též vybaven havarijním řídicím střediskem, jehož posláním je řídit a 
koordinovat činnosti v havarijních podmínkách. Havarijní řídicí středisko bude 
vybaveno informačním systémem, poskytujícím všechny důležité informace o stavu 
NJZ EDU a dalších parametrech důležitých pro efektivní řízení a koordinaci činností 
při vzniku havarijních podmínek. Středisko bude vybaveno prostředky pro komunikaci 
s řídicími pracovišti NJZ EDU, jaderným dozorem, záchrannými sbory, orgány státní 
správy, samosprávy a dalšími subjekty, které jsou součástí systému pro řízení 
havarijních podmínek. 
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1.3.3 VAZBA NJZ EDU NA EDU 1-4 

Elektrárna bude sdílet určité technologické systémy s již provozovanou elektrárnou 
EDU1-4. 

NJZ EDU využije (po zkapacitnění a rekonstrukci) čerpací stanici EDU1-4 na vodním 
díle Mohelno (záložní variantou je výstavba nové čerpací stanice). Z ní budou vedeny 
dva nové výtlačné řady surové vody do nového vodojemu NJZ EDU a z vodojemu 
dva nové gravitační řady do areálu NJZ EDU. 

Pro sběr a odvod odpadních vod z NJZ EDU bude vybudována nová čistírna 
odpadních vod, nová sběrná jímka odpadních vod a dva nové řady odpadních vod, 
na kterých bude umístěna nová malá vodní elektrárna. Odvedení odpadních vod 
bude realizováno do vodní nádrže Mohelno. 

Pro sběr srážkových vod z NJZ EDU bude vybudován nový kanalizační systém a 
sběrné a retenční nádrže v areálu NJZ EDU. Odvedení srážkových vod ze severní 
části areálu NJZ EDU bude realizováno do záchytné nádrže na Skryjském potoce a 
z jižní části areálu NJZ EDU do Lipňanského potoku. Pro odvod budou vybudovány 
nové potrubní řady.  

Detailní informace týkající se čerpání surové vody, odvodu srážkových a odpadních 
vod jsou uvedeny v kapitole 2.5.4 a 3.9.2.2 ZBZ. 

Elektrický výkon elektrárny bude novým samostatným elektrickým vedením vyveden 
do elektrorozvodny Slavětice, do které je vyveden i výkon elektrárny EDU1-4. 
Z elektrorozvodny Slavětice bude zajištěno novým samostatným elektrickým 
vedením i rezervní napájení NJZ EDU.  

Bližší informace o elektrickém napájení NJZ EDU jsou uvedeny v kapitole 2.1.4 ZBZ. 

Mezi oběma elektrárnami bude vytvořena informační vazba pro účely např. 
komunikace a sdílení dat v oblasti radiační ochrany, zvládání radiační mimořádné 
události atd. a pro provoz sdílených technologií. 

Pro účely monitorování vlivu elektrárny NJZ EDU na okolí se předpokládá využít 
stávající laboratoře radiační kontroly okolí v Moravském Krumlově. Monitorování 
radiačních dopadů na okolí se předpokládá provádět jednotně pro obě elektrárny. 
LRKO bude zajišťovat monitorování okolí dle schváleného programu monitorování 
okolí NJZ EDU, bude zajišťovat předávání data z monitorování okolí NJZ EDU na 
SÚJB, ocenění radiační zátěže obyvatelstva způsobená výpustmi z NJZ EDU a 
připravovat výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí. 

Pro účely havarijního monitorování se předpokládá využití současného 
teledozimetrického systému, II. okruh, a alternativního teledozimetrického systému, 
mobilní monitorovací skupiny a ostatních současných systémů pro havarijní 
monitorování okolí (I. okruh TDS bude vlastní v rámci střeženého prostoru NJZ 
EDU). 

Předpokládá se částečné využití osobního monitorování na ODK EDU1-4 a to pouze 
pro účely měření vnitřní kontaminace (měření na celotělovém počítači, měření 
v exkretech, moči a štítné žláze). Ostatní části monitorování budou NJZ EDU budou 
probíhat samostatně. 

NJZ EDU bude mít samostatný systém zabezpečení (vlastní TSFO), který bude 
oddělený od EDU1-4. Mezi střeženými prostory EDU1-4 a NJZ EDU bude ponechán 
volný terén o minimální šíři 6 m. 
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V rámci zajištění odezvy na RMU v ZHP se předpokládá koordinovaný postup při 
pořízení, udržování a provozování koncových prvků varování v zóně havarijního 
plánování (předpokládá se sdílení koncových prvků varování v ZHP se stávajícím 
EDU1-4, případně rozšíření nebo úpravy dle stanovené ZHP NJZ EDU). Pro získání 
aktuálních informací o meterologických podmínkách při RMU v území k umístění NJZ 
EDU bude využívána současná stanice ČHMÚ Dukovany. Předpokládá se 
koordinovaný postup při vybavení obyvatelstva a složek integrovaného záchranného 
systému zasahujících při radiační havárii v zóně havarijního plánování antidoty k 
jódové profylaxi. 

TPS, HŘS,  úkryty apod. NJZ EDU budou plně oddělené od EDU1-4. Záložní HŘS a 
záložní TPS bude rovněž oddělené, ale nevylučuje se jejich umístění v budově LRKO 
v Moravském Krumlově stejně jako u záložních středisek EDU1-4. Konkrétní 
technické řešení záložních středisek, kapacitu úkrytů a zvláštních prostor pro 
umístění řídících a podpůrných středisek, jejich vybavení a umístění bude stanoveno 
projektem na základě bezpečnostních analýz a dokumentu “Analýza a hodnocení 
radiační mimořádné události“. Podrobný popis bude součástí dokumentace pro 
povolení k výstavbě NJZ EDU. 

Za výstavby budou elektrárnou EDU1-4 poskytnuty dodávky některých potřebných 
médií (např. surová voda odbočkou z existujících gravitačních řadů surové vody 
EDU1-4, apod.). Elektrické napájení staveniště se předpokládá nezávisle na EDU1-4. 
Odvod odpadních vod (včetně vyčištěných splaškových vod z vlastní výstavbové 
čistírny odpadních vod) bude zajištěn novým potrubním řadem do záchytné nádrže 
na Skryjském potoce. Odvod srážkových vod z výstavby bude zajištěn novým 
potrubím do záchytné nádrže na Skryjském potoce a do Lipňanského a 
Heřmanického potoku. 

1.3.4 PROVOZNÍ CÍLE A CHARAKTERISTIKA BLOKŮ 

Žadatel o povolení předkládá informace o předpokládané provozní charakteristice 
bloků z důvodu poskytnutí co nejúplnější informace Státnímu úřadu pro jadernou 
bezpečnost. Uvedené informace nejsou použity pro předběžné hodnocení projektu. 
Zdrojem údajů jsou jeho požadavky na potenciální dodavatele v zadávací 
dokumentaci, které mohou být v průběhu výběrového řízení a procesu kontraktace 
modifikovány. 

Výkon a účinnost bloku 

S ohledem na limity dané lokalitou byl určen jako vhodný čistý elektrický výkon 
každého z bloků max. 1200 MWe.  

S uvážením provozně ověřených dosažitelných teplot v primárním okruhu při využití 
chlazení pomocí mokrých chladicích věží s přirozeným tahem se očekává dosažení 
hrubé účinnosti nad 35 %, s cílem vyššího využití paliva i snížení spotřeby vody na 
chlazení. 

Spolehlivost 

Průměrná disponibilita elektrárny je požadována na úrovni 90 % a s tím související 
požadavky na vysokou spolehlivost zařízení a provozu a optimalizaci projektu a 
řízení provozu z hlediska délky odstávek. 

Očekávaná (plánovaná) délka odstávek by měla vyhovět následujícím požadavkům: 

 Standardní odstávka na výměnu paliva ≤ 16 dní,  
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 Odstávka pro údržbu turbíny ≤ 24 dní, 

 Odstávka pro rozšířené kontroly dle požadavků dozoru ≤ 36 dní. 

Očekávaná úroveň ztráty disponibility z důvodu neplánovaných odstávek by měla 
dosáhnout max. 1,5 % (cca 5,5 dne v roce) a počet neplánovaných odstavení 
reaktoru méně než 1 odstavení za 7000 hodin kritičnosti. 

Projekt elektrárny má být schopen flexibilní doby trvání palivové kampaně v rozsahu 
jednoho až dvou let (očekávána je standardní doba trvání 18 měsíců). 

Životnost 

Projekt elektrárny bude optimalizován tak, aby bylo dosaženo plánované životnosti 
elektrárny 60 let s možností budoucího prodloužení provozu. Nevyměnitelné 
komponenty elektrárny tak budou projektovány na min. projektovou životnost 60 let, 
všechny ostatní komponenty budou provedeny jako vyměnitelné s tím, že obtížně 
vyměnitelné a ekonomicky nákladné komponenty budou projektovány minimálně 
s 40letou životností. 

V rámci životnosti komponent bude uvážen i předpokládaný provoz elektrárny 
v proměnném zatížení. 

Pro umožnění dlouhodobého spolehlivého provozu včetně možného prodloužení 
životnosti bude: 

 zaveden systém řízení spolehlivosti a jeho neustálého zlepšování včetně 
systému řízení stárnutí, systému preventivní údržby a systému sledování 
výkonnosti a stavu komponent (obsahující mimo jiné i rozsah a četnost 
zkoušek, kontrol a inspekcí), 

 zaveden systém řízení konfigurace s cílem umožnit kvalifikované provádění 
nutných projektových změn po dobu provozu elektrárny včetně vlivu změn na 
bezpečnost, 

 zaveden systém řízení kompetencí a řízení znalostí pro udržení kvalifikace 
personálu žadatele o povolení. 

Regulační schopnosti 

Provoz elektrárny se očekává především v režimu základního zatížení s možností 
poskytovat elektrické přenosové soustavě základní podpůrné služby (automatické 
regulace frekvence – dříve primární regulace a obnovení frekvence a výkonové 
rovnováhy – dříve sekundární regulace frekvence). 

Mimo tyto základní podpůrné služby bude elektrárna vzhledem k vysokému podílu 
jaderných elektráren v portfoliu zdrojů ČR (až 50 %), který je předpokládán v platné 
Státní energetické koncepci (SEK), a v zájmu bezpečného provozování elektrizační 
soustavy umožňovat pravidelný provoz v proměnném zatížení dle potřeb 
provozovatele přenosové soustavy (ČEPS). 

Rozsah provozu v proměnném zatížení je očekáván min. v rozmezí 50 % až 100 % 
jmenovitého výkonu s rychlostí změny výkonu cca 3 % jmenovitého výkonu za 
minutu. Využití provozu v proměnném zatížení by mělo být možné v průběhu 90% 
trvání palivového cyklu. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 1 – Kap. 1.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 26 

Předpokládaný počet plánovaných změn zatížení, kde každá změna zatížení je 
definována jako přechod z plného výkonu na minimální zatížení a zpět na plný 
výkon, je stanoven následujícím způsobem: 

- 2x denně, 

- 5x týdně, 

- celkem 200x ročně. 

Elektrárna bude schopna zvládnout ztrátu vnějšího napájení (odpojení od sítě) bez 
odstavení reaktoru. 

Zároveň bude mít blok schopnost automatického odepnutí od sítě se zregulováním 
na vlastní spotřebu při všech poruchách v síti, které by jinak vedly k odstavení 
elektrárny. Jedná se např. o poruchy: 

- odchylky napětí, 

- odchylky frekvence, 

- ztráta synchronizace (stability), 

- nerovnoměrnost proudové zátěže, 

- zemní poruchy a zkraty na linkách, které nejsou vypnuty v projektem 
předpokládaných dobách. 

Minimální požadovaná doba trvání provozu na vlastní spotřebu je stanovena na 2 
hodiny. 
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1.4 REFERENČNÍ PROJEKTY 

1.4.1 PŘÍKLADY REFERENČNÍCH PROJEKTŮ 

Referenční projekty jsou možné varianty Nového jaderného zdroje v lokalitě 
Dukovany. Dopisem č. j.: MPO 409992/21/41500/41000 ze dne 30. 4. 2021 
informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu společnost Elektrárna Dukovany II, a. 
s., že má podle usnesení vlády č. 394 ze dne 19. 4.  2021 oslovit uchazeče EdF, 
KHNP a Westinghouse. 

Tyto společnosti dle dostupných informací budou nabízet tato projektová řešení pro 
NJZ EDU, tzv. generaci III+ tlakovodních reaktorů:  

- projekt AP1000 Westinghouse Electric Company LLC (USA), 

- projekt APR1000 Korea Hydro&Nuclear Power (Jižní Korea), 

- projekt EPR1200 Electricité de France S.A. (Francie), 

Projekty generace III+ využívají nejlepší dostupné technologie vycházející z 
osvědčených typů generace II/III. Hlavní rozdíly oproti generaci II/III jsou zejména 
tyto: 

- standardizovaný projekt, snižující nutnou dobu licencování jednotlivých 
elektráren, potřebné investiční náklady a dobu výstavby, 

- vybavení specifickými systémy pro zvládání vícenásobných poruch a tím 
prevenci a snížení pravděpodobnosti vzniku těžkých havárií, 

- vybavení specifickými systémy pro zvládání a omezování následků těžkých 
havárií, tak aby časné nebo velké radioaktivní úniky do životního prostředí 
byly prakticky vyloučeny, 

- vyšší odolnost vůči vnějším vlivům, včetně zemětřesení a pádu letadla, 

- vyšší disponibilita (90 % a více) a delší životnost (min. 60 let), 

- poskytování podpůrných služeb, odpovídajících primární, sekundární a 
terciární regulaci, 

- prodloužení doby mezi odstávkami pro překládku a výměnu jaderného paliva 
použitím vyhořívajících absorbátorů (až na 24 měsíců), 

- umožnění vyššího vyhoření jaderného paliva a snížení množství 
produkovaného radioaktivního odpadu. 

Zároveň projekty generace III+ využívají všeobecné principy inherentní bezpečnosti 
reaktorů typu PWR: 

- stabilita díky záporné zpětné výkonové vazbě (která působí proti rychlému 
zvýšení reaktivity) a záporné vazbě na hustotu moderátoru (která vede k 
zastavení štěpné reakce při ztrátě chladiva reaktoru), 

- pasivní systém rychlého odstavení reaktoru (regulační tyče jsou v horní 
poloze drženy elektromagnety a v případě nutnosti se zasouvají do aktivní 
zóny reaktoru vlastní tíhou, čímž dojde k bezpečnému zastavení řetězové 
štěpné reakce), 

- oddělení primárního a sekundárního okruhu (sekundární okruh je oddělen od 
primárního okruhu, takže voda v sekundárním okruhu prakticky neobsahuje 
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radioaktivní látky, což omezuje možnost úniku radionuklidů do životního 
prostředí).  

Rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/JB/5575/2021 ze dne 8. 3. 2021 bylo povoleno 
umístění dvou jaderných zařízení – „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“. Každé 
z jaderných zařízení zahrnuje jeden jaderný blok s jedním heterogenním tlakovodním 
reaktorem o jmenovitém tepelném výkonu do 3500 MWt a k němu příslušnému 
čistému elektrickému výkonu do 1200 MWe. 

Výběr konkrétního dodavatele a projektu proběhne v následné fázi projektu. 
Podrobná dokumentace konkrétního projektového řešení a průkazy naplnění 
stanovených základních legislativních požadavků tak budou předloženy ve fázi 
povolení k výstavbě jaderného zařízení jako součást dokumentace pro povolovanou 
činnost, kterou je výstavba jaderného zařízení v souladu s Atomovým zákonem, 
přílohou č. 1, bodu 1 b) (především jako součást předběžné bezpečnostní zprávy) 
[1.4-1]. 

1.4.2 INFORMACE K LICENČNÍM PROCESŮM VYBRANÝCH 
REFERENČNÍCH PROJEKTŮ 

 TLAKOVODNÍ REAKTOR AP1000 

Jedná se o projekt společnosti Westinghouse s předpokládáným čistým elektrickým 
výkonem 1150 MWe. Projekt AP1000 je výsledkem mnohaletého vývoje, díky němuž 
bylo dosaženo optimalizace z hlediska investičních i provozních nákladu a dosaženo 
vysoké úrovně bezpečnosti, především využitím pasivních prvků. 

Licenčním procesem prošel ve Velké Británii (Generic Design Assessment, 2017), 
v USA (Standard Design Certification, pro projekt Vogtle i Combined Licence – 
povolení pro výstavbu) a v Číně. V současnosti probíhá na území USA výstavba 
dvou bloků v lokalitě Vogtle (spuštění v roce 2022/23). Dále byly do komerčního 
provozu v letech 2018 a 2019 uvedeny 4 bloky v oblastech Sanmen a Haiyang 
v Číně. V roce 2009 bylo IAEA vydáno hodnocení GRS Review a v roce 2007 
obdržel certifikát EUR. 

 TLAKOVODNÍ REAKTOR APR1000 

Jedná se o projekt společnosti KHNP s předpokládáným čistým elektrickým výkonem 
1000 MWe. APR1000 je jedním z řady projektů APR (Advanced Power reactor). 
Projekt byl vyvinut na základě provozovaných OPR1000 (např. Shin-Wolsong 1,2) se 
začleněním bezpečnostních prvků projektu APR1400, resp. jeho evropské verze EU-
APR.  

APR1400 byl zlicencován a je v provozu v Jižní Koreji (lokalita Shin-Hanul a Shin-
Kori) a ve Spojených arabských emirátech (lokalita Barakah). V USA obdržel v roce 
2019 Standard Design Certification. Evropský projekt EU-APR (založený na 
APR1400) byl vyvinut tak, aby splnil požadavky EUR a ostatní evropské požadavky. 
V roce 2017 obdržel projekt EU-APR certifikát EUR. Projekt APR1000 v současné 
době prochází certifikací EUR (ukončení se předpokládá v říjnu 2022). 

 TLAKOVODNÍ REAKTOR EPR1200 

Jedná se o projekt společnosti EdF s předpokládáným čistým elektrickým výkonem 
1150 MWe. EPR1200 je zmenšenou verzí reaktoru EPR2, který má výkon cca 1650 
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MWe. EPR2 byl vyvinut na základě zpětné vazby z projektování a výstavby reaktorů 
EPR s cílem optimalizovat investiční náklady při zachování vysoké úrovně 
bezpečnosti.  

Licenčním procesem prošel projekt EPR ve Finsku, ve Francii, ve Velké Británii, 
v Číně a v USA (US-EPR). Od roku 2018, resp. 2019, jsou v provozu 2 bloky EPR 
v Číně (Taishan 1,2), od roku 2022 1 blok EPR ve Finsku (Olkiluoto 3) a ve výstavbě 
je 1 blok ve Francii (Flamanville 3 s předpokládaným termínem spouštění na konci 
roku 2022) a 2 bloky ve Velké Británii (Hinkley Point C). V roce 2009 obdržel projekt 
EPR certifikát EUR. 

V roce 2019 bylo obdrženo kladné stanovisko francouzského jaderného dozoru 
(ASN) k principům bezpečnostního řešení EPR2. Bezpečnostní zpráva pro získání 
licence EPR2 byla předána Francouzskému dozoru ASN v únoru 2021. Na konci 
května 2021 předložila společnost EdF kompletní plán francouzské vládě na 
výstavbu 6 bloků EPR2 ve Francii, k rozhodnutí by mělo dojít během několika 
měsíců.  

V projektu EPR2 oproti projektu EPR došlo ke zjednodušení a standardizaci 
projektového řešení včetně využití plně digitálního modelu elektrárny a modulárního 
způsobu výstavby. Hlavním prvkem zjednodušení je použití jednoduchého 
železobetonového předpjatého kontejnmentu s vnitřní ocelovou výstelkou namísto 
dvojitého kontejnmentu a snížení počtu divizí hlavních bezpečnostních systémů ze 
čtyř na tři při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 1 – Kap. 1.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 5 

PODKLADY 
1.4-1 Česko. Zákon č. 263 ze dne 14. července 2016 atomový zákon. In Sbírka zákonů České 

republiky. 2016, částka 102, s. 3938-4060. ISSN 1211-1244. 

1.4-2 ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Informační systém EIA 
[online]. [cit. 2019], Dostupné z https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469.   

1.4-3 AP1000 Pressurized Water Reactor, [online]. Dostupné z 
https://www.westinghousenuclear.com/new-plants/ap1000-pwr 

1.4-4 Issued Design Certification - Advanced Passive 1000 (AP1000), [online]. Dostupné z 
https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000.html 

1.4-5 Nuclear Safety and Security Commission, [online]. Dostupné z 
https://www.nssc.go.kr/en/index.do.kr.  

1.4-6 KHNP – Nuclear Power Construction, [online]. Dostupné z 
https://www.khnp.co.kr/eng/content/545/main.do?mnCd=EN03020301. 

1.4-7 EDF – The Inspector General’s report on Nuclear Safety and Radiation Protection 2021, 
[online]. Dostupné z https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-
industriel/nucleaire/Notes%20d%27information/202201-0080_edfmess_rapport-2021-uk-
web2.pdf  

1.4-8 ASN, [online]. Dostupné z https://www.french-nuclear-safety.fr/. 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 1 – Kap. 1.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 1 

Obsah 

1.5 Výchozí požadavky uplatněné na projekt z hlediska jaderné 
bezpečnosti ........................................................................................... 2 

1.5.1 Obecné bezpečnostní požadavky ........................................................ 2 

 Základní bezpečnostní cíle .......................................................................... 2 

 Bariéry proti úniku radioaktivních látek a bezpečnostní funkce .................... 3 

 Klasifikace zařízení ..................................................................................... 4 

 Zabezpečení ............................................................................................... 4 

1.5.2 Základní bezpečnostní požadavky a jejich hierarchická struktura ... 5 

1.5.3 Zásady uplatňování právních předpisů a norem ................................ 8 

Podklady .............................................................................................. 10 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 1 – Kap. 1.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 2 

1.5 VÝCHOZÍ POŽADAVKY UPLATNĚNÉ NA PROJEKT 
Z HLEDISKA JADERNÉ BEZPEČNOSTI 

1.5.1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 

 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE 

Jaderná elektrárna bude navržena tak, aby bylo zajištěno plnění požadavků české 
legislativy (zvláště pak Atomového zákona [1.5-6] a navazujících vyhlášek, včetně 
bezpečnostních cílů definovaných v § 4 vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na 
projekt jaderného zařízení [1.5-7]) a mezinárodních doporučení (WENRA a IAEA). 

Tyto bezpečnostní cíle mohou být interpretovány tak, že projekt NJZ EDU zajistí, aby 
byla obsluha, obyvatelstvo a životní prostředí chráněno před škodlivými vlivy 
ionizujícího záření, a aby jeho provoz nepřinášel významný příspěvek k riziku 
ohrožení zdraví nad rámec ostatních společenských rizik. 

V průběhu všech činností v rámci celého životního cyklu jaderné elektrárny počínaje 
přípravnými pracemi při výběru lokality a projektováním budou vytvořeny předpoklady 
pro plnění základních bezpečnostních cílů WENRA Statement on Safety Objectives 
for New Nuclear Power Plants [1.5-2] a základních bezpečnostních principů IAEA 
SF-1 [1.5-1]. 

Pro dosažení co nejvyšší rozumně dosažitelné úrovně bezpečnosti je zapotřebí: 

- zabránit nekontrolovanému ozáření osob a uvolnění radioaktivních látek do 
životního prostředí, 

- minimalizovat pravděpodobnost vzniku takových událostí, které by mohly vést 
ke ztrátě kontroly nad aktivní zónou reaktoru, nad štěpnou řetězovou reakcí, 
radioaktivním zdrojem nebo jakýmkoli jiným zdrojem záření, 

- v případě vzniku takovýchto událostí zvládnout je tak, aby byly 
minimalizované jejich následky. 

Dodržení základních bezpečnostních cílů bude vyžadováno ve všech fázích 
existence jaderného zařízení, tj. v průběhu jeho plánování, umisťování, projektování, 
výstavby, uvádění do provozu, provozu až po vyřazení zařízení z provozu a to i se 
zahrnutím transportu radioaktivních materiálů a nakládání s čerstvým jaderným 
palivem (ČJP), vyhořelým jaderným palivem (VJP) i radioaktivním odpadem.  

Podrobný popis bezpečnostních cílů, obecné požadavky na bezpečnost projektu a 
popis projektu z hlediska jejich naplnění je uveden v kapitole 3.3.1. 

Ochrana do hloubky 

V souladu s bezpečnostními požadavky Atomového zákona [1.5-6], vyhlášky č. 
329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení [1.5-7], IAEA SSR 2/1 
Rev. 1 [1.5-3] a WENRA Statement on Safety Objectives for New Nuclear Power 
Plants [1.5-2] bude dodržení bezpečnostních cílů zabezpečeno v projektu elektrárny 
uplatněním principu ochrany do hloubky, který se opírá o použití fyzických bariér 
bránícím úniku radioaktivních látek a o zabezpečení integrity těchto bariér systémem 
vzájemně se doplňujících technických a organizačních opatření. Opatření ochrany do 
hloubky budou hierarchicky uspořádána do pěti úrovní ochrany tak, že v případě 
selhání opatření na nižší úrovni se v dalším kroku uplatňují opatření vyšší úrovně. 
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Detailní informace k ochraně do hloubky a její implementaci viz kapitoly 3.3.1.4 a 
3.3.1.5. 

 BARIÉRY PROTI ÚNIKU RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK A BEZPEČNOSTNÍ 
FUNKCE 

Pro uvažovaný tlakovodní reaktor budou bariérami proti úniku radioaktivních látek:  

- pokrytí palivových elementů, 

- tlaková hranice primárního okruhu jaderného reaktoru (dále jen „primární 
okruh“) a 

- systém ochranné obálky. 

Tyto bariéry budou konstruovány tak, aby:  

- integrita všech bariér byla zachována za normálního a abnormálního provozu, 

- v havarijních podmínkách včetně těžkých havárií zůstala zachována funkce 
alespoň jedné bariéry, tj. kontejnmentu. 

Pro udržení funkce bariér bránící úniku radioaktivních látek během normálního a 
abnormálního provozu a v požadovaném rozsahu i za havarijních podmínek je třeba 
zajistit následující základní bezpečnostní funkce: 

- umožnit v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný reaktor a 
udržovat jej v podkritickém stavu,  

- zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, 

- fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu mimo vnitřní 
prostor jaderného reaktoru, 

- zajistit odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a technologickými systémy, 

- zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření do 
životního prostředí. 

Výše uvedené bezpečnostní funkce jsou základními bezpečnostními funkcemi 
zajišťující plnění principů bezpečného využívání jaderné energie podle § 45 odst. 2 
Atomového zákona [1.5-6]. 

Splnění základních bezpečnostních funkcí bude zajištěno implementací vzájemně se 
doplňujících technických a organizačních opatření na jednotlivých úrovních ochrany 
do hloubky. Efektivnost a spolehlivost bezpečnostních opatření bude prokázána 
kombinací deterministických a pravděpodobnostních metod hodnocení. 

Splnění výše uvedených základních bezpečnostních funkcí bude zajištěno pomocí 
většího počtu odvozených bezpečnostních funkcí. Zvláštní význam těchto dílčích 
bezpečnostních funkcí spočívá v jejich využití při klasifikaci systémů, konstrukcí a 
komponent, která jsou pro plnění daných bezpečnostních funkcí určena a následně 
pak pro stanovení příslušných požadavků na kvalifikaci a kvalitu těchto zařízení při 
projektování, výrobě, výstavbě, montáži a provozu těchto zařízení. 

Klasifikace zařízení bude vycházet z bezpečnostních analýz pro daný projekt 
elektrárny, které demonstrují způsob zajištění základních bezpečnostních funkcí pro 
všechny postulované iniciační události. Pro každý stav elektrárny je možné 
analyzovat důsledky neplnění všech odvozených bezpečnostních funkcí, které jsou 
nutné pro plnění základních bezpečnostních funkcí. 
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Kategorie bezpečnostních funkcí pro zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních 
tříd jsou popsány v příloze č. 1 vyhlášky č. 329/2017 Sb. o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení [1.5-7]. Celý proces identifikace bezpečnostních funkcí pro 
jednotlivé stavy elektrárny a jejich rozdělení do kategorií podle bezpečnostního 
významu bude možné realizovat až v dalším stupni bezpečnostní dokumentace, kdy 
bude možné pro konkrétní projekt elektrárny identifikovat postulované iniciační 
události a se znalostí systémů elektrárny tyto události kvalitativně a kvantitativně 
analyzovat. 

Detailní informace k fyzickým bezpečnostním bariérám, bezpečnostním funkcím, 
kategorizaci funkcí a klasifikaci a kvalifikaci zařízení viz kapitoly 3.3.1.1, 3.3.1.2, 
3.3.1.3 a 3.3.2. 

 KLASIFIKACE ZAŘÍZENÍ 

Systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost budou 
identifikovány a systematicky zařazeny do bezpečnostních tříd dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. o požadavcích na projekt jaderného zařízení [1.5-7]. Budou 
stanovena kritéria, podle kterých budou tato vybraná zařízení navržena, vyrobena, 
konstruována, montována a provozována tak, aby jejich jakost a spolehlivost 
odpovídala této klasifikaci.  

Projekt jaderného zařízení v rámci zajišťování plnění požadavků na vybraná zařízení 
stanoví technické specifikace, které budou obsahovat technické požadavky na návrh, 
výrobu, montáž, kontroly a údržbu vybraného zařízení a dále požadavky na: 

- spolehlivé zásobování vybraného zařízení energií ve všech stavech 
jaderného zařízení, pro jejichž zvládání je vybrané zařízení projektem 
jaderného zařízení určeno, 

- odolnost vybraného zařízení proti podmínkám pracovního prostředí, 

- odolnost vybraného zařízení proti zátěži plynoucí z vlastností území, 

- spolehlivost vybraného zařízení v pohotovostním režimu, 

- úroveň zajištění kvality vybraného zařízení, a 

- další opatření na zajištění kvality a technické bezpečnosti v souladu s 
vyhláškou č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické 
bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení [1.5-8]. 

Detailní informace ke kategorizaci funkcí a klasifikaci a kvalifikaci zařízení jsou v 
kapitolách 3.3.1, 3.3.2, 3.3.10 a 3.3.11. 

 ZABEZPEČENÍ 

Způsob zabezpečení elektrárny bude plně reflektovat Analýzu potřeb a možností 
zajištění fyzické ochrany (APMZFO), požadovanou Atomovým zákonem č. 263/2016 
Sb., v příloze 1, bodu 1. a) 3., která je spolu se ZBZ součástí žádosti o povolení 
k umístění JZ a dále požadavky specifikované v kapitole 3.13.5 Požadavky na 
zajištění Zabezpečení. 

Způsob zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu bude odpovídat 
nebezpečí plynoucímu ze stanovené projektové základní hrozby, která je určena 
rozhodnutím SÚJB na základě závazného stanoviska Ministerstva vnitra, 
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Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu, spolu s právy a povinnostmi 
při zajišťování zabezpečení jaderného materiálu. 

Základními legislativními dokumenty na zabezpečení jaderného zařízení (JZ) a 
jaderných materiálů (JM) je zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon a prováděcí 
vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení JZ a JM [1.5-9]. Tyto dva legislativní 
dokumenty respektují mezinárodní doporučení organizací WENRA a IAEA, zejména 
pak dokument v úrovni „Recommendations“ IAEA NSS No. 13 
(INFCIRC/225/Revision 5) Nuclear Security Recommendations on Physical 
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities [1.5-10]. 

Vybrané oblasti návrhu zabezpečení budou předmětem utajování a řízeného 
přístupu ke klasifikovaným informacím. Tato skutečnost je upravena zákonem č. 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti [1.5-
11] a jeho prováděcích vyhláškách. Seznam utajovaných skutečností týkající se 
zabezpečení, které souvisí přímo s jejím zajištěním, je stanoven přílohou č. 16 
nařízení vlády č. 522/2005 Sb. [1.5-12]. 

1.5.2 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A JEJICH 
HIERARCHICKÁ STRUKTURA 

Pro dodržení základních bezpečnostních cílů bude jaderná elektrárna realizovaná v 
souladu s legislativou České republiky a s aktuálními mezinárodně uznávanými 
bezpečnostními požadavky relevantními pro jadernou technologii. Za závazné 
požadavky jsou považovány: 

- zákony a prováděcí právní předpisy České republiky, včetně mezinárodních 
smluv a konvencí, kterými je Česká republika vázána, 

- bezpečnostní standardy IAEA (na úrovni základních bezpečnostních principů 
a bezpečnostních požadavků IAEA SF-1 [1.5-1], IAEA SSR 2/1 [1.5-3]) a 
bezpečnostních požadavků WENRA [1.5-2], [1.5-4]). 

Konkrétní zpracování základních bezpečnostních požadavků s využitím uvedených 
dokumentů je uvedeno v kapitolách 3.3 až 3.20. Pro formulaci jednotlivých 
požadavků byl v zásadě použit postup, při kterém byla detailním porovnáním 
uvedených dokumentů zvolena z hlediska jaderné bezpečnosti nejpřísnější 
formulace. Pro specifikaci dalších bezpečnostních požadavků a především 
požadavků nižší úrovně budou použita podrobnější pravidla pro hierarchii národní 
legislativy a mezinárodních bezpečnostních požadavků, která jsou popsána v dalším 
textu. 

Hierarchie právních předpisů a norem: 

Systém aplikace předpisů a norem je založen na hierarchii pěti úrovní priorit, které 
vystihují použitelnost kritérií v jaderné oblasti i ostatních oblastech. Hierarchie odráží 
důležitost úrovní dokumentů se vzrůstajícím významem od základní k vrcholové 
úrovni. Vrcholovou úroveň tvoří všechny právní normy závazné v České republice. 
Tato hierarchie respektuje nejmodernější požadavky elektrárenských společností, 
formulované v dokumentu EUR [1.5-5] a na základě těchto požadavků byla převzata 
a upravena v tomto dokumentu. 

V případě, že by vznikl nesoulad mezi ustanoveními obsaženými v dokumentech 
náležejících do různých úrovní, má přednost ustanovení z dokumentu náležejícího 
do vyšší úrovně.  
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Rozvrstvení předpisů a norem aplikovaných v předkládaném návrhu jaderného 
zařízení vystihuje následující obrázek. 

 

 

Obr. 1 Hierarchie právních předpisů a norem (zpracoval ČEZ a. s.). 

Úroveň I: 

První úroveň obsahuje požadavky vyplývající ze znění všech relevantních zákonů 
(zejména atomového zákona), vyhlášek (zejména vyhlášek Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost) a nařízení vlády ČR, vztahujících se k činnostem souvisejícím 
s využíváním jaderné energie, tj. i na umisťování, výstavbu, spouštění, provoz 
a vyřazování jaderné elektrárny. 

Do této úrovně patří i požadavky směrnic Evropské unie, souvisejících s využíváním 
jaderné energie, které jsou transponovány do právních předpisů ČR. 

Požadavky předpisů v Úrovni I budou závazná pro projekt NJZ EDU v plném 
rozsahu. 

Úroveň II: 

Do druhé úrovně jsou zařazeny všeobecně uznávané mezinárodní dokumenty, ve 
kterých jsou definovány základní požadavky na jadernou bezpečnost: 

Dokumenty WENRA obsahují doporučení na zabezpečování jaderné bezpečnosti jak 
provozovaných, tak i připravovaných jaderných elektráren v členských zemích 
WENRA (Česká republika je členem). Jedná se zejména o dokument WENRA Safety 
Reference Levels for Existing Reactors, dále WENRA Statement on Safety 
Objectives for New Nuclear Power Plants a WENRA RHWG Report on Safety of New 
NPP Designs. 

Dokument IAEA Fundamental Safety Principles (SF-1) definuje základní 
bezpečnostní cíl využívání jaderné energie jako ochranu obyvatel a životního 
prostředí před škodlivými účinky ionizujícího záření a dále jej rozvíjí do podrobnějších 
cílů a principů zabezpečování jaderné bezpečnosti. Bezpečnostní cíle, definované 
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v dokumentu IAEA SF-1, jsou rozpracovány do uceleného systému mezinárodně 
uznávaných požadavků a návodů zaměřených na bezpečné využívání jaderné 
energie, které IAEA vydává a udržuje v sérii dokumentů IAEA Safety Standards, 
Safety Requirements a Safety Guides (mohou mít ještě specifikaci např. specifický 
pro různé typy jaderných zařízení nebo obecný). 

Dokumenty IAEA General Safety Requirements přímo navazují na výše uvedený 
dokument a výše uvedené cíle a principy definují podrobněji pro oblasti legislativy a 
dozorování, řízení bezpečnosti, radiační ochrany, hodnocení bezpečnosti, zvládání 
radiačních mimořádných událostí a zacházení s radioaktivním odpadem. 

Dokumenty IAEA Specific Safety Requirements obsahují specifické požadavky na 
hodnocení lokality pro umístění jaderné elektrárny, požadavky na projekt a provoz 
jaderné elektrárny a požadavky na jaderné palivo a transport jaderných materiálů. 
Jedná se o ucelený systém mezinárodně uznávaných požadavků a návodů 
zaměřených na bezpečné využívání jaderné energie. 

Požadavky předpisů v Úrovni II budou závazná pro projekt NJZ EDU v plném 
rozsahu. Ve výjimečných případech je možné pro dílčí systém nebo komponentu 
nesplnit požadavek předpisů, ale tato změna musí být jednoznačně vysvětlena a 
schválena žadatelem o povolení.  

Úroveň III: 

Třetí úroveň požadavků na jadernou bezpečnost zahrnuje požadavky na bezpečnost 
platné v zemi původu projektu. Tyto požadavky budou závaznými i pro projekt NJZ 
EDU, pokud budou v souladu s dokumenty vyšších úrovní a budou promítnuty do 
požadavků na kvalitu jaderného zařízení, které schválí SÚJB, nebo se stanou 
součástí licenční báze pro projekt NJZ EDU. 

Do této úrovně patří i bezpečnostní návody SÚJB, doporučení WENRA (WENRA 
Guidance Documents) a bezpečnostní doporučení IAEA (IAEA Safety Standards - 
Safety Guides), které obsahují také podrobná doporučení na zabezpečení jaderné 
bezpečnosti. 

Úroveň IV: 

Čtvrtou úroveň požadavků tvoří soubor předpisů a norem (národní normy, normy 
využité v licenčním procesu v zemi původu, mezinárodně uznávané standardy a 
normy pro jadernou oblast (např. ASME, RCC, ISO, EN, IEC, IEEE). 

Při projektování, dodávkách zařízení a při výstavbě elektrárny může být použit podle 
rozhodnutí dodavatele kterýkoli ověřený a mezinárodně uznávaný systém 
technických norem a standardů za předpokladu, že není v rozporu s existující českou 
legislativou. Podmínkou je, že tento systém musí být konzistentní, dodavatelem 
předem jasně definovaný a odsouhlasený žadatelem i SÚJB.  

Úroveň V: 

Pátou úroveň tvoří platné průmyslové normy s preferencí českých, resp. evropských 
norem.  

Požadavky vyplývající z relevantních předpisů budou vztaženy nejen k aktuálně 
platným předpisům v době přípravy, projektování a výstavby jaderné elektrárny, ale 
budou rovněž zohledňovat a zapracovávat případné nové požadavky na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, zabezpečení jaderného zařízení a jaderného 
materiálu a zvládání radiační mimořádné události v jakékoli fázi jejího životního cyklu. 
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V rámci periodických hodnocení bezpečnosti tak budou průběžně zohledňovány 
bezpečnostní cíle a požadavky plynoucí z aktuálních požadavků české legislativy a 
mezinárodních předpisů (zejména EU, doporučení WENRA a IAEA) a stejně tak 
požadavky oborových standardů v souladu s vývojem nejlepší dostupné technologie, 
včetně poučení z případných událostí abnormálního provozu, resp. havarijních 
podmínek, na jaderných zařízeních v ČR i ve světě. Legislativní požadavky týkající 
se bezpečnosti pak budou podrobně rozpracovány ve formě zadávací, předběžné a 
provozní bezpečnostní zprávy v rámci relevantních licenčních procesů (povolení 
k umístění, povolení k výstavbě, spouštění a provozu). 

1.5.3 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM 

V Příloze č. 1 této zadávací bezpečnostní zprávy je žadatelem o povolení předložen 
seznam preferovaných norem (Úroveň IV, V) vybraných s ohledem na jejich 
důležitost z hlediska projektového řešení. 

Zároveň považujeme za nutné již v této fázi projektu, při výběru dodavatele, stanovit 
základní požadavky. Proto již v zadávací dokumentaci, která definuje dodavateli 
požadavky žadatele o povolení na NJZ EDU, budou z hlediska uplatnění příslušných 
právních předpisů a norem uplatněny následující pravidla a požadavky: 

- Dodavatel bude povinen dodržet všechny relevantní právní předpisy a normy 
tak, aby bylo zaručeno, že dodané jaderné zařízení splňuje podmínky pro 
získání všech potřebných povolení. 

- Dodavatel bude zodpovědný za obeznámení se se všemi relevantními 
předpisy a normami a za jejich dodržení. Bude rovněž v tomto ohledu 
odpovědný i za své subdodavatele. 

- Dodavatel bude odpovědný za identifikaci uceleného a konzistentního 
seznamu norem v jaderné i nejaderné oblasti (od norem procesních po normy 
na výrobu komponent) nutných pro řádné provedení díla (tj. tak, aby byly 
naplněny požadavky české legislativy a aby byla elektrárna v souladu 
s dobrou praxí).   

- V jaderné (především bezpečnostní) oblasti bude požadováno přednostní 
použití norem, podle kterých byl projekt Dodavatelem vyprojektován.   

- Pokud bude chtít dodavatel využít nějaký jiný předpis nebo normu, než jaké 
byly aplikovány  při tvorbě projektu, musí tento předpis nebo normu doložit 
spolu se zdůvodněním, 

- V nejaderné oblasti bude požadováno přednostní použití českých, resp. 
evropských norem. 

- Všechny odchylky od souboru předpisů a norem musí být projednány a 
odsouhlaseny s žadatelem o povolení, nicméně je na dodavateli, aby 
zabezpečil, že k odchylkám a nesouladům nebude docházet, resp. že budou 
výjimečné a zdůvodněné. 

- Dodavatel bude objednatele informovat o všech pochybnostech či možných 
rozporech týkajících se interpretace předpisů a norem s tím, že rozhodné 
bude stanovisko žadatele o povolení, 
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- Pokud v průběhu výstavby vzniknou nové předpisy a normy, bude o nich 
dodavatel v určené lhůtě od uveřejnění informovat žadatele o povolení spolu s 
uvedením dopadů do projektu. 
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1.6 INFORMACE O STAVECH JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ 
Stavy jaderného zařízení pro potřeby zpracování ZBZ jsou shrnuty v tabulce 1 a 
definice jednotlivých stavů jaderného zařízení jsou na základě [1.6-1], [1.6-2], [1.6-3] 
a [1.6-3] následující: 

Provozní stav: Stav jaderného zařízení, který je normálním provozem nebo 
abnormálním provozem. 

Normální provoz: Stav jaderného zařízení, při kterém jsou dodrženy limity a 
podmínky. 

Abnormální provoz: Stav jaderného zařízení odchylující se od normálního provozu, 
který nevede k závažnému poškození systémů, konstrukcí nebo komponent s vlivem 
na jadernou bezpečnost a po kterém je jaderné zařízení bez opravy schopno 
normálního provozu. 

Havarijní podmínky: Stav jaderného zařízení, který není provozním stavem. 

Základní projektová nehoda: Havarijní podmínky, při kterých správná funkce 
bezpečnostních systémů zajistí, že nedojde k překročení odpovídajících referenčních 
úrovní nebo limitů ozáření. 

Rozšířené projektové podmínky: Havarijní podmínky vyvolané scénáři 
závažnějšími než základní projektová nehoda, které jsou zohledněny při projektování 
jaderného zařízení. 

Těžká havárie: Havarijní podmínky, při kterých dochází k vážnému poškození 
jaderného paliva, a to vážným poškozením a nezvratnou ztrátou struktury aktivní 
zóny jaderného reaktoru (dále jen „aktivní zóna“) nebo systému pro skladování 
jaderného paliva poškozením palivových souborů v důsledku tavení jaderného 
paliva. 

Prakticky vyloučená skutečnost: Prakticky vyloučenou skutečností podmínka, stav 
nebo událost, jejichž výskyt je považován za fyzikálně nemožný nebo které jsou 
s vysokým stupněm věrohodnosti velmi nepravděpodobné. 

Tab. 1 Stavy jaderného zařízení pro potřeby zpracování ZBZ 

Provozní stavy Havarijní podmínky 

Prakticky 
vyloučené 
podmínky Normální 

provoz 
Abnormální 

provoz 

Základní 
projektové 

nehody 

Rozšířené projektové podmínky 

Bez vážného 
poškození 

jaderného paliva 
Těžké havárie 

Jednotlivé stavy jsou stručně charakterizovány následovně: 

Normální provoz bude zahrnovat jak provoz jaderného zařízení na plném výkonu, 
tak i v nízkovýkonových stavech a ve stavech s odstaveným reaktorem. Normální 
provoz bude definován rovněž pro události v bazénech skladování vyhořelého paliva, 
v systémech pro zpracování nebo skladování radioaktivního odpadu, jakož i při 
manipulaci s jaderným palivem. 

Abnormální provoz bude zahrnovat jednoduché poruchy a selhání, u kterých lze 
předpokládat, že k nim dojde alespoň jednou za dobu provozu jaderného bloku. 
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Abnormální provoz vede zejména k zapůsobení limitačního systému, v nejhorším 
případě pak k rychlému odstavení reaktoru. Po ukončení tohoto stavu, resp. 
odstranění příčin a následků abnormálního provozu je jaderný blok schopen dalšího 
provozu. Při událostech patřících do kategorie abnormální provoz nesmí dojít ke 
ztrátě funkce žádné z fyzických bariér. Radiační vliv abnormálního provozu na okolí 
musí být minimální, tedy nejsou překročeny autorizované limity pro výpusti 
radionuklidů do životního prostředí stanovené SÚJB a pro reprezentativní osobu 
nebude překročena dávková optimalizační mez. 

Základní projektové nehody jsou poruchy a selhání, ke kterým by za dobu provozu 
jaderného bloku nemělo dojít, ale jejichž vznik není možné po dobu provozu prakticky 
vyloučit a projekt proto s jejich výskytem počítá. Bezpečnostní systémy jaderného 
zařízení musí být schopny, s dostatečnou výkonovou a časovou rezervou a 
dostatečnou spolehlivostí, zabezpečit přiměřenou ochranu bariér, zabránit vážnému 
poškození jaderného paliva a omezit následky základních projektových nehod pro 
okolí na přijatelnou úroveň. Žádná základní projektová nehoda nesmí vést k úniku 
radionuklidů vyžadujícímu zavedení ochranných opatření ukrytí, jódové profylaxe a 
evakuace obyvatel kdekoliv v okolí NJZ. 

Rozšířené projektové podmínky jsou takové nehody, které nejsou uvažovány v 
rámci základních projektových nehod, ale jsou v projektu analyzovány s použitím 
best-estimate metodik, a pro které radiologické důsledky zůstávají v rámci 
definovaných kritérií přijatelnosti. Jedná se o nehody a vícenásobné poruchy s velmi 
nízkou pravděpodobností vzniku, způsobené současným výskytem více iniciačních 
událostí, selháním bezpečnostního systému nebo působením extrémních vnějších 
vlivů. Rozšířené projektové podmínky se dělí na: 

 vícenásobné poruchy, při kterých nedojde k tavení paliva aktivní zóny nebo 
k vážnému poškození jaderného paliva v bazénech skladování, 

 těžké havárie, při kterých dojde k vážnému poškození jaderného paliva. 

Rozšířené projektové podmínky, při kterých nedojde k vážnému poškození 
jaderného paliva, nepovedou k takovému úniku radionuklidů, který by vyžadoval 
zavedení ochranných opatření ukrytí, jódové profylaxe a evakuace obyvatel kdekoliv 
v okolí NJZ. 

Pro těžké havárie, spojené s tavením aktivní zóny, bude požadováno zachování 
funkčnosti kontejnmentu, které je nutnou podmínkou pro praktické vyloučení velkých 
nebo časných úniků radionuklidů z kontejnmentu, zaváděná opatření k ochraně 
obyvatelstva a životního prostředí musí být omezená v prostoru a čase (tj. žádné 
trvalé přemístění obyvatelstva, žádná nutnost evakuace z bezprostředního okolí 
elektrárny, omezené ukrývání osob, žádná dlouhodobá omezení ve spotřebě 
potravin) a k dispozici musí být dostatek času na přijímání opatření. 

Prakticky vyloučené podmínky jsou takové podmínky, jejichž výskyt je 
prokazatelně fyzikálně nemožný nebo jejichž vznik je s vysokým stupněm 
věrohodnosti extrémně nepravděpodobný. Jedná se o havarijní scénáře vyvolané 
roztržením reaktorové nádoby, příliš velkým vnosem reaktivity a těžké havárie, které 
by mohly vést k časným nebo velkým únikům radioaktivních látek do okolí. Vyžaduje 
se, aby byla přijata technická a organizační opatření pro prevenci vzniku takových 
scénářů a aby pravděpodobnost scénářů vedoucích k velkému nebo časnému úniku 
radioaktivních látek do okolí elektrárny byla extrémně nízká.  
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1.7 SYSTÉM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 
Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. je plně integrovanou dceřinou společností 
v rámci Skupiny ČEZ a vztahuje se na ni mimo jiné koncernový zájem „Jednotný 
systém řízení Skupiny ČEZ“.  

Mateřská společnost ČEZ, a. s. vykonává funkci řídící osoby podle zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

Věcné řízení společnosti v rámci Skupiny ČEZ spadá do působnosti ředitele divize 
JE. 

 

1.7.1 SYSTÉM ŘÍZENÍ  
Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. má pro činnost umisťování NJZ EDU 
zavedený systém řízení ve shodě s požadavky Skupiny ČEZ.  

Systém řízení společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., je vymezen zejména oblastí 
řízení I01 Řízení projektu NJZ a oblastí řízení B05 Bezpečnost EDUII. Systém řízení 
relevantní k činnosti umístění NJZ EDU je popsán v samostatném dokumentu – 
program systému řízení pro umístění NJZ EDU. 

Systém řízení společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. je vymezen těmito základními 
atributy: 

- Formy řízení 

- Organizační struktura společnosti 

- Řízení výkonnosti společnosti 

- Principy firemní kultury 

- Model řízení a role garantů 

Rozsah procesů a činností souvisejících s činností umístění NJZ EDU je popsán 
v programu systému řízení pro umístění NJZ EDU. 

Formy řízení 

Během umisťování NJZ EDU jsou uplatňovány následující formy řízení: 

1. Procesní řízení 

Procesní řízení spočívá v nastavení procesů, ve kterých se činnosti ve 
společnosti realizují, v přiřazení garantů procesů, definování a zavedení 
procesů do praxe, měření a zlepšování procesů na základě dosažených 
výsledků. Každá oblast řízení a každý proces mají cíl, který vychází ze 
strategických cílů společnosti případně z požadavků zákazníků (interních a 
externích). 

2. Projektové řízení 

Vzhledem k potřebě detailněji rozplánovat a efektivně realizovat projekt NJZ 
EDU je využíváno pro dosažení odpovídající kvality a dodržení harmonogramu 
a rozpočtu projektové řízení.  

Předseda řídícího výboru, jehož poradním orgánem je samotný řídící výbor, 
vrcholově řídí projekt NJZ EDU. 
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Nejvyšší úroveň operativního řízení projektu je hlavní tým projektu (HTP), 
který řídí projektový manažer.  

Dále jsou sestaveny samostatné projektové týmy dle základního členění 
projektu (klíčové/specifické projekty), které pro výkon činností využívají 
kapacitu profesních týmů.  

Profesní týmy zajišťují odborný výkon činností na projektu NJZ EDU tak, že 
vykonávají tyto činnosti v souladu s příslušnými procesy.  

Způsob projektového řízení je popsán v Plánu managementu projektu.  

3. Liniové řízení 

Liniové řízení určuje vztah nadřízenosti/podřízenosti mezi úseky a útvary, 
resp. mezi vedoucími a podřízenými zaměstnanci. 

Liniové řízení je nastaveno organizační strukturou zajišťující efektivní výkon 
procesů a činností na projektu NJZ EDU a přiřazování zdrojů (lidských, 
finančních, materiálových apod.) pro dosažení stanovených cílů. Vedoucí 
přiřazují, po dohodě s garanty procesů, konkrétní pracovní místa k rolím 
v procesech a činnostem na projektu NJZ EDU. 

Každý zaměstnanec je podřízen jedinému přímému vedoucímu, kterému 
odpovídá za plnění stanovených povinností. Vedoucí komplexně odpovídá 
svému přímému nadřízenému za činnost útvaru a činnost přímo podřízených 
zaměstnanců. 

4. Koncernové řízení 

Koncernové řízení je forma řízení právních subjektů (členů Koncernu ČEZ) 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [1.7-2], kdy 
jeden nebo více právních subjektů (řízené osoby) je podrobeno jednotnému 
řízení jiným právním subjektem (řídící osobou). Jednotným řízením se rozumí 
vliv řídící osoby na činnost řízené osoby za účelem dlouhodobého 
prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu 
a koordinace a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo 
činností v rámci podnikání koncernu. 

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. je v roli řízené osoby. 

V roli řídící osoby je mateřská společnost ČEZ, a. s. 

Organizační struktura společnosti 

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. patří do divize jaderná energetika.  

Základní organizační jednotkou jsou úseky, pod které následně patří jednotlivé 
útvary.  

Základní organizační strukturu společnosti schvaluje představenstvo. Její aktuální 
verze je uvedena v pravidlech EDUII_PA_0001 – Organizační  řád [1.7-1]. 

Řízení výkonnosti společnosti 

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. průběžně naplňuje poslání a cíle projektu 
NJZ EDU, které jsou stanoveny v zadání projektu, tj. podnikatelský záměr. 
Podnikatelský záměr NJZ EDU je schválen představenstvem společnosti Elektrárna 
Dukovany II, a. s. 
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Cíle a poslání projektu NJZ EDU je promítnuto do jednotlivých činností tak, aby bylo 
možné je naplnit. 

Dále jsou v rámci společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. stanoveny ukazatele 
výkonnosti a hlavní úkoly. Na základě těchto ukazatelů a úkolů jsou jednotlivými 
vedoucími stanoveny individuální ukazatele pro své podřízené. 

Plnění stanovených ukazatelů a úkolů je průběžně vyhodnocováno (provádění 
monitorovacích a kontrolních činností je nezbytnou součástí kvalitního řízení 
a výkonu činností). Při zjištění neshod nebo odchylek jsou stanovena opatření (je 
zajištěna zpětná vazba pro zlepšení řízení). 

Při řízení je vždy respektováno řešení optimální z hlediska celé Skupiny ČEZ. 

Principy firemní kultury 

Zaměstnanci společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. uplatňují při výkonu činností 
souvisejících s umisťováním NJZ EDU následující principy firemní kultury: 

1. Bezpečnost – Bezpečnost je u nás na prvním místě a podle toho se chováme. 

2. Výkonnost – Pro úspěch v našem podnikání je třeba zvyšovat náš výkon. 

3. Inovace – Díky zaměření na inovace a zlepšování uspějeme u našich zákazníků 
a v měnícím se prostředí. 

4. Odbornost – Pro udržení naší konkurenceschopnosti musíme své znalosti a dovednosti 
neustále rozvíjet a společně sdílet. 

5. Spolupráce – Vzájemná spolupráce, důvěra a ohleduplnost jsou důležité pro náš 
úspěch. 

Model řízení a role garantů 

Model řízení je zpracován pro celou Skupinu ČEZ.  

Pro výkon činností při umisťování projektu NJZ EDU je využita oblast řízení I01 
Řízení projektu NJZ a B05 Bezpečnost EDUII.  Garant oblasti řízení nastavuje 
v oblasti řízení procesní strukturu, činnosti, nástroje a podmínky pro plnění cíle 
oblasti řízení, zohledňuje a respektuje provázanost na ostatní oblasti řízení.  

Garant oblasti řízení určuje a koordinuje garanty procesů. 

Garant oblasti řízení dále v oblasti řízení zajišťuje dodržování relevantních 
požadavků obecně závazných právních předpisů a tvorbu a aktuálnost vnitřních 
dokumentů společnosti. 

1.7.2 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI  
Řízení bezpečnosti v EDUII je realizováno na základě definované oblasti řízení B05 
Bezpečnost EDUII.  

Nástroje pro řízení bezpečnosti 

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí 

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí prezentuje závazky a očekávání 
managementu společnosti na systém řízení bezpečnosti. Je navázána na strategické 
pilíře Skupiny ČEZ a je základní podmínkou funkce všech jeho prvků. Rozpracovává 
firemní principy, zejména princip Bezpečnost, vycházející z požadavku analýzy a 
hodnocení rizik bezpečnosti.  
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Politika bezpečnosti 

Politika bezpečnosti pro umístění NJZ EDU je dokumentovaný závazek k naplňování 
cíle systému řízení a cíle vedoucího k zajišťování a zvyšování kvality řízení procesů 
a činností a jejich výstupů podporované stanoveným závazkem k zajištění 
nezbytných zdrojů pro zajištění těchto cílů. Dokumentovaným závazkem se rozumí 
prohlášení vrcholového vedení k dosahování cíle systému řízení a cíle vedoucího k 
zajišťování a zvyšování kvality procesů a činností a jejich výstupů. 

Nezávislý dohled a zpětná vazba 

Nezávislý dohled a zpětná vazba jsou zajišťovány bezpečnostním manažerem. 

Kultura bezpečnosti 

Kultura bezpečnosti je integrální součástí firemní kultury. Principy kultury bezpečnosti 
jsou zapracovány do Politiky bezpečnosti a jsou prosazovány spolu s ostatními 
závazky a očekáváními vedoucími zaměstnanci na všech úrovních. Kultura 
bezpečnosti je indikátorem úrovně realizace a osvojení bezpečnostních standardů 
nebo organizace bezpečnosti ve firmě, kdy slabá místa jsou považována za výchozí 
body a šance a prostor pro zlepšení. 

Úroveň kultury bezpečnosti je pravidelně přezkoumávána. Jsou prováděna vlastní 
a nezávislá hodnocení kultury bezpečnosti a jsou přijímána opatření k trvalému 
zlepšování.  

Řízená výměna informací 

Ve Skupině ČEZ je řízená výměna informací, jako základ pro správnou funkci a trvalé 
zlepšování systému řízení bezpečnosti. 

Události, zjištění a záznam o zkušenostech jsou sdíleny ve vhodných aplikacích 
(např. SNAP, EZOP). 
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PODKLADY 
 Společnost Elektrárna Dukovany: EDUII_PA_0001 – Organizační řád. 

 Česko. Zákon č. 90 ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). In Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 34, 
s. 1370-1482. ISSN 1211-1244. 
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1.8 SOUHRNNÝ SEZNAM PODKLADŮ 
Tato kapitola obsahuje souhrnný seznam nejdůležitějších dokumentů použitých při 
zpracování ZBZ NJZ EDU.  

1.8.1  ČESKÁ LEGISLATIVA 

 ZÁKONY 

V rámci zpracování  ZBZ NJZ EDU byly využity zejména následující zákony ČR. 

Základním legislativním vstupem, použitým pro zpracování ZBZ NJZ EDU, je 
atomový zákon: 

- Česko. Zákon č. 263 ze dne 14. července 2016 atomový zákon. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 102, s. 3938-4060. ISSN 1211-1244. 

Současně byly, pro zpracování ZBZ NJZ EDU, využity následující zákony: 

- Česko. Zákon č. 13 ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích. In Sbírka zákonů České 
republiky. 1994, částka 3, s. 47-63, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. In 
Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 17, s. 1266-1286. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 100 ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí. In Sbírka 
zákonů České republiky. 2001, částka 40, s. 2794-2824. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 164 ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 64, s. 3594-3611. ISSN 
1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 63, s. 2226-2290. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 224 ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb. 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). In 
Sbírka zákonů České republiky. 2015, částka 93, s. 2762-2801. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3461-3474, ISSN 1211-
1244. 

- Česko. Zákon č. 254 ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98, s. 5617-5667, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 266 ze dne 14. prosince 1994 o dráhách. In Sbírka zákonů České republiky. 
1994, částka 79, s. 3041-3054, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 412 ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. In Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 143. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Zákon č. 458 ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). In Sbírka zákonů 
České republiky. 2000, částka 131, s. 7142-7189. ISSN 1211-1244. 

- Československo. Zákon č. 44 ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon). In Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1988, částka 8, s. 175-
188, ISSN 1211-1244. 
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- Československo. Zákon č. 79 ze dne 19. prosince 1957 o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny. In 
Sbírka zákonů Československé republiky. 1957, částka 36, s. 301-308, ISSN 1211-1244. 

- Československo. Česká národní rada. Zákon č. 114 ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a 
krajiny. In Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky. 1992, částka 28, s. 666-692, 
ISSN 1211-1244. 

- Československo. Zákon č. 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně. In Sbírka zákonů 
Československé socialistické republiky. 1985, částka 34, s. 674-691, ISSN 1211-1244. 

 PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Pro zpracování ZBZ NJZ EDU byly použity zejména následující vyhlášky Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost: 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 358 ze dne 17. října 2016, o 
požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody 
vybraných zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 143, s. 5554-5612. ISSN 
1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 359 ze dne 17. října 2016 o 
podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 143, s. 5613-5641. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 360 ze dne 17. října 2016 o 
monitorování radiační situace. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 143, s. 5642-5689. 
ISSN 1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 361 ze dne 17. října 2016 o zabezpečení 
jaderného zařízení a jaderného materiálu. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 143, s. 
5690-5703, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 377 ze dne 7. listopadu 2016 o 
požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu 
jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie. In Sbírka zákonů České republiky. 
2016, částka 151, s. 5978-5988, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 378 ze dne 7. listopadu 2016 o umístění 
jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 151, s. 5989-5997. ISSN 
1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 408 ze dne 6. prosince 2016 o 
požadavcích na systém řízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 166, s. 6363-6370. 
ISSN 1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 409 ze dne 6. prosince 2016 o 
činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné 
způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2016, částka 166, s. 6371-5398, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 422 ze dne 14. prosince 2016 o radiační 
ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 
172, s. 6618-6904. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 21 ze dne 23. ledna 2017 o zajišťování 
jaderné bezpečnosti jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2017, částka 7, s. 218-
235. ISSN 1211-1244 

- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 162 ze dne 25. května 2017 o 
požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2017, částka 56, s. 1514-1527. ISSN 1211-1244 
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- Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 329 ze dne 26. září 2017 o požadavcích 
na projekt jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2017, částka 112, s. 3490-3537. 
ISSN 1211-1244. 

Současně byly, pro zpracování ZBZ NJZ EDU, využity následující vyhlášky a 
nařízení vlády: 

- Česko. Český báňský úřad. Vyhláška č. 659 ze dne 17. prosince 2004 o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů. In Sbírka zákonů 
České republiky. 2004, částka 224, s. 11710-11715. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Ministerstvo dopravy a spojů. Vyhláška č. 108 ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí 
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů 
České republiky. 1997, částka 37, s. 2131-2146, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhláška č. 499 ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci 
staveb. In Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 163, s. 6872-6910. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 328 ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech 
zabezpečení integrovaného záchranného systému. In Sbírka zákonů České republiky. 2001, 
částka 127, s. 7447-7464, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška č. 423 /2001 Sb., ze dne 20. listopadu 2001 kterou se 
stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních 
léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a 
klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních 
minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a 
lázních), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 159, s. 
9034-9043. ISSN 1211-1244. 

- Česko. Ministerstvo zemědělství. Vyhláška č. 431 ze dne 3. prosince 2001 o obsahu vodní 
bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. In Sbírka zákonů Československé 
republiky. 2001, částka 162, s. 9158-9185, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Vláda. Nařízení vlády č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. In Sbírka zákonů České republiky. 
2003, částka 24, s. 898-952, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Vláda. Nařízení vlády č. 401 ze dne 1. ledna 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. In Sbírka zákonů České republiky. 
2003, částka 24, s. 898-952, ISSN 1211-1244. 

- Česko. Vláda. Nařízení vlády č. 522 ze dne 7. prosince 2005, kterým se stanoví seznam 
utajovaných informací. In Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 179. ISSN 1211-1244. 

- Československo. Český báňský úřad. Vyhláška č. 415 ze dne 6. září 1991 o konstrukci, 
vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a 
povrchových objektů. In Sbírka zákonů Československé republiky. 1991, částka 79, s. 1942-1949, 
ISSN 1211-1244. 

- Československo. Vláda. Vládní nařízení č. 80 ze dne 30. prosince 1957, kterým se provádí zákon 
č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny. In Sbírka zákonů Československé 
republiky. 1957, částka 36, s. 309-313, ISSN 1211-1244. 

 NÁVODY SÚJB 

V rámci zpracování ZBZ NJZ EDU byly využity zejména následující bezpečnostní 
návody SÚJB: 
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- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Interpretace kritérií pro umísťování jaderných 
zařízení a návrh jejich průkazů, Bezpečnostní návod BN-JB-1.14. SÚJB. Praha. 2012. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: O požadavcích na projekt jaderných zařízení 
k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, 
Bezpečnostní návod JB – 1.0. SÚJB. Praha. 2011. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Obsah bezpečnostních zpráv, Bezpečnostní 
návod JB-1.3. SÚJB. Praha. 2021. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Výběr a hodnocení projektových a 
nadprojektových událostí a rizik pro jaderné elektrárny, Bezpečnostní návod BN-JB-1.7. SÚJB. 
Praha. 2010. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Umístění jaderného zařízení – hodnocení jevu 
způsobených činností člověka, Bezpečnostní návod BN-JB-4.2. SÚJB. Praha. 2019. 

 OSTATNÍ PODKLADY 

V rámci zpracování ZBZ NJZ EDU byly využity zejména následující podklady: 

- MINISTERSTVO DOPRAVY: TP 124. Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, Praha, prosinec 
2008. 

- MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP - 
Analýza rizik kontaminovaného území. Věstník Ministerstva životního prostředí, březen 2011, 
ročník XXI, částka 3, str. 1-52. MŽP. Praha, 2011. 

- MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí. MS MŽP. Praha. 2013. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Zpráva o plnění úkolů Radonového programu 
České republiky za léta 2000 – 2004. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 15 s., Praha, 2005. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Radiační ochrana: Postupy při výpočtu ozáření 
obyvatelstva přírodními radionuklidy uvolňovanými do životního prostředí a při posuzování zásahů 
v oblastech ovlivněných hornickou činností. Doporučení. rev. 1, SÚJB Praha, 2000. 

- KŘÍŽ, Z.: Rozhodnutí č. 180/91. STÁTNÍ DOZOR ČESKOSLOVENSKÉ KOMISE PRO 
ATOMOVOU ENERGII. Praha. 1991. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Rozhodnutí ve věci uvádění radionuklidů do 
životního prostředí ve formě kapalných výpustí, č.j. 26161/2009 ze dne 1.12.2009. MS SÚJB. 
Praha. 2009. 

- STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST: Rozhodnutí ve věci vydání povolení 
k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště ve formě výpustí do ovzduší, č.j. 24102/2017, ze dne 
12.12.2017. MS SÚJB. Praha. 2017. 

 NORMY 

Seznam preferovaných norem je uveden v Příloze č. 1 ZBZ NJZ EDU. 

1.8.2 MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVA 

 WENRA 

- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Reactor Harmonization 
Working Group.: WENRA Reactor Safety Reference Levels. WENRA. 2008. 

- . 
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- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Reactor Harmonization 
Working Group: Guidence Document. Issue T: Natural Hazards, Guidence on External Flooding. 
WENRA. 2015. 

- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Reactor Harmonization 
Working Group: Guidence Document. Issue T: Natural Hazards, Guidence on Seismic Events. 
WENRA. 2016. 

- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Reactor Harmonization 
Working Group: Guidence Document. Issue T: Natural Hazards, Head Document. WENRA. 2015. 

- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Reactor Harmonization 
Working Group: Report - Safety of new NPP designs  - Study by Reactor Harmonization Working 
Group RHWG - March 2013. 

- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Reactor Harmonization 
Working Group: Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors, WENRA. 2014. 

- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Reactor Harmonization 
Working Group: WENRA statement on Safety Objectives for New Nuclear Power Plants. WENRA. 
2010. 

- WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS’ ASSOCIATION. Working Group on Waste 
and Decommissioning: Report on Decommissioning Safety Reference Levels, version 2.2. 
WENRA. 2015. 

 IAEA 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Fundamental Safety Principles, Safety 
Fundamentals, Safety Standards Series No. SF-1. IAEA. Vienna. 2006. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Site Evaluation for Nuclear Instalation, Safety 
Requirements, Standards Series No. SSR-1. IAEA. Vienna. 2019. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Safety of Nuclear Power Plants: Design, Specific 
Safety Requirements, Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1). IAEA. Vienna. 2016. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Application of Microearthquake Surveys in 
Nuclear Power Plant Siting, Technical Document, TECDOC-343. IAEA. Vienna. 1985. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Arrangements for Preparedness for a Nuclear or 
Radiological Emergency, Safety Guide, Safety Standards Series No. GS-G-2.1. IAEA. Vienna. 
2007. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Computer Security at Nuclear Facilities, 
Technical Guidance: Reference Manual, Nuclear Security Series, No. 17. Vienna. 2011. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Decommissioning of Facilities, General Safety 
Requirements, Safety Standards Series No. GSR Part 6. IAEA. Vienna. 2014. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Design of the Reactor Coolant System and 
Associated Systems in Nuclear Power Plants, Safety Guide, Standards Series No. NS-G-1.9. 
IAEA. Vienna. 2004. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power 
Plants, Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-2. IAEA. Vienna. 2009. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Development and Application of Level 1 
Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, Safety 
Standards Series No. SSG-3. IAEA. Vienna. 2010. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Development and Application of Level 2 
Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, Safety 
Standards Series No. SSG-4. IAEA. Vienna. 2010. 
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- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Diffuse seismicity in seismic hazard assessment 
for site evaluation of nuclear installations. Safety Reports Series No. 89. IAEA. Vienna 2016. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Dispersion of Radioactive Material in Air and 
Water and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, 
Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-3.2. IAEA. Vienna. 2002. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Environmental and Source Monitoring for 
Purposes of Radiation Protection, Safety Guide, Safety Standards Series No. RS-G-1.8. IAEA. 
Vienna. 2005. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Evaluation of Seismic Hazards for Nuclear Power 
Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-3.3. IAEA. Vienna. 2002. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: External Events Excluding Earthquakes in the 
Design of Nuclear Power Plants, Safety Guide, Standards Series No. NS-G-1.5. IAEA. Vienna. 
2003. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: External Human Induced Events in Site 
Evaluation for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Series No. NS-G-3.1. IAEA. Vienna. 
2002. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Extreme External Events in the Design and 
Assessment of Nuclear Power Plants, Technical Document, TECDOC-1341. IAEA. Vienna. 2003. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Extreme Meteorological Events in Nuclear Power 
Plant Siting, Excluding Tropical Cyclones, A Safety Guide, Safety Series No. 50-SG-S11A. IAEA. 
Vienna. 1981. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Format and Content of the Safety Analysis 
Report for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. GS-G-4.1. IAEA. 
Vienna. 2004. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Geotechnical Aspects of Site Evaluation and 
Foundations for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-3.6. 
IAEA. Vienna. 2004. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Ground motion simulation based on fault rupture 
modelling for seismic hazard assessment in site evaluation for nuclear installations. Safety 
Reports Series No. 85. IAEA. Vienna 2015. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Meteorological and Hydrological Hazards in Site 
Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-18. 
IAEA. Vienna. 2011. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Meteorological Events in Site Evaluation for 
Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-3.4. IAEA. Vienna. 2003. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Method for Developing Arrangements for 
Response to a Nuclear or Radiological Emergency, Emergency Preparedness And Response-
Method, Technical Document, Updating IAEA-TECDOC-953. IAEA. Vienna. 2003. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Nuclear Security Recommendations on Physical 
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5), 
Recommendations, Nuclear Security Series, No. 13. IAEA. Vienna. 2011. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Preparedness and Response for a Nuclear or 
Radiological Emergency, Safety Requirements, Safety Standards Series No. GS-R-2. IAEA. 
Vienna. 2002. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Protection of the public against exposure indoors 
due to radon and other natural sources of radiation. Specific Safety Guide, Safety Standards 
Series No. SSG-32. IAEA. Vienna 2015. 
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- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Radiation Protection and Safety of Radiation 
Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements, Safety Standards 
Series No. GSR Part 3. IAEA. Vienna. 2014. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Safety Assessment for Facilities and Activities, 
General Safety Requirements, Safety Standards Series No. GSR Part 4 (Rev. 1). IAEA. Vienna. 
2016. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Safety Classification of Structures, Systems and 
Components in Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-
30. IAEA. Vienna. 2014. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Seismic design and qualification for nuclear 
power plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-1.6. IAEA. Vienna, 2003. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Seismic Hazards in Site Evaluiation for Nuclear 
Installations, Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-9. IAEA. Vienna. 2010. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Site Survey and Site Selection for Nuclear 
Installations, Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-35. IAEA. Vienna. 2015. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: The Contribution of Palaeoseismology to Seismic 
Hazard Assessment in Site Evaluation for Nuclear Installations. TECDOC-1767. International 
Atomic Energy Agency, Vienna 2015. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Volcanic Hazard Assessments for Nuclear 
Installations: Methods and Examples in Site Evaluation. TECDOC-1795. International Atomic 
Energy Agency, Vienna 2016. 

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Volcanic hazards in site evaluation for nuclear 
installations. Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-21. IAEA. Vienna, 2012. 

 OSTATNÍ 

- ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE: Identification of External Hazards for Analysis in 
Probabilistic Risc Assessment. Update of Report 1022997. Technical Report. EPRI. Palo Alto. 
2015. 

- EUROATOM: Council Directive 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 laying down basic safety 
standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and 
repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 
2003/122/Euratom. 

- EUROPEAN UTILITY REQUIREMENTS: European Utility Requirements for LWR Nuclear Power 
Plants, Revision C. EUR. Lyon. 2001. 

- EUROPEAN UTILITY REQUIREMENTS: European Utility Requirements for LWR Nuclear Power 
Plants, Revision E. EUR. 2016. 

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION: Recommendations of the 
International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. Ann. ICRP 21 (1-3), 
1990. 

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION: The 2007 
Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 
103. Ann. ICRP 37 (2-4), 2007. 

- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION: NFPA 1600 Standard on Disaster/Emergency 
Management and Business Continuity Programs 

- NRA, 2013. Outline of New Regulatory Requirements for Light Water Nuclear Power Plants 
(Earthquakes and Tsunamis). Nuclear Regulation Authority, Japan, April 3, 2013. 
http://www.nsr.go.jp/english/data/ new_regulatory_requirements2.pdf 
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- OECD Nuclear Energy Agency. Workshop proceedings „Recent Findings and Developments in 
Probabilistic Seismic Hazards Analysis (PSHA). Methodologies and Applications“. 
NEA/CSNI/R(2009). OECD. Lyon, 2008. 

- THE COUNCIL OF EUROPEAN UNION: Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the 
quality of water intended for human consumption. In Official Journal of the European Communities. 
1998, L 330, pages 32-54. ISSN 1725-2563. 

- U.S. DEPARTEMENT OF ENERGY: Accident Analyses for Aircraft Crash into Hazardous 
Facilities, DOE Standart - DOE-STD-3014-96. Washington, D.C. 20585. 1996.  

- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY: Office of Air Quality Planning and Standards.: 
Meteorological Monitoring Guidance for Regulatory Modeling Applications, EPA-454/R-99-005. 
EPA. Washington, D.C. 2000. 

- U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION: Office of Nuclear Regulatory Research, Design–
basis Tornado and Tornado Missiles for Nuclear Power Plants, Regulatory Guide 1.76. 2007. 

- U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION: Office of Nuclear Regulatory Research: A 
performance based approach to define the site specific earthquake ground motion, Regulatory 
Guide 1.208. U.S. NRC. Washington D.C. 2007. 

- U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION: Office of Nuclear Regulatory Research: 
Combined License Applications for Nuclear Power Plants (LWR Edition), Regulatory Guide 1.206. 
U.S. NRC. Washington D.C. 2007. 

- U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION: Title 10, Code of Federal Regulations, Part 100 - 
Reactor Site Criteria. U.S. NRC. Washington D.C. 2014. 

- UNITED NATIONS: Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. SOURCES AND 
EFFECTS OF IONIZING RADIATION, Report 2008, Volume I: SOURCES, UNSCEAR, 2010, 
ISBN 978-92-1-142274-0. 

- UNITED NATIONS: Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. SOURCES, 
EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION, Report 2016, Report to the General Assembly, 
UNSCEAR, 2017, ISBN 978-92-1-142316-7. 

1.8.3 STUDIE 

Odborné studie použité k vypracování ZBZ NJZ EDU jsou uvedeny v konkrétní 
podkapitole ZBZ, ve které byly použity jejich závěry. 
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1.9 VÝKRESY A DALŠÍ GRAFICKÉ PŘÍLOHY 
Tato kapitola zahrnuje základní údaje o území k umístění JZ včetně napojení na 
infrastrukturu (elektro, voda, plyn, silnice a železnice). 

Kompletní seznam výkresů a příloh je uveden v souboru: Výkresy ZBZ a Přílohy 
ZBZ. 

Seznam obrázků: 
Obr. 1: Vizualizace NJZ EDU vedle stávajícího EDU1-4 s VD Mohelno. .................... 3 

Obr. 2: Výřez z Výkresu č. 1 – Mapa širších vztahů. .................................................. 4 

Obr. 3: Schématické znázornění polohy pozemku NJZ EDU (PNpU + pozemky 
plánované pro zařízení staveniště) vůči STP EDU1-4 (červeně) ................................ 5 
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Obr. 1: Vizualizace NJZ EDU vedle stávajícího EDU1-4 s VD Mohelno. 
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Obr. 2: Výřez z Výkresu č. 1 – Mapa širších vztahů. 

Poznámka: Obr. 2 je pouhým výřezem Výkresu č. 1. Pro detailní zobrazení situace širších vztahů je nutné otevřít samotný Výkres č. 1.
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Obr. 3: Schématické znázornění polohy pozemku NJZ EDU (PNpU + pozemky plánované pro 
zařízení staveniště) vůči STP EDU1-4 (červeně) 
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1.10 INFORMACE O STANOVENÍ A ZPŮSOBU PLNĚNÍ 
POŽADAVKŮ LEGISLATIVY 

Jaderné zařízení bude projektováno tak, aby byla po celou dobu jeho životního cyklu 
zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.  

Jaderné zařízení: 

- zajistí plnění bezpečnostních cílů,  

- zajistí plnění principů bezpečného využívání jaderné energie,  

- zajistí plnění bezpečnostních funkcí v souladu s jejich kategorizací,  

- zajistí plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky, 

- zajistí odolnost a ochranu jaderného zařízení proti nebezpečí plynoucímu z 
vlastností území k umístění jaderného zařízení a z vnějších vlivů, a stanoví 
požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování odolnosti a ochrany,  

- zajistí prevenci, odolnost a ochranu jaderného zařízení před vnitřními vlivy, a 
stanoví požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování prevence, odolnosti a 
ochrany,  

- stanoví požadavky na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních funkcí, k 
jejichž plnění přispívají,  

- zařadí vybraná zařízení do bezpečnostních tříd,  

- zajistí plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační ochrany,  

- zajistí plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události a  

- zajistí plnění požadavků na zabezpečení.  

Již v etapě projektování jaderného zařízení budou stanovena projektová východiska 
a použity ověřené metody, postupy a technologie.  

V projektu jaderného zařízení budou stanoveny požadavky na technické postupy a 
organizační opatření pro výstavbu jaderného zařízení, první fyzikální spouštění 
jaderného zařízení, první energetické spouštění jaderného zařízení, provoz 
jaderného zařízení a vyřazování jaderného zařízení z provozu. 

Projektování jaderného zařízení pak bude zahrnovat hodnocení souladu 
projektu s výše uvedenými požadavky. Toto hodnocení souladu bude 
dokumentováno. 

Dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení bude po celou dobu životního 
cyklu jaderného zařízení udržována v souladu se skutečným stavem jaderného 
zařízení. 

Projekt jaderného zařízení bude navržen a umístěn v souladu s atomovým zákonem 
č. 263/2016 Sb. [1.10-1], a vyhláškami č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného 
zařízení [1.10-2], č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení 
[1.10-3], č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické 
bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení [1.10-4], č. 
359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 
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[1.10-5], č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace [1.10-6], č. 361/2016 Sb., o 
zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu [1.10-7], č. 377/2016 Sb., o 
požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z 
provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie [1.10-8], č. 
408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení [1.10-9], č. 409/2016 Sb., o 
činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta 
[1.10-10], č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 
zdroje [1.10-11], č. 21/2017 Sb., o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného 
zařízení [1.10-12], č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle 
atomového zákona [1.10-13] a vyhlášky č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného 
zařízení [1.10-2]. 

Popis projektu nového jaderného zařízení z hlediska naplnění legislativních 
požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
je uveden v kapitole 3 ZBZ. V dalších stupních licenční dokumentace bude pro 
konkrétní technické řešení jaderného zařízení popis dále rozšiřován, dopracováván a 
zpřesňován. Přesný způsob technické realizace konkrétních technologických celků 
bude specifikován až v projektu jaderné elektrárny a podrobně hodnocen v dalším 
stupni licenční dokumentace. 
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2.0 ÚVOD  
Předmětem dílu 2 ZBZ je shrnutí výsledků posouzení vlastností území k umístění JZ 
s ohledem na jejich způsobilost ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiačních 
mimořádných událostí a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení a 
z hlediska dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a 
životní prostředí v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 263/2016 Sb. [2.0-1].  

Současně se způsob posuzovaní vlastností území k umístění JZ, uvedený v dílu 2 
ZBZ, řídí obecnými požadavky uvedenými v § 3 a § 4 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
o umístění jaderného zařízení [2.0-2] v tomto znění: 

§ 3 Posuzované vlastnosti území k umístění jaderného zařízení 

(1) Vlastnostmi území k umístění jaderného zařízení, posuzovanými z hlediska jejich 
způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
během životního cyklu jaderného zařízení, jsou výskyty: 

a) přírodních vlastností a jevů, a to: 

1. seismicity, 

2. porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem v zemské kůře 
(dále jen „zlom“), 

3. povodně, 

4. oběhu podzemní vody, 

5. dalších geodynamických jevů a geotechnických parametrů 
základových půd, 

6. klimatických a meteorologických jevů, 

7. biologických jevů a 

8. přírodních požárů, být provedeno do vzdálenosti 5 km. 

b) jevů, které mají původ v činnosti člověka, a to: 

1. pádu letadla a jiných objektů, 

2. výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka, a jejich 
zplodin, 

3. kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem, 

4. vlivu jaderného zařízení, které je již v území umístěno, 

5. silných vibrací, 

6. elektromagnetické interference, 

7. vířivého elektrického proudu, 

8. negativních projevů letecké, silniční, železniční a vodní dopravy, 

9. působení produktovodů a energetického vedení, 

10. znečistění ovzduší, horninového prostředí, povrchových a 
podzemních vod a 
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11. provozu zařízení, ve kterém se nacházejí nebo z nějž se uvolňují 
látky snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky 
nebo radioaktivní, a 

c) jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení jaderného zařízení. 

(2) Vlastnostmi území k umístění jaderného zařízení, posuzovanými z hlediska dopadu 
jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní prostředí, jsou 
výskyty jevů, které jsou způsobilé ovlivnit působení jaderného zařízení na okolí, a to: 

a) šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním 
řetězcem a 

b) rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje. 

§ 4 Obecné požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění 
jaderného zařízení 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí hodnotit míru, v jaké jsou 
vlastnosti podle § 3 schopné ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

(2) Výsledky posuzování území k umístění jaderného zařízení musí být srovnávány s 
charakteristikami vlastností území, při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení 
zakázáno. 

(3) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnout hodnocení: 

a) souběžného působení a vzájemného ovlivňování vlastností podle § 3, jejich 
intenzity a doby trvání, 

b) budoucího vývoje vlastností podle § 3 během životního cyklu jaderného 
zařízení a 

c) vlivu výkonu jaderného zařízení na území k umístění jaderného zařízení v 
případě 

(4) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí probíhat pro pozemek 
jaderného zařízení a do takové vzdálenosti od něj, která umožní posoudit vliv 
vlastností podle § 3 na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, nejméně však do 
vzdálenosti, kterou pro tuto vlastnost stanoví tato vyhláška. 

(5) Při posuzování území k umístění jaderného zařízení musí být využity: 

a) dostupné záznamy osob, jsou-li původci jednotlivých jevů, 

b) údaje správních orgánů o území k umístění jaderného zařízení, 

c) historické záznamy vztahující se k území k umístění jaderného zařízení, 

d) údaje z průzkumů a hodnocení a 

e) přístrojově zjištěné a zaznamenané údaje. 

(6) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnovat popis přístupu k 
hodnocení vlastností podle § 3 a použitých postupů a metod hodnocení. 

A dále je při hodnocení vlastností území k umístění JZ přihlíženo k novému 
bezpečnostnímu návodu SÚJB č. BN-JB-4.2 Umístění jaderného zařízení – 
hodnocení jevů způsobených člověkem [2.0-4]. 
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Uspořádání dílu 2 „Vlastnosti území“ v Zadávací bezpečnostní zprávě NJZ EDU bylo 
provedeno podle požadavků na obsah dokumentace pro umístění jaderného zařízení 
uvedených v § 20 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.0-2] o umístění jaderného 
zařízení a s přihlednutím k návodu SÚJB na obsah bezpečnostních zpráv BN-JB-1.3 
[2.0-3]. 

Díl 2 této zprávy se sestává z 11 podkapitol s popisem a analýzou vlastností území k 
umístění JZ významných pro umístění jaderného zařízení (2.1 až 2.8), podkapitoly 
2.9 týkající se popisu šíření radioaktivních látek a radiační situace v území k umístění 
JZ, podkapitoly 2.10 týkající se neradiačního vlivu JZ na území k umístění JZ a 
podkapitoly 2.11 s rekapitulací projektových východisek, které mají vliv na projekt 
jaderného zařízení.  

Pro posouzení vhodnosti umístění NJZ EDU v území k umístění JZ jsou k dispozici 
výsledky průzkumů a analýz hlavního staveniště EDU provedených v uplynulých cca 
50 letech k záměru na výstavbu a pro provoz 4 realizovaných bloků (EDU1-4). Při 
zpracování ZBZ však bylo nezbytné posoudit, zda původní podklady v průběhu času 
neztratily svoji hodnotu. Současně byly také využity nejnovější informace o území k 
umístění JZ uvedené v platné PrBZ EDU1-4 [2.0-21] a nové průzkumy a studie, které 
byly zpracovány pro potřeby posouzení území k umístění NJZ EDU. 

Pro posouzení vhodnosti území k umístění JZ byly použity požadavky a kritéria 
uvedená ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.0-2] s přihlédnutím k požadavkům na 
hodnocení území k umístění JZ uvedených ve standardu IAEA SSR-1 [2.0-5] a 
doporučením dokumentů WENRA [2.0-20].  

Dále byly pro posuzování vlastností území k umístění JZ použity další standardy 
IAEA, které se umisťování JZ týkají (viz seznam použitých podkladů [2.0-5] až [2.0-
19]). Do seznamu použitých standardů IAEA nebylo potřebné zahrnovat specifické 
standardy týkající se povodní, neboť o odolnosti pozemku NJZ EDU proti povodni v 
území k umístění JZ bylo možné rozhodnout na základě posouzení reliéfu zemského 
povrchu a faktu, že objekty elektrárny umístěné na břehu řeky Jihlavy sloužící k 
odběru přídavné vody a vypouštění odpadních vod nezajišťují funkce nezbytné z 
hlediska jaderné bezpečnosti, mohou být řešeny jako běžná průmyslová zařízení a 
připouští se jejich zaplavení. Validita tohoto hodnocení byla potvrzena nezávisle 
probíhajícím procesem hodnocení v rámci stress testů v reakci na událost na JE 
Fukushima. 

Charakteristiky vlastností území k umístění JZ, při jejichž dosažení je umístění 
jaderného zařízení zakázáno (vylučující kritéria1 pro posuzování vhodnosti území 
k umístění jaderné elektrárny uvedená ve vyhlášce č. 378/2016 Sb. [2.0-2]), a 
požadavky na území k umístění JZ uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.0-5] jsou 
vypořádány v kapitolách 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5, 2.6, 2.7.5, 2.8.5, 2.9.5 a 
2.10.5 této ZBZ. Do posuzování bylo v uvedených částech ZBZ zařazeno kompletní 
znění § 5 až § 17 vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.0-2]. Ze standardu IAEA SSR-1 [2.0-5] 
byly v posouzení uplatněny požadavky uvedené v kapitolách 5, 6 a 7.  

Při analyzování vlastností území k umístění JZ podle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.0-
2], bylo zkoumáno, zda jeho charakteristiky plně vyhovují požadavkům a kritériím 
uvedených v § 5 až § 17. V případě zjištění odchylek vlastností území k umístění JZ 
od požadavků a kritérií byla stanovena projektová východiska, která vyřeší v 

 
1  Kritéria jsou uvedena ve vyhlášce č. 378/2016 Sb. v §6, §7, §8, §9, §14, §15 [2.0-2] 
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připravovaném projektovém řešení elektrárny nepříznivé vlastnosti území k umístění 
JZ.  

Při analýze charakteristik vlastností území k umístění JZ nebyla ze standardu IAEA 
SSR-1 [2.0-5] využita přímo po jednotlivých odstavcích:  

- Kapitola 1, která vymezuje obsah a zaměření samotného standardu, 

- kapitola 2, kde jsou formulovány bezpečnostní principy a koncepty, 

- kapitola 3, která se věnuje požadavkům na systém řízení pro umístění JZ. 
Toto hodnocení je předmětem samostatných dokumentů, které jsou 
v souladu s požadavky atomového zákona č. 263/2016 Sb. [2.0-1], příloha 
1, odst. 1) písmeno a) zpracovány jako podklady pro povolovací proces, 
kterým je povolení k umístění jaderného zařízení, 

- kapitola 4, která uvádí obecné požadavky na hodnocení území k umístění 
JZ. Tyto požadavky jsou v různém rozsahu uplatněny v navazujících 
kapitolách (5, 6 a 7) tohoto standardu a jsou vyhodnoceny v dílu 2 ZBZ. 

Standard IAEA SSR-1 [2.0-5] stanovuje, jak využít závěry z posouzení charakteristik 
vlastností území pro umístění jaderného zařízení. Pokud je riziko vyplývající 
z některé charakteristiky území k umístění JZ nepřijatelné a nelze k jeho snížení 
realizovat dostupná opatření, je pozemek hodnocen jako nepoužitelný. Současně 
z uvedeného odstavce 4.7 standardu IAEA SSR-1 [2.0-5] vyplývá, že pokud existuje 
ke snížení rizika plynoucího z charakteristiky území k umístění JZ dostupné opatření, 
je pozemek použitelný. Z hlediska projektového řešení jaderného zařízení na 
posuzovaném pozemku se tato opatření stávají součástí jeho projektových 
východisek, které jsou uvedeny v kapitole 2.11. 

Charakteristiky vlastností území k umístění JZ, v rozsahu popsaném v dílu 2 ZBZ, 
jsou v pravidelných 10letých intervalech aktualizovány v PrBZ EDU1-4 [2.0-21] 
v souladu s metodikou ČEZ_ME_1019 a v souladu s ustanovením § 49 odst. 1) písm. 
l) zákona č. 263/2016 Sb. [2.0-1]. Dle výsledků průzkumů a dle potřeby jsou 
doplňována projektová východiska (návrhová opatření), včetně jejich promítnutí do 
projektu jaderného zařízení. 

Pro tvorbu dílu 2 byla využita především nejaktuálnější data pro území k umístění JZ, 
která jsou uvedena v PrBZ EDU1-4 [2.0-21].  
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2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 
(GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE) 

Kapitola 2.1 obsahuje vybrané obecné geografické (z oblasti fyzicko-geografické a 
socioekonomické) a demografické vlastnosti o území k umístění JZ, které jsou nutné 
k doložení jeho souladu s požadavky vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.1-2]. Tyto 
charakteristiky spolu s dalšími charakteristikami uvedenými v dílu 2 ZBZ slouží jak 
k posouzení možného ovlivnění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení během životního cyklu nového jaderného zdroje, tak k posouzení 
možného vlivu nového jaderného zdroje na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a 
životní prostředí.  

Pro ostatní charakteristiky území k umístění JZ popisující relevantní hazardy v území 
k umístění JZ, vlivy způsobené činností člověka v blízkých průmyslových, dopravních 
a ostatních objektech, vliv jiného JZ v území k umístění JZ, meteorologické, 
hydrologické a hydrogeologické, geologické, geotechnické a seismické podmínky, 
biologické jevy, zvládání radiační mimořádné události, vlivy JZ na území k umístění 
JZ a obyvatelstvo a monitorování parametrů území k umístění JZ jsou podrobnější 
informace uvedeny v kapitolách 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 a 2.10. 

2.1.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Základní údaje hodnocené oblasti (geografie a demografie) jsou uvedeny pro území 
k umístění JZ odpovídající potřebám hodnocení vlastností území uvedených v § 3 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.1-2]. V území k umístění JZ jsou vymezeny 
plochy, které definují rozsah pozemku NJZ EDU, na kterém se bude, v etapách 
následujících po umístění JZ, nacházet areál NJZ EDU. Tyto plochy jsou detailně 
vyobrazeny na Obr. 3 . Pozemek NJZ EDU se tedy skládá z ploch uvedených 
v následující tabulce. 

Tab. 1 Vymezení ploch na pozemku NJZ EDU 

Plocha NJZ 
EDU 

Rozloha 
[ha] 

Popis plochy 

A 94,34 
Plocha určená pro umístění objektů s vlivem na jadernou bezpečnost 

(dále jen PNpU) 

B 109,39 Plocha určená pro zařízení staveniště (dočasné stavby) 

Takto vymezený pozemek NJZ EDU, viz Obr. 3 je maximální možný, na kterém se 
bude ve fázích životního cyklu, následujících umístění JZ, nacházet areál JZ. 
Současně se předpokládá, že po dokončení výstavby a uvedení do provozu NJZ 
EDU (počínaje rozhodnutím SÚJB o povolení k provozu 2. bloku NJZ EDU dle § 9 
odst. 1 písmeno f) AtZ) dojde k uvedení ploch, určených pro zařízení staveniště 
(dočasné stavby), do původního stavu. 

Pro hodnocení vlastností území k umístění JZ dle § 3 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.1-2] bude použito odstupňovaného přístupu, tedy budou hodnoceny vlastnosti 
území k umístění JZ vzhledem k jejich způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení.  
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Průmyslová výroba, energetické zdroje, silniční, železniční a vodní doprava a 
skladování nebezpečných látek byly posuzovány na území do vzdálenosti 10 km od 
hranice pozemku NJZ EDU. V případě zdrojů rizik působících pouze formou požáru 
je velikost posuzovaného území 5 km od hranice pozemku NJZ EDU. Pro mapování 
letišť byla vymezena oblast v okruhu 50 km kolem pozemku NJZ EDU. Uvedený 
přístup je v souladu s vyhláškou č. 378/2016 Sb. a odpovídá doporučení IAEA NS-G-
3.1 [2.1-7].  

Vymezení hodnocené oblasti pro vnější jevy, které mají původ v činnosti člověka, je 
předmětem kapitoly 2.3 této zprávy. Pro posouzení počtu lidí a základní občanské 
vybavenosti v blízkém okolí pozemku NJZ EDU byla zvolena 5kilometrová vnitřní 
část ZHP (viz vyhláška č. 378/2013 Sb. [2.1-2]). Dále pak bylo hodnoceno rozložení 
obyvatelstva do 30 km od pozemku NJZ EDU a pro statistický demografický přehled 
oblast s poloměrem 100 km s účelem zajištění návaznosti na PrBZ EDU1-4 [2.1-8]. 

2.1.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

Pro zhodnocení základních údajů o území k umístění JZ (geografie a demografie) 
byla použita metoda odborného sestavení faktů o území k umístění JZ na základě 
zpráv a analýz vytvořených pro zadávací bezpečnostní zprávu spolu s doplňkovým 
využitím verifikovaných poznatků z veřejných informačních serverů. Použitá metodika 
využila přístupů specifikovaných v požadavcích 26 a 27 uvedených v odstavcích 6.8 
až 6.11 standardu IAEA SSR-1 [2.1-3]. 

Posouzení přechodného osídlení v území k umístění JZ vymezené v odstavci 6.8 
požadavků IAEA SSR-1 [2.1-3] vycházelo z předpokládaného využití přechodných 
ubytovacích kapacit v předmětné oblasti. 

Monitorování související s popisem demografických a geografických vlastností území 
k umístění JZ je prováděno Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Tyto informace jsou 
následně přístupné online na https://www.czso.cz/csu/czso/domov.  

Informace o počtu obyvatel jsou zpracovány na základě celorepublikové sčítání lidu, 
domů a bytů, které proběhlo v roce 2011. Výsledky jsou dostupné online zde: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=31428.  

Výsledky monitorování demografických a geografických údajů získané od ČSÚ jsou 
využívány pro zpracování kapitoly 2.1 ZBZ. 

2.1.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

2.1.3.1 VYHLÁŠKA Č. 378/2016 SB. 

Požadavky na hodnocení vlastností území k umístění JZ týkající se této kapitoly jsou 
uvedeny v § 15, § 16 a § 17 takto: 

§ 15 Kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem 

(1) Posuzování území k umístění JZ jaderného zařízení z hlediska kolize s 
ochranným nebo bezpečnostním pásmem musí hodnotit, zda pozemek jaderného 
zařízení zasahuje do ochranného nebo bezpečnostního pásma vymezeného podle 
jiného právního předpisu, zejména do 

a) silničního ochranného pásma, 
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b) ochranného pásma dráhy, 

c) ochranného pásma leteckých staveb, 

d) ochranného pásma plynovodu, ropovodu nebo jiného produktovodu a 
podzemního nebo nadzemního zásobníku plynu, 

e) ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy, 

f) ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie, 

g) chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, 

h) ochranného pásma zvláště chráněného území, 

i) ochranného pásma nemovité kulturní památky, ochranného pásma nemovité 
národní kulturní památky, ochranného pásma památkové rezervace nebo 
ochranného pásma památkové zóny, 

j) ochranného pásma vodního zdroje, 

k) ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod nebo území lázeňského místa, 

l) zóny havarijního plánování jiného jaderného zařízení nebo stanovené podle 
jiného právního předpisu a 

m) ochranných pilířů jam, celíků a pásem povrchových a důlních objektů. 

Pro hodnocení vlastností území k umístění JZ týkajících se geografických a 
demografických charakteristik je ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. uvedeno v § 15 
vylučující kritérium, při jehož dosažení je umístění jaderného zařízení na pozemku 
zakázáno. 

(2) Charakteristikou kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem, při jejímž 
dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je zasahování pozemku 
jaderného zařízení do ochranného pásma podle odstavce 1 písm. a) a b). 

Toto kritérium hovoří o vyloučení pozemku jaderného zařízení, které zasahuje do 
bezpečnostního nebo ochranného pásma silnic a železnic, jako vhodného pro 
umístění jaderného zařízení. 

§ 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem 

Posuzování území k umístění JZ jaderného zařízení z hlediska šíření radioaktivní 
látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem musí 

a) hodnotit 

3. současné využití území k umístění JZ jaderného zařízení k zemědělské 
činnosti, rybolovu, rekreaci, výrobě a zpracování potravin a jejich surovin, 
odběru podzemních a povrchových vod, a to do vzdálenosti 5 km 

§ 17 Rozložení a hustota osídlení a jeho vývoj 

Posuzování území k umístění JZ jaderného zařízení z hlediska rozložení a hustoty 
osídlení a jeho vývoje musí: 

b) být provedeno do vzdálenosti 30 km a 

c) využívat 
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1. výsledky posledního provedeného sčítání lidu, domů a bytů, 

2. údaje o hustotě osídlení jednotlivých sídel, 

3. údaje o změně osídlení od posledního sčítání lidu, domů a bytů, zejména o 
počtu fyzických osob a jejich ekonomické aktivitě, a 

4. údaje o existenci a využívání veřejně přístupných budov. 
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2.1.3.2 DOPORUČENÍ IAEA (SSR-1) 
Z doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.1-3] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky uvedené v kapitole 6 „Evaluation of the Potential Effects Of the Nuclear 
Installation on the Region“. Konktrétně se jedná o články vztahující se k rozložení 
obyvatelstva a k využití území a vody v území k umístění JZ: 

DISPERSION OF RADIOACTIVE MATERIAL THROUGH SURFACE WATER AND 
GROUNDWATER 

Requirement 26: Population distribution and public exposure  

The existing and projected population distribution within the region over the 
lifetime of the nuclear installation shall be determined and the potential impact 
of radioactive releases on the public, in both operational states and accident 
conditions, shall be evaluated. 

6.8. Information on the existing and projected population distribution in the region, 
including resident populations and (to the extent possible) transient 
populations, shall be collected and kept up to date over the lifetime of the 
nuclear installation. Special attention shall be paid to vulnerable populations 
and residential institutions (e.g. schools, hospitals, nursing homes and 
prisons) when evaluating the potential impact of radioactive releases and 
considering the feasibility of implementing protective actions. 

6.9. The most recent census data for the region, or information obtained by 
extrapolation of the most recent data on resident populations and transient 
populations, shall be used in obtaining the population distribution. In the 
absence of reliable data, a special study shall be carried out. 

6.10. The data shall be analyzed to obtain the population distribution in terms of the 
direction and distance from the site. This information shall be used to carry out 
an evaluation of the potential radiological impact of normal discharges and 
accidental releases of radioactive material, including reasonable consideration 
of releases due to severe accidents, with the use of site specific design 
parameters. 

Requirement 27: Uses of land and water in the region  

The uses of land and water shall be characterized in order to assess the 
potential effects of the nuclear installation on the region. 

6.11. The characterization of the uses of land and water shall include investigations 
of the land and surface water and groundwater resources that might be used 
by the population or that serve as a habitat for organisms in the food chain. 

 
Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.1-3] jsou již implementovány v nové české 
legislativě, a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.1-2]. Není tedy 
potřeba doporučení dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je 
v následující tabulce provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb.  
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Tab. 2 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu 
IAEA SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-11 

§ 17 

6.8. 

6.9. 

6.10. 

§ 16 písm. a) odst. 3 6.11. 

 
  

 
1 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.1-3] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro umisťování 

jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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2.1.4 VLASTNOSTI ÚZEMÍ JZ 

2.1.4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Území k umístění JZ, jehož součástí je pozemek NJZ EDU, se nachází 
v jihovýchodní části České republiky na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského 
kraje. 

Umístění pozemku NJZ EDU vzhledem k okolním státům zobrazuje Obr. 1. 

 
Obr. 1 Umístění pozemku NJZ EDU vzhledem k okolním státům (zpracoval ÚJV Řež, a. s. 
z podkladu Zeměměřičského úřadu). 

Tab. 3 Umístění pozemku NJZ EDU ze správního hlediska 

Kraj Okres 

Obec 
s rozšířenou 
působností 

(ORP) 

Obec 

 
Katastr 

Vysočina Třebíč Třebíč Dukovany 

Lipňany u Skryjí (kód katastru 748846)  

parcely KN č.: 15, 61/9, 61/12, 61/14, 66/12, 
66/14, 66/23, 129, 130/1, 130/3, 134/1, 134/3, 
134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 
134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 134/15, 134/16, 
134/17, 134/18, 134/19, 134/20, 134/21, 134/22, 
134/23, 134/24, 134/25, 134/26, 134/27, 134/28, 
138/1, 138/2, 140, 142/1, 142/3, 142/4, 142/5, 
142/6, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 
142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 
142/19, 142/20, 142/21, 142/22, 142/23, 142/24, 
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142/25, 142/26, 142/27, 142/28, 142/29, 142/30, 
142/31, 142/32, 142/33, 142/34, 142/35, 142/36, 
142/37, 142/39, 142/40, 142/41, 142/42, 142/43, 
142/44, 142/45, 142/46, 142/47, 142/48, 142/49, 
142/50, 142/51, 142/52, 142/53, 142/54, 142/55, 
142/56, 142/57, 142/58, 142/59, 142/60, 142/61, 
142/62, 142/63, 142/64, 142/65, 142/66, 142/67, 
142/68, 142/69, 142/70, 142/71, 142/72, 142/73, 
142/74, 142/75, 142/76, 142/77, 142/78, 142/79, 
142/80, 142/81, 142/82, 142/83, 142/84, 142/91, 
143/5, 143/21, 143/32, 143/33, 143/34, 143/36, 
143/37, 143/38, 143/39, 143/40, 143/41, 143/42, 
143/43, 143/44, 143/45, 143/46, 143/47, 143/48, 
143/49, 143/50, 143/51, 143/52, 143/53, 143/54, 
143/55, 143/56, 143/57, 143/58, 143/59, 143/60, 
143/61, 143/62, 143/63, 143/64, 143/65, 143/69, 
143/70, 143/71, 143/72, 143/73, 143/74, 143/75, 
143/76, 143/77, 182/2, 182/4, 182/5, 182/6, 
182/7, 182/8, 182/9, 182/10, 182/12, 182/13, 
182/14, 182/15, 182/16, 182/17, 182/18, 182/19, 
186. 

Skryje nad Jihlavou (kód katastru 748854) 

parcely KN č.: 109/1, 109/6, 109/7, 109/8, 109/9, 
109/10, 109/20, 109/21, 109/22, 341/44, 341/52, 
375/3, 375/5. 

   Slavětice 

Slavětice (kód katastru 749931) 

parcela KN č.: 151. 

   Rouchovany 

Heřmanice u Rouchovan (kód katastru 638536) 

parcely KN č.: 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 
205/6, 205/7, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 218, 
219, 220, 221, 222, 226, 227/2, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 240/4, 240/12, 240/19, 240/22, 
240/23, 240/32, 240/33, 240/34, 249, 250, 251/1, 
251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/7, 251/8, 251/9, 
251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/14, 251/15, 
251/16, 251/17, 251/27, 251/28, 251/30, 251/31, 
251/32, 252, 253, 261/4, 261/5, 269, 337, 338, 
339, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 360, 
383, 384, 385, 1520. 

Vzdálenost pozemku NJZ EDU od okresních měst Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina je vyznačeno na Obr. 2 . 
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Obr. 2 Vzdálenost pozemku NJZ EDU od měst Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina – 
zpracováno z portálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (zpracoval ČEZ, a. s. 
z podkladu ČUZAK). 

Přehledné znázornění pozemku NJZ EDU včetně jeho dílčích ploch je zobrazeno na 
Obr. 3. 
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Obr. 3 Schématické znázornění polohy pozemku NJZ EDU (PNpU + pozemky plánované pro 
zařízení staveniště) vůči STP EDU1-4 (červeně). 
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2.1.4.2 GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 

2.1.4.2.1 Souhrnný popis 

Území k umístění JZ se rozkládá jihozápadně od města Brna na území Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje v okrajovém pásu pahorkatin Hercynika na 
jihozápadě Moravy. Reliéf má z velké části charakter ploché až členité pahorkatiny s 
výškovou členitostí 40-150 m. Typický je nápadný protiklad poměrně málo členitých 
plošin a zaříznutých skalnatých údolí. V území se střídají převažující zarovnané 
povrchy, nad které místy vystupují i nápadnější kopce převyšující okolí o 50-100 m a 
vytvářející tak zajímavé dominanty (Klučovská hora u Třebíče, Na Skalném a 
Stříbrná hora u Myslibořic, Zelený kopec (Babylon) u Mohelna, Zelená bouda u 
Kladerub nad Oslavou, Biskoupský kopec u Biskoupek či Veliký kopec u Dukovan) a 
mělké kotliny. Zaříznutá údolí Jihlavy a Oslavy jsou 60-180 m hluboká s četnými 
skalními výchozy a dobře vyvinutými zaklesnutými meandry dosahující značných 
rozměrů. V rámci prostoru těchto údolí má reliéf charakter členité vrchoviny s 
výškovou členitostí až 220 m.  

Na severu až severovýchodě povrch přechází v plochou vrchovinu s výškovou 
členitostí 150-200 m. Kolem Třebíče je charakteristický drobně členitý reliéf intruziv 
Třebíčsko-meziříčského masivu, kde jsou vyvinuty nízké exfoliační klenby (ruwary) 
vysoké až 25 m tvořící suché balvanité pahorky v polích (tzv. výhory).  

Naopak jihovýchod sledovaného území je dosti jednotvárný, rovinatý a má charakter 
ploché pahorkatiny s členitostí 30-75 m, v plochých sníženinách až roviny s členitostí 
do 30 m.  

V území k umístění JZ je vymezen pozemek NJZ EDU, který se skládá z pozemku 
navrženého pro umístění objektů s vlivem na jadernou bezpečnost (dále jen PNpU) a 
ploch určených pro zařízení staveniště, viz Tab. 1. Pozemek NJZ EDU má celkovou 
plochu 203,77 ha z toho plocha pro výstavbu trvalých objektů s vlivem na jadernou 
bezpečnost (PNpU) činí 94,34 ha. 

PNpU se nachází na plochém hřbetu v nadmořské výšce 389 m n.m. Hřbet je 
součástí Dukovanské elevace o délce cca 21 km a šířce až 6 km. 

Nejvyšším bodem území k umístění JZ je Klučovská hora (595 m n.m.), která se 
nachází v západní části území k umístění JZ v blízkosti obce Klučov. Naopak nejníže 
položenou částí (cca 210 m n.m.) protéká potok Skalička v blízkosti Hostěradic na 
jihovýchodě sledovaného území. 

2.1.4.2.2 Klimatické poměry a hydrografie 

Z makroklimatologického hlediska se území k umístění JZ nachází v oblasti mírného 
klimatického pásma severní polokoule. Pozemek NJZ EDU je umístěn v relativně 
úzkém pruhu rovinatého povrchu Znojemské pahorkatiny, ohraničeném zaříznutými 
údolími řek Jihlavy a Rokytné. Toto umístění odpovídá příznivým podmínkám pro 
provětrávání této oblasti. 

V oblasti převládají synoptické situace západních směrů (39,9 %). Četnost situací 
východních směrů činí 15,7 %, severních situací 16,0 % a jižních situací 7,5 %. 
Celoročně se zde střídají vzduchové hmoty oceánského a kontinentálního původu, 
které se formují převážně ve středních zeměpisných šířkách. Časté jsou vpády 
vzduchových hmot tropického a arktického původu [2.1-17].  
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Průměrná roční teplota vzduchu v území k umístění JZ za období 1961-2012 činí 8,3 
°C se směrodatnou odchylkou 0,9 °C, nejteplejším měsícem v roce bývá červenec s 
průměrnou teplotou vzduchu 18,7 °C, nejchladnější leden má průměrnou měsíční 
teplotu vzduchu -2,2 °C.  

Dlouhodobý roční úhrn srážek činí v průměru 490 mm se směrodatnou odchylkou 94 
mm, a kolísá mezi hodnotami 358 mm a 821 mm. V ročním chodu srážek se 
projevuje vliv ombrické kontinentality, která se vyznačuje výrazným letním maximem 
srážek převážně v červenci (červnu) a minimem srážek v zimních měsících (únor 
nebo leden). Průměrné roční počty dní se srážkami (včetně neměřitelného množství 
srážek) vykazují dlouhodobě mírný nárůst, v období 1987-2015 činí v blízkém okolí 
pozemku NJZ EDU 206 dní. Průměrný počet dní se sněžením činí 48 dní v roce, 
přičemž průměrný roční počet dní se sněhovou pokrývkou činí 66 dní a průměrné 
úhrny výšky nového sněhu dosahují 43 cm [2.1-17]. 

Na základě aktualizovaného zpracování klimatických oblastí České republiky podle 
Quitta pro období 1961–2010 [2.1-17] lze území k umístění JZ v okruhu 20 km kolem 
pozemku NJZ EDU zařadit na rozhraní oblastí MT7, MT11 a MT6 (Tab. 4). Pozemek 
NJZ EDU a jeho blízké okolí do 3 km lze zařadit do klimatické oblasti MT11. Této 
klimatické oblasti MT11 Quittova klasifikace přiřazuje následující popis: „léto dlouhé, 
teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem, zima krátká, teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky“.  

Popis klimatických poměrů a meteorologických jevů území k umístění JZ s důrazem 
na extrémní a výjimečně se vyskytující se jevy, a dále na údaje potřebné k posouzení 
rozptylu radioaktivních látek v ovzduší, jsou uvedeny v kapitole 2.4 ZBZ. 

Tab. 4 Popis klimatických oblastí podle Quitta [2.1-18] 

Oblast MT11 MT7 MT6 

Roční počet letních dní 40 až 50 30 až 40 30 až 40 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C 140 až 160 140 až 160 140 až 160 

Počet mrazových dní 110 až 130 110 až 130 140 až 160 

Počet ledových dní 30 až 40 40 až 50 40 až 50 

Průměrná teplota vzduchu v lednu ve °C -2 až -3 -2 až -3 -5 až -6 

Průměrná teplota vzduchu v dubnu ve °C 7 až 8 6 až 7 6 až 7 

Průměrná teplota vzduchu v červenci ve °C 17 až 18 16 až 17 16 až 17 

Průměrná teplota vzduchu v říjnu ve °C 7 až 8 7 až 8 6 až 7 

Počet dní se srážkami 1 mm a více 90 až 100 100 až 120 100 až 120 

Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) v mm 350 až 400 400 až 450 450 až 500 

Srážkový úhrn v zimním období (říjen až březen) v mm 200 až 250 250 až 300 250 až 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 až 60 60 až 80 80 až 100 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.1 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 15 

Oblast MT11 MT7 MT6 

Roční počet zamračených dní 120 až 150 120 až 150 120 až 150 

Roční počet jasných dní 40 až 50 40 až 50 40 až 50 

Z hydrografického hlediska náleží území k umístění JZ do hlavního povodí České 
republiky – povodí Dunaje (úmoří Černého moře). Dle podrobnějšího správního 
členění patří dotčené území do oblasti povodí Dyje s přítoky řek Jihlavy, Svratky, 
Jevišovky a dalších drobných toků. Pozemek NJZ EDU spadá do povodí řeky Jihlavy 
(ID toku 416520000100), která spolu s levostranným přítokem Rokytná (ID toku 
418610000100) území odvodňuje směrem na JV (Ivančice, Pohořelice) do Dyjsko-
svrateckého úvalu do povodí řeky Dyje (ID toku 411200000100), a následně do řeky 
Moravy (ID toku 401110000100), kde pod soutokem s Dyjí voda opouští území ČR 
(Morava tam tvoří hraniční tok mezi Slovenskem a Rakouskem). Odtok povrchových 
vod je monitorován v hraničním vodoměrném profilu Moravský Svätý Ján na řece 
Moravě po soutoku s Dyjí, viz podklad [2.1-44]. Popis hydrologických poměrů v 
území k umístění JZ je uveden v kapitole 2.5 ZBZ. 

2.1.4.2.3 Geomorfologie  

Z geomorfologického hlediska je území k umístění JZ do vzdálenosti 25 km od 
pozemku NJZ EDU součástí Česko-moravské geomorfologické soustavy, oblasti IIC 
Českomoravská vrchovina, IID Brněnská vrchovina a VIIIA Záp. Vněkarpatská 
sníženina [2.1-25], viz Obr. 4. 

 
Obr. 4 Přehledná mapa geomorfologických jednotek, které zasahují do území k umístění JZ 
(vyznačené osmiúhelníkem) hodnocené ve studii [2.1-29]. Jednotky jsou v mapě označeny 
kódy (např. IIB-2A-1). Převzato ze studie [2.1-29]. 
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Nižší jednotkou, která toto území bezprostředně charakterizuje, je geomorfologický 
celek Jevišovská pahorkatina a její podcelek Znojemská pahorkatina. 

Pro východní okraj Českomoravské vrchoviny je charakteristický pozvolný sklon 
povrchu směrem k východu až jihovýchodu. Do takto skloněného povrchu jsou 
zahloubena údolí Oslavy s přítokem Chvojnicí, Jihlavy a Rokytné s přítoky Olešnou a 
Rouchovankou. Charakteristickým znakem až 150 m hlubokých údolí jsou zaklesnuté 
meandry. Nápadným, ale i anomálním rysem říční sítě je také to, že Jihlava, jako 
hlavní tok v oblasti, nemá ve 40 km dlouhém úseku od Vladislavi po Ivančice žádné 
větší přítoky, Oslava od Náměště n. O. pouze přítoky levostranné (Chvojnice), 
podobně je tomu i u Rokytné. 

Nejbližší okolí pozemku NJZ EDU je ve směru SZ-JV rovinatějšího charakteru, 
směrem severním ohraničena zaříznutým údolím řeky Jihlavy, na jihu pak 
vzdálenějším údolím řeky Rokytné. Jihozápadně území pozvolněji klesá k cca 2 km 
vzdálenému toku Olešné. Okolní nadmořské výšky se pohybují cca na úrovni 370-
395 m n.m. 

Pozemek NJZ EDU se nachází na plochém hřbetu v nadmořské výšce okolo 390 m 
n.m. Hřbet je součástí Dukovanské elevace o délce cca 21 km a šířce až 6 km. Toto 
území představuje dle geomorfologického hodnocení úzký prvek peneplenizovaného 
povrchu na rozvodí mezi zaříznutými údolími Jihlavy a Rokytné. 

Nejvyšší část PNpU NJZ EDU (plocha A) je v její střední části (396 m n.m.), k 
severovýchodu se povrch území svažuje až na úroveň 378 m n. m, obdobně 
nadmořská výška povrchu území klesá i k jihovýchodu, a to až na úroveň 370 m n.m. 

2.1.4.2.4 Životní prostředí 

Pro potřeby hodnocení této kapitoly bylo vymezeno území k umístění JZ, které bylo 
definováno studií VÚV a pro které je zpracován konceptuální model proudění 
podzemních vod a transportu látek. Takto vymezené území k umístění JZ bylo pro 
potřeby hodnocení této kapitoly rozšířeno v souladu s požadavkem § 16 vyhlášky 
SÚJB č. 378/2016 Sb. od oblast vzdálenou 5 km od pozemku NJZ EDU, viz [2.1-44] 
a [2.1-47].  

Jako základní údaje o životním prostředí jsou v Tab. 5 a dále v textu popsána 
chráněná území vyplývající z následujících hledisek:  

- územní ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb. [2.1-19], 

- chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranného pásma vodních 
zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb. [2.1-26], 

- chráněné ložiskové území dle zákona č. 44/1988 Sb. [2.1-27]. 

2.1.4.2.4.1 Území určená podle zákona č. 114/1992 Sb. 

V území k umístění JZ se nacházejí zvláště chráněná území, které jsou zařazena do 
seznamu evropsky významných lokalit (EVL). Jedná se o přírodní rezervace (PR), 
národní přírodní rezervace (NPR) a přírodní památky (PP). Ptačí oblasti (PO) se v 
lokalitě nevyskytují. Pro úplnost jsou v následující tabulce uvedeny také další zvláště 
chráněná území, která nejsou zařazena do EVL, stejně tak oblasti, které jsou 
označeny jako EVL, ale nemají uvedenou národní kategorii zvláště chráněného 
území (PR, NPR, PP). Velkoplošná zvláště chráněná území ani ramsarské oblasti 
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(mokřady mezinárodního významu) se v území k umístění JZ nevyskytují. Seznam 
všech chráněných území je uveden v následující Tab. 5. 

Tab. 5 Zvláště chráněná území a chráněná území NATURA 2000 v území k umístění JZ [2.1-47] 

Název zvláště chráněného území 
Kategorie zvláště 

chráněného 
území 

Evropsky 
významná 

lokalita 

Nejkratší 
vzdálenost 

od NJZ 
EDU [km] 

Směr od 
NJZ EDU 

Bílá skála u Jamolic PP Ne 4,8 V 

Biskupice – kostel    Ano 9,9 ZJZ 

Budkovické slepence PP Ano 12,8 VJV 

Černice PP Ne 6,7 V 

Dukovanský mlýn PR Ne 1,5 SV 

Havran PR Ne 3,7 VSV 

Jedlový les a údolí Rokytné PR Ano 11,5 ZJZ 

Krumlovsko-Rokytenské slepence NPR Ano 11,4 VJV 

Mohelenská hadcová step NPR Ne 2,1 SV 

Mohelnička PR Ne 4,1 VSV 

Nad řekami PP Ne 9,1 V 

Pekárka PP Ano 12,8 V 

Pod Havranem PR Ne 4,2 V 

Řeka Rokytná   Ano 3,2 J 

Široký PP Ano 5,6 VJV 

Templštejn PR Ne 6 V 

U Jezera PR Ne 1,5 SV 

Údolí Jihlavy   Ano 0,9 SV 

Ve Žlebě PP Ano 5,1 VJV 

Velká skála PR Ne 4,5 V 

Velký kopec PP Ano 2,2 JV 

Zvláště chráněná území jsou zakreslena na Výkrese č. 2 Mapa přírodních jevů území 
k umístění – využívání a monitoring vod.  

V rámci ÚSES se v území k umístění JZ nacházejí nadregionální, regionální 
biocentra a biokoridory. Nejbližší prvky ÚSES regionálního a nadregionálního 
významu se vyskytují cca 1,5 km SV směrem a cca 2,5 km SZ směrem od pozemku 
NJZ EDU. Prvky ÚSES jsou shrnuty na Výkrese č. 8 ZUR Vysočina – koordinační 
výkres. 

Významné krajinné prvky jsou dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., [2.1-19] všechny lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Z uvedeného vyplývá, že 
významné krajinné prvky se vyskytují v těsném okolí pozemku NJZ EDU. 
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2.1.4.2.4.2 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranná pásma 
vodních zdrojů 

Území k umístění JZ nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV). V území k umístění JZ se nachází 17 využívaných zdrojů podzemní 
vody a 5 využívaných zdrojů povrchové vody, viz kap. 2.1.4.2.17, které mají 
vymezeny ochranná pásma prvního a druhého stupně, viz Tab. 6 a Obr. 5. 

 
Obr. 5 Ochranná pásma vodních zdrojů (viz [2.1-47]). 

Tab. 6 Podrobné údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů povrchových (POV) a 
podzemních (PZV) vod v území k umístění JZ. Zdroj dat: HEIS VÚV TGM [2.1-48]. 

Stupeň 
OPVZ 

NÁZEV POV/PZV ROZHODNUTÍ ŽADATEL 
PLOCHA 

ochranného 
pásma (m2) 

1 Valeč vrt VA1 PZV 
OOŽP/7097-

04/2119-
2004/Ver 

Obec Valeč 419,1 

2 Valeč vrt VA1 PZV 
OOŽP/7097-

04/2119-
2004/Ver 

Obec Valeč 158 998,7 

1 Krhov vrt HV1 PZV 
Vod 1654/85-

235/P 
Jm VaK Brno 2 365,3 

2a 
Krhov studna, vrt SH-1, vrt 

HV1 
PZV 

Vod 1654/85-
235/P 

Jm VaK Brno 73 701,4 

2b 
Krhov studna, vrt SH-1, vrt 

HV1 
PZV 

Vod 1654/85-
235/P 

Jm VaK Brno 3 029 801,3 

1 
Biskupice – Pulkov severní 

zdroj studna 
PZV 

106.20-865/97-
231/M 

Jm VaK Brno 1 836,1 

1 Nová Ves PZV VLHZ/1031/86-H Jm VaK Brno 104,8 

1 Nová Ves PZV VLHZ/1031/86-H Jm VaK Brno 58,7 

1 Nová Ves PZV VLHZ/1031/86-H Jm VaK Brno 5 883,3 

2a Nová Ves PZV VLHZ/1031/86-H Jm VaK Brno 122 465,1 
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Nejbližší zdroje pitné vody jsou odběr č. 511080 Obec Rouchovany, který se nachází 
ve vzdálenosti 6,5 km ve směru ZSZ od pozemku NJZ EDU. Další odběr pitné vody 
je ve vzdálenosti do 10 km č. 510406 Obec Valeč (směr SZ).  

Nejvýznamnějším odběrem pro pitné účely v území k umístění JZ z hlediska 
množství je odběr č. 510183 Ivančice (9,4 l/s v roce 2018) ve vzdálenosti 15 km od 
pozemku NJZ EDU. 

Odběrová místa podzemní vody podle vyhlášky č. 431/2001 Sb., jsou zakreslena na 
Výkrese č. 2 Mapa přírodních jevů území k umístění – využívání a monitoring vod. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že pozemek NJZ EDU nezasahuje do ochranného 
pásma vodních zdrojů ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

2.1.4.2.4.3 Chráněná ložisková území 

Nejbližší chráněné ložiskové území v rámci území k umístění JZ se nachází 4 km 
východně od pozemku NJZ EDU. (Jamolice-Havran, stavební kámen, ID:16980000). 
Jedná se o chráněné ložiskové území Jamolice-Havran, ID:16980000 pro těžbu 
stavebního kamene.  

Další chráněné ložiskové území se vyskytují 13,5 km východně a jihozápadně a 12,5 
km severně od pozemku NJZ EDU.  

 
Obr. 6 Mapka s vyznačením objektů z databáze ČGS. Červenou plnou čarou je vyznačena 
oblast 5 km od hranic pozemku NJZ EDU. (Převzato z podkladů České geologické služby "On-
line aplikace dostupná z www.geology.cz" a upraveno). (Mapový podklad – Data25, 2019 © 
Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz)  

Pozemek NJZ EDU tedy nezasahuje do chráněného ložiskového území nebo jiného 
dobývacího prostoru. Pozemek NJZ EDU nezasahuje ani do ochranných pilířů jam, 
celíků a pásem povrchových a důlních objektů. Tyto ochranná pásma jsou stanovena 
vyhláškou č. 415/1991 Sb. [2.1-32]. Účelem vyhlášky je stanovení postupu při 
konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem 
pro ochranu povrchových a důlních objektů. Nejbližší důlní objekt (poddolované 
území) se nachází cca 700 m jižně od pozemku NJZ EDU. Jedná se o poddolované 
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území Lipňany u Skryjí č. 3369 (Nepřesné údaje o ojedinělé, staré těžbě železných 
rud (do 19. století). Bez projevů po dolování.). 

2.1.4.2.4.4 Hodnocení stavu životního prostředí v rámci dokumentace EIA 

V rámci procesu EIA byla pro záměr NJZ EDU, včetně souvisejících investic, 
zpracována dokumentace EIA [2.1-9], jež se stala jedním z podkladů pro vydání 
závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí [2.1-
45]. Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo závazné stanovisko dne 30. 8. 2019 
dle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [2.1-28]. Stanovisko je 
souhlasné a obsahuje soubor podmínek pro navazující řízení ke zmírnění a 
kompenzaci vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, a to pro jednotlivé fáze 
přípravy, výstavby a provozu záměru a pro monitorování a rozbor vlivů záměru na 
životní prostředí. 

V dokumentaci EIA byly údaje o stavu životního prostředí hodnoceny na tzv. 
dotčeném území, kterým se ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění, rozumí území, "jehož životní prostředí a 
obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru". Podle této 
definice bylo dotčené území omezeno na plochu záměru a jeho okolí v rozsahu 
území dotčených obcí. K závažnému ovlivnění životního prostředí a/nebo 
obyvatelstva v širším rozsahu podle výsledků hodnocení vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejného zdraví nedochází.  

Pro účely zpracování dokumentace (provedení průzkumů a hodnocení) bylo v 
průběhu jejího zpracování uvažováno tzv. "zájmové území", a to v rozsahu dle 
jednotlivých okruhů životního prostředí. Takto pracovně definované zájmové území 
mělo obecnější charakter než dotčené území a bylo též podstatně širší. Lze říci, že 
analyzovány byly potenciální vlivy v okruhu až stovek kilometrů (včetně zvážení 
možnosti vzniku přeshraničních vlivů), vlastní popis a vyhodnocení vlivů však byly 
provedeny pouze ve vzdálenostech jejich reálného dosahu. 

Z hodnocení jednotlivých složek životního prostředí vyplývá, že celková kvalita 
životního prostředí v dotčeném území, vztažená k jeho dosavadnímu stavu a vývoji, 
je ve všech ohledech příznivá, k neúnosnému zatížení území nedochází. Tento stav 
je dlouhodobě setrvalý. Na základě dostupných informací o stavu životního prostředí 
a jeho vývojových trendech lze usuzovat, že příznivý stav životního prostředí zůstane 
v dotčeném území zachován. Zároveň nebyly identifikovány skutečnosti, které by z 
environmentálního hlediska bránily přípravě, provádění, provozu, resp. následnému 
ukončení provozu záměru. Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí 
ve všech jeho složkách, a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních 
jaderných a nejaderných zařízení v lokalitě a environmentálního pozadí, nepřekračují 
při zohlednění opatření, navrhovaných v dokumentaci EIA pro vyloučení a 
minimalizaci vlivů, akceptovatelnou míru. Vlivem záměru tedy nedojde k poškozování 
životního prostředí ani veřejného zdraví. 

2.1.4.2.5 Kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny 

Na pozemku NJZ EDU ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné národní 
kulturní památky, objekty světového kulturního dědictví, archeologické památkové 
rezervace ani ostatní památkové rezervace. Rovněž se zde nenachází městské 
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památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, krajinné památkové zóny ani 
městské památkové zóny a vesnické památkové zóny. 

Pozemek NJZ EDU je umístěn v katastrálních územích bývalých obcí Lipňany, Skryje 
a Heřmanice, které byly zrušeny v souvislosti s výstavbou stávající elektrárny v 
průběhu 70. let 20. století. V současné době jsou z obcí dochovány pouze sakrální 
objekty (kaple) a drobná historická solitérní architektura (památníky, kříže). 

Na pozemku NJZ EDU či v jejich bezprostřední blízkosti, se nacházejí následující 
zachovalé stavby: 

- Na ploše A (plocha pro umístění objektů NJZ EDU s vlivem na jadernou 
bezpečnost) se u křižovatky silnice II/152 a účelové komunikace směrem na 
Rouchovany nachází litinový kříž s pískovcovým podstavcem, původně patřící 
k zaniklé obci Skryje, viz Obr. 7. 

- Na ploše B (plocha pro umístění zařízení staveniště) se u účelové komunikace 
směrem na Rouchovany nachází kaple zaniklé obce Lipňany. Jižně u silnice 
III/15249 (již mimo plochu B, ale v její těsné blízkosti) se v terénní sníženině 
nachází kaple zaniklé obce Heřmanice, viz Obr. 8. 

 
Obr. 7 kříž z bývalé obce Skryje 
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Obr. 8 Kaple zaniklé obce Lipňany (vlevo), kaple zaniklé obce Heřmanice (vpravo). 

Uvedené objekty (kaple, památníky) zaniklých obcí nejsou zapsány v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR. Jsou však udržovány v dobrém stavu, 
odpovídajícím jejich historickému významu. Kaple jsou vybaveny turistickými 
informačními tabulemi. 

Podle portálu národního památkového ústavu [2.1-46] se nejblíže k pozemku NJZ 
EDU nachází památkově chráněna zřícenina vrcholně gotického hradu Rabštejn 
založeného pány z Janovic v 1. pol. 14. století. Zřícenina se nachází na pravém 
břehu vodní nádrže Mohelno ve vzdálenosti cca 1 km severně od pozemku NJZ 
EDU. V obci Dukovany se dále nachází raně klasicistní zámek vybudovaný v r. 1790, 
pozdně barokní kostel sv. Václava, kaple nejsvětější Trojice, kaplička sv. Jana 
Nepomuckého a jiné sochy a objekty památkové chráněné. 

Ve vzdálenosti 2,5 km jižně od pozemku NJZ EDU se v obci Rouchovany nachází 
kulturní památka kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží.  

Ve vzdálenosti přibližně 3,5 km západně od pozemku NJZ EDU se nachází, 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky „Zaniklá středověká osada Mstěnice“ 
v k. ú. Hrotovice. Tato archeologicky významná lokalita zahrnující zaniklou 
středověkou osadu Mstěnice s panským dvorem a tvrzí se rozkládá na travnaté 
planině JV od obce Hrotovice. V obci Hrotovice se pak nachází mnoho památkově 
chráněných objektů. Jedná se zejména o barokní zámek, kostel sv. Vavřince, sochy 
sv. Floriána, sv. Vendelína, sv. Jana Nepomuckého, sv. Donáta a sv. Františka 
z Pauly.  

Z výše uvedeného textu vyplývá, že žádná nemovitá kulturní památka ani památková 
zóna či rezervace se na pozemku NJZ EDU nenachází. Nedochází tak ke kolizi jejich 
ochranných pásem s pozemkem NJZ EDU. 

2.1.4.2.6 Léčivé zdroje, přírodní minerální vody a lázeňská území 

Na pozemku NJZ EDU ani v jeho těsném okolí se nenachází žádné přírodní 
minerální prameny, léčivé zdroje ani lázeňská území. Nejbližší hydrogeologický 
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objekt v databázi ČGS se nachází 10 km západně u Okrasovice. Jedná se o studnu 
u č. d. 17, hlubokou 2,55 m. 

Největší oblasti s přírodními minerálními prameny se nachází v západní, 
severozápadní, severní a jihovýchodní části České republiky, viz Obr. 9.  
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Obr. 9 Mapa přírodních pramenů minerálních vod (vytvořeno a upraveno z portálu www.geology.cz) 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.1 

Elektrárna Dukovany II, a. s.  Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2               Strana 25 

  

 
Obr. 10 Zobrazení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů v Jihomoravském kraji. (Upraveno z www stránek Ministerstva zdravotnictví [2.1-
31])
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Nejbližší přírodní léčivý zdroj je zdroj hořkých vod „Šaratice“, která se nachází 
nedaleko obce Újezd u Brna ve vzdálenosti 45 km od pozemku NJZ EDU. 

V oblasti Pasohlávky – Mušov, která se nachází 34 km od pozemku NJZ EDU, se 
vyskytují termální vody bohaté na sirovodík.  

Vymezení přírodních minerálních vod, léčivých zdrojů a lázeňských míst se řídí 
zákonem č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) [2.1-30]. Vymezená ochranná 
pásma dle tohoto zákona jsou uvedena na stránkách ministerstva zdravotnictví, viz 
[2.1-31] https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/podle-lokalit_3555_3.html. Vymezení 
ochranných pásem je patrné z Obr. 10.  

Z výše uvedeného textu vyplývá, že pozemek NJZ EDU není v kolizi s ochranným 
pásmem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a území 
lázeňského místa. 

2.1.4.2.7 Zalesnění 

V ČR převládají jehličnaté lesy. Jejich podíl na celkovém složení lesů je takřka 73 %. 
V území k umístění JZ do vzdálenosti 20 km od pozemku NJZ EDU se však situace 
od republikového stavu liší. V okrese Třebíč jehličnaté lesy se 77,6 % dominují, 
nicméně v okrese Brno-venkov je jejich podíl již jen 50,8 % a v okrese Znojmo 
dokonce jen 41,1 %, tedy je jich méně než lesů listnatých. 

Z dřevin s dvojnásobným náskokem (31,1 %) převládá smrk (zpravidla ztepilý). O 
druhou příčku, co se týká rozlohy porostní plochy, se prakticky se shodným 
procentuálním zastoupením dělí borovice a dub (19,9, resp. 19,3 %) a pomyslné třetí 
místo pak náleží modřínu a buku (4,6 %). 

Nejbližší souvislé komplexy lesů se nacházejí severozápadním směrem od pozemku 
NJZ EDU ve vzdálenosti 1 km v okolí nádrže Mohelno a Dalešice. Dále východním 
směrem ve vzdálenosti 12 km v okolí Moravského Krumlova a jihozápadním směrem 
ve vzdálenosti 14 km v okolí Jaroměřic na Rokytnou. Nejbližší lesní porost v okolí se 
nachází jižně ve vzdálenosti 200 m od pozemku NJZ EDU. Další popis zalesnění je 
uveden v kapitole 2.3. 

2.1.4.2.8 Průmyslová výroba, skladování nebezpečných látek 

V území k umístění JZ do vzdálenosti 10 km od pozemku NJZ EDU odpovídající 
SDV dle doporučení IAEA NS-G-3.1 [2.1-7], se nenalézají velká průmyslová zařízení, 
lomy, doly, sklady toxických a výbušných materiálů ani frekventované transportní 
cesty. Hustota průmyslových objektů je v okolí pozemku NJZ EDU značně nižší než 
na ostatním území České republiky. Blízké okolí jaderné elektrárny má jednoznačně 
zemědělský charakter a jsou zde jen malé průmyslové závody.  

Největším zaměstnavatelem ve vymezeném pásmu je společnost ČEZ, a. s., v 
Jaderné elektrárně Dukovany. Její výstavba, která započala v roce 1978, v regionu 
vytvořila velké množství nových pracovních míst. Žádné další firmy zaměstnávající 
více než 100 zaměstnanců v okruhu 10 km od pozemku NJZ EDU nejsou. 

V souladu s doporučením IAEA NS-G-3.1 [2.1-7] bylo v kapitole 2.3 vymezeno 
pásmo 10 km pro identifikaci zdrojů externích vlivů (SDV). Potenciální zdroje 
externích stacionárních událostí ve vzdálenosti do 10 km od pozemku NJZ EDU jsou 
přítomny v dále uvedených místech: 
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- Čerpací stanice PHM Dukovany, 

- Rozvodna Slavětice, 

- Rouchovany – zemědělský areál, 

- Vodojem Dukovany, 

- Elektrárna a rozvodna Dalešice, 

- VÚ Sedlec (letiště AČR Náměšť nad Oslavou), 

- lesní porost v blízkosti EDU, 

- areál Heřmanice, 

- objekty pro skladování sena. 

V STP EDU1-4 byly mimo čtyř jaderných reaktorů VVER 440 typ V-213 identifikovány 
následující stacionární zdroje interních událostí: 

- naftové hospodářství DGS, 

- úprava chladící vody, sklad chemikálií a neutralizace, 

- sklad olejů a hořlavin, 

- sklad technických plynů v lahvích, 

- tlaková stanice vodíku, 

- hlavní zdroj hospodářství kyslíku, 

- čerpací stanice pohonných hmot, 

- skladové dusíkové hospodářství. 

Posouzení dostatečnosti opatření implementovaných v projektu NJZ EDU pro 
zvládání radiačních rizik vyplývajících jak z provozních stavů, tak havarijních 
podmínek na stávajících jaderných zařízeních v území k umístění JZ, včetně 
uvažování vzájemného ovlivnění nových jaderných zdrojů a z toho vyplývající 
případné stanovení doplňkových projektových návrhových opatření bude provedeno 
pro konkrétní typ vybraného reaktoru v předběžné bezpečnostní zprávě. 

Popis zdrojů externích a interních událostí a situování těchto zdrojů událostí je 
zakresleno na Výkrese č. 6 Situace vnějších vlivů a Výkrese č. 7 Situace vnitřních 
vlivů, této ZBZ NJZ EDU. Existence těchto míst je spojena s přepravou 
nebezpečných látek po železnici a po silnici. Místopis dopravní infrastruktury je 
uveden v kapitole 2.1.4.2.12 této zprávy. Podrobnější informace o blízkých 
průmyslových, dopravních a vojenských objektech jsou uvedeny v kapitole 2.3 této 
ZBZ NJZ EDU. 

2.1.4.2.9 Zemědělství 

Podíl zemědělské půdy na celkové ploše Kraje Vysočina dosahuje přibližně 54 %. 
Zemědělská půda je využívána především jako orná (77 % zemědělské půdy) a jako 
trvalé travní porosty (23 % zemědělské půdy). Na osevních plochách v roce 2017 
s podílem 48 % převažují obiloviny (zejména pšenice a ječmen), další nejrozšířenější 
plodinou je řepka s podílem 15 % a kukuřice s podílem 14 % na osevných plochách, 
viz podklad [2.1-10]. 
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V území k umístění JZ v okruhu (SDV) do 10 km od pozemku NJZ EDU se nachází 
následující zemědělská družstva a další zemědělské provozy: 

- zemědělské družstvo Šemíkovice (vzdálenost 4 km), 

- soukromí zemědělci,  

- SEDUK Dukovany (vzdálenost 4,5 km), 

- zemědělské družstvo Hrotovice (vzdálenost 5,5 km), 

- Agro Mohelno, JZD Mohelno (5 km), 

- AGROCHEMA družstvo (středisko Dalešice ve vzdálenosti 4,5 km), 

- Zemědělské družstvo Biskupice (8,5 km), 

- Agroservis, 1. zemědělská a.s. Višňové (vzdálenost 10 km). 

V uvedených zemědělských provozech je provozována rostlinná a živočišná výroba. 
V těchto provozech nejsou evidovány nebezpečné látky v množství nebezpečném 
pro navrhovaný záměr. 

V závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, 
vydaném dle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 30. 8. 
2019 [2.1-45], nebyly stanoveny žádné podmínky z hlediska zemědělské výroby. 

2.1.4.2.10 Rybolov 

V území k umístění JZ do vzdálenosti 5 km od pozemku NJZ EDU je rybolov 
soustředěn převážně na řeku Jihlavu a její přítoky (zejména řeka Olešná a Rokytná). 
Jediný pstruhový revír v území k umístění JZ se nachází na řece Jihlavě, konkrétně 
se jedná o její úsek od nádrže Mohelno až po její soutok s Oslavou. Zbývající části 
řeky Jihlavy v území k umístnění JZ jsou mimopstruhové revíry. Povolení k rybolovu 
na těchto revírech vydává Moravský rybářský svaz (MRS) viz [2.1-36]. 

V území k umístění JZ do 5 km se dále nachází pár drobných rybníků, které jsou 
určené pro rybolov na povolení majitele těchto rybníků. Jedná se o obecní či 
soukromé rybníky. Zejména v oblastech kolem obce Dalešic a Hrotovic. 

2.1.4.2.11 Energetické zdroje 
Dominantní energetický zdroj v území k umístění JZ je EDU1-4 vyrábějící elektrickou 
energii ve čtyřech výrobních blocích (každý blok s jaderným zařízením VVER 440 typ 
V-213 o aktuálním dosažitelném elektrickém výkonu 500 MWe). Dalšími zdroji 
elektrické energie v 10 km pásmu od pozemku NJZ EDU jsou přečerpávající vodní 
elektrárna Dalešice (3 km severně od pozemku NJZ EDU) a malá vodní elektrárna 
Mohelno (3 km severně od pozemku NJZ EDU). Obě elektrárny jsou součástí VD 
Dalešice. 

2.1.4.2.12 Dopravní infrastruktura 

2.1.4.2.12.1 Železniční doprava 

V širším okolí pozemku NJZ EDU probíhají tři traťové úseky železničních drah 
Českých drah, tratí č. 240, 241 a 244. Vzhledem ke vzdálenosti pozemku NJZ EDU 
od těchto tratí, větší než 10 km, nezasahuje pozemek NJZ EDU do ochranných 
pásem těchto celostátních a regionálních drah (viz Tab. 7). 
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Tab. 7 Ochranná pásma železnic dle zákona č. 266/1994 Sb. [2.1-20] 

Kategorie dráhy 
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 
stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou 

dráha celostátní pro rychlost větší než 160 km/h, 
100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m 
od hranic obvodu dráhy, 

dráha celostátní a regionální 
60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 

vlečka  30 m od osy krajní koleje. 

Další železniční tratí v okolí pozemku NJZ EDU je železniční vlečka pro EDU1-4. 
Železniční vlečka pro EDU1-4 je jednokolejná železnice, vedoucí z východního 
směru, napojená v zastávce Rakšice na železniční trať č. 244. Úsek tratě č. 244 
prochází ve vzdálenosti přesahující 14 km od pozemku NJZ EDU, viz Obr. 11. 
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Obr. 11 Schéma železniční síť v území k umístění JZ (zpracováno z veřejně dostupné informace 
Správy železniční dopravní cesty, viz http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznicni-mapy-cr.html). 

Železniční provoz na vlečce je nepravidelný a velmi řídký a slouží výhradně k 
přepravě nákladů pro potřeby elektrárny. Řízení provozu na vlečce včetně zajištění 
odpovídajících administrativních opatření je pod kontrolou EDU1-4.  
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Vzhledem k tomu, že tato vlečka je napojena přímo na vnitřní účelovou železniční síť 
EDU1-4, zasahuje tak její ochranné pásmo na pozemek NJZ EDU (plochy zařízení 
staveniště B, viz Obr. 3).  

Dle § 46 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon je umístění jaderného 
zařízení zakázáno pouze v případě, kdy je snížena požadovaná úroveň jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 
jaderného zařízení natolik, že z hlediska stávající úrovně vědy a techniky není možná 
náprava formou technického nebo administrativního opatření.  

Zasahování ochranného pásma vlečky na pozemek JZ je dle §15 odst. 2 vyhlášky 
SÚJB č. 378/2016 Sb. vylučující kritérium. 

Nicméně tuto vlastnost území k umístění JZ (kolize s ochranným nebo 
bezpečnostním pásmem) dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.1-2] je nutné 
hodnotit vzhledem k její způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 

V současné době není vybrán zhotovitel NJZ EDU a není možné predikovat, jak 
budou tyto plochy ZS zastavěny a jakým způsobem. Přesná specifikace bude 
provedena v projektu zařízení staveniště a bude reflektována v dokumentaci pro 
žádost o povolení k výstavbě NJZ EDU dle Atomového zákona. Současně bude 
provedena detailní analýza možných rizikových činností, které se zde budou 
v průběhu výstavby provádět včetně analýzy vlivů na provozovanou EDU1-4. 

V této etapě (umísťování) předpokládáme, že činnosti na těchto plochách nebudou, 
z pohledu možného vlivu na JB, horší, než stávající vliv provozované EDU1-4, který 
je detailně analyzován v kapitole 2.3 ZBZ NJZ EDU.  

Z výše uvedeného textu vyplývá, že zasahování ochranného pásma železniční 
vlečky na části pozemku NJZ EDU (plochy B) v etapě umisťování neovlivní ani 
nesníží požadovanou úroveň jaderné bezpečnosti radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení NJZ EDU a nelze tuto kolizi považovat za vyloučení vhodnosti tohoto 
pozemku pro umístění NJZ EDU v souladu s § 46 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon. 

2.1.4.2.12.2 Silniční doprava 

Z analýzy silniční dopravy vyplývá, že v území k umístění JZ (území do 10 km od 
hranice pozemku NJZ EDU), neleží žádná silnice I. nebo vyšší třídy. Silniční síť svojí 
hustotou a četností zabezpečuje dopravu pro realizaci ochranných opatření včetně 
evakuace obyvatelstva a pro prostředky hospodářství.  

Území k umístění JZ protíná několik silnic II. třídy (II/152, II/392, II/396 a II/399) viz 
Obr. 3. Silnice II. třídy mají pevný podklad, šířku 4 až 5 metrů, živičný a štěrkový kryt 
vozovky. Zpevněné cesty mají pevný podklad, šířku 3 až 5 metrů, živičný a štěrkový 
kryt vozovky. Mosty jsou železobetonové, kovové a kamenné, se zatížeností 5 až 80 
tun, na nezpevněných cestách 5 až 20 tun. Ztížená průjezdnost komunikací je možná 
v zimním období.  

Nejvýznamnější z nich je silnice II/152 ze směru Brno, Moravské Bránice, Ivančice, 
Jamolice, Dukovany, Slavětice, Hrotovice, Jaroměřice n. R., Moravské Budějovice, 
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která prochází severně podél pozemku NJZ EDU. Od obce Jamolice po pozemek 
NJZ EDU je šířka jízdního pásu 6 metrů, šířka koruny 7 metrů, kryt vozovky je živičný 
(asfalt). Ve zbytku je vozovka v obou parametrech o 1 metr menší, kryt vozovky je v 
celé délce stejný. 

Před elektrárnou je vybudováno parkoviště osobních aut osob s pracovištěm na 
elektrárně a jejich návštěvníků, včetně autobusového nádraží. V STP EDU1-4 je pak 
vybudována vnitrozávodní komunikační síť, která zajišťuje přístup k jednotlivým 
objektům elektrárny. 

Nejbližší dálnice je dálnice D1 Praha – Brno (25 km od pozemku NJZ EDU). 
Ochranné silniční pásmo pro silnice a dálnice je stanoveno v zákoně č. 13/1997 Sb. 
[2.1-21], viz Tab. 8.  

Tab. 8 Ochranná pásma pozemních komunikací 

Kategorie pozemní komunikace Ochranné pásmo 
dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní 
komunikace 

100 m od osy přilehlého jízdního pásu 

silnice I. třídy a místní komunikace I. třídy 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního 
pásu 

silnice II. třídy, silnice III. třídy a místní 
komunikace II. třídy 

15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého 
jízdního pásu 

 Poznámka: Dle zákona č. 13/1997 Sb., [2.1-21] se ochranným pásmem rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti výše uvedené v tabulce. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že pozemek NJZ EDU nezasahuje do ochranného 
pásma dálnice ani silnice I. třídy.  

Pozemek NJZ EDU zasahuje do ochranného pásma silnice č. II/152 v části, která 
vede souběžně s pozemkem NJZ EDU (plocha A – plocha pro výstavbu objektů 
s vlivem na JB), viz Obr. 3. Dále do ochranného pásma silnice č. II/15249 zasahuje 
část pozemku NJZ EDU, konkrétně plocha B, která vede souběžně s touto 
komunikací. Plocha B je určená pro zařízení staveniště pro období výstavby NJZ 
EDU.  

Dle § 46 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon je umístění jaderného 
zařízení zakázáno pouze v případě, kdy je snížena požadovaná úroveň jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 
jaderného zařízení natolik, že z hlediska stávající úrovně vědy a techniky není možná 
náprava formou technického nebo administrativního opatření.  

Zasahování ochranného silnice na pozemek JZ je dle §15 odst. 2 vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. vylučující kritérium. 

V současné době, není vybrán zhotovitel NJZ EDU, není tedy možné predikovat, jak 
budou tyto plochy zastavěny a jakým způsobem. Přesná specifikace zastavění 
plochy B bude provedena v projektu zařízení staveniště a plochy A v projektu NJZ 
EDU v dokumentaci pro žádost o povolení k výstavbě NJZ EDU dle Atomového 
zákona. Současně bude provedena detailní analýza možných rizikových činností, 
které se zde budou v průběhu výstavby provádět včetně analýzy vlivů na 
provozovanou EDU1-4. 

V této etapě (umísťování) předpokládáme, že rozmístění objektů s vlivem na JB bude 
provedeno tak, aby bylo v dostatečné vzdálenosti od silniční komunikace č. II/152, viz 
příloha č. 2 ZBZ NJZ EDU. V ochranném pásmu této silnice se předpokládá 
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zavedení technických opatření, které zajistí, že kolizí ochranného pásma této 
komunikace s pozemkem NJZ EDU nebude snížena požadovaná úroveň jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení v průběhu životního cyklu JZ. 
Z tohoto důvodu je stanoveno projektové východisko spočívající v respektování 
ochranného pásma této komunikace a provedení dostatečných technických opatření 
vůči případnému negativnímu vlivu plynoucí z provozu na této komunikaci. 

Činnosti na těchto plochách nebudou, z pohledu možného vlivu na JB horší, než 
stávající vliv provozované EDU1-4, který je detailně analyzován v kapitole 2.3 ZBZ 
NJZ EDU. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že v etapě umístění nemůže, kolizí ochranného 
pásma silnice č. II/152 s plochou A a č. II/15249 s plochou B, dojít k ovlivnění jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technickou bezpečnost, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a nelze tuto kolizi 
považovat za vyloučení vhodnosti tohoto pozemku pro umístění NJZ EDU v souladu 
s § 46 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

2.1.4.2.13 Technická infrastruktura 

2.1.4.2.13.1 Plynovod 

Ve vzdálenosti 9,5 km jižně od pozemku NJZ EDU se nachází jižní větev tranzitního 
plynovodu. Tato větev vede plyn od rozdělovacího uzlu v Malešovicích až do hraniční 
předávací stanice Waidhaus, přičemž do pásma SDV zasahuje jen částečně severně 
od obce Višňové, viz kapitola 2.3 této zprávy.  

Jedná se o koridor se 3 vysokotlakými plynovody přepravujícími zemní plyn: 

- vysokotlaký tranzitní plynovod linie DN 800 PN 75, 

- vysokotlaký tranzitní plynovod linie DN 1000 PN 75, 

- vysokotlaký tranzitní plynovod linie DN 1400 PN 75. 

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že pozemek NJZ EDU 
nezasahuje do bezpečnostního pásma vysokotlakých plynovodů vymezeného v § 69 
a příloze zákona č. 458/2000 Sb., viz Tab. 9. 

Tab. 9 Ochranná pásma plynovodu 

Plynovod Průměr Ochranná pásmo Bezpečnostní pásmo 

Vysokotlaký plynovod do 40 barů do DN250 4 m 20 m 

Vysokotlaký plynovod nad 40 barů nad DN500 4 m 160 m 

Poznámka:  

Zákon č. 458/2000 Sb., [2.1-13] stanoví k plynárenským zařízením dále uvedená 2 pásma:  

- plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a 
spolehlivého provozu. 

- bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. 
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2.1.4.2.13.2 Ostatní produktovody, zásobníky plynu 

V území k umístění JZ do 10 km od hranice pozemku NJZ EDU neprochází 
produktovod pro dopravu ropy a pohonných hmot. Nejbližší ropovod prochází 
katastrálním územím obcí Lukovany, Oslavany, Vysoké Popovice. Identifikace 
přesného průběhu jeho trasy není vzhledem k bezpečnostním aspektům veřejná 
informace. 

V území k umístění JZ do 10 km se taktéž nenachází žádný nadzemní či podzemní 
zásobník plynu. 

2.1.4.2.13.3 Elektrické vedení 

Nadzemní trasy elektrického vedení zvláště vysokého napětí (ZVN) 400 kV jsou čtyři 
trasy vedené ze STP EDU1-4 a jedna trasa napojení rozvodny Slavětice do rozvodny 
Čebín. Tyto trasy vedou severozápadně přes katastrální území obcí Skryje nad luhy, 
Dukovany, Slavětice do rozvodny 400 kV Slavětice vzdálené přibližně 600 m. 
Schéma vyvedení výkonu EDU1-4 je řešeno blokově, výkon každého z bloků je 
vyváděn jedním jednoduchým vedením 400 kV. Pouze nejjižnější vedení zasahuje 
svým ochranným pásmem na severozápadní hranice pozemku NJZ EDU, viz Obr. 
12. Toto vedení zasahuje svých ochranným pásmem v délce cca 35 m. ČEPS, a. s. 
aktuálně připravuje přeložku tohoto vedení mimo pozemek NJZ EDU. Tato přeložka 
je plánována na rok 2025. Po jejím realizování nebude ochranné pásmo tohoto 400 
kV vedení v kolizi s pozemkem NJZ EDU. Nicméně v etapě umístění JZ je ochranné 
pásmo tohoto vedení v kolizi s pozemkem NJZ EDU. 

V okolí pozemku NJZ EDU se dále nachází nadzemní vedení 400 kV vedoucí 
z rozvodny Slavětice jihovýchodním směrem do rozvodny Sokolnice. Nejkratší 
vzdálenost mezi pozemkem NJZ EDU a tímto vedením je 40 m.  
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Obr. 12 Elektrické vedení v okolí pozemku NJZ EDU. Červeným kruhem vyznačena část 
pozemku NJZ EDU, do které zasahuje ochranné pásmo vedení 400 kV EDU1-4 (zpracováno ČEZ 
z interního prostředí ČEZ-GIS). 

Rozvodna 400 kV Slavětice je zároveň transformovnou 400/110 kV se dvěma 
transformátory. Tato transformace slouží jako jeden zdroj rezervního napájení vlastní 
spotřeby EDU1-4 ze sítě 110 kV.  

Další elektrické vedení, které v současné době probíhá přes pozemek NJZ EDU, je 
nadzemní vedení 22 kV z rozvodny Slavětice do rozvodny Čebín. Toto vedení 
probíhá směrem na jih a je vedeno přes pozemek NJZ EDU. Toto vedení bude 
přeloženo mimo výstavbové plochy NJZ EDU. Přeložení tohoto vedení je součástí 
akce SaVI (související a vyvolané investice) č. I.04 Přeložka vedení 110 kV a 22 kV a 
napájení staveniště ze sítě 22 kV, viz příloha ZBZ č. 3 Seznam SaVI NJZ EDU.  

Další vedení vedoucí přes pozemek NJZ EDU je nadzemní vedení 110 kV. Toto 
vedení je používáno jako rezervní napájení EDU1-4 z rozvodny Slavětice. Přeložka 
tohoto vedení je také plánovaná jako součást akce SaVI č. I.04 Přeložka vedení 110 
kV a 22 kV a napájení staveniště ze sítě 22 kV. Nicméně přeložení vedení 110 kV 
nebude zcela mimo výstavbovou plochu NJZ EDU, a tudíž bude stále zasahovat jeho 
ochranné pásmo na pozemek NJZ EDU. 

Žádná jiná nadzemní elektrická vedení se na pozemku NJZ EDU nevyskytují.  
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Tab. 10 Ochranná pásma elektrického nadzemního vedení 

Napětí Ochranná pásmo 

nad 60 kV do 110 kV včetně 15 m 

od 110 kV do 220 kV včetně 20 m 

nad 220 kV do 400 kV včetně 25 m 

Pozn.: (1) podle ustanovení § 46, odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb., [2.1-13]: ochranným pásmem 
zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění 
jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 

(2) popisovaná vedení byla postavena před nabytím platnosti zákona č. 458/2000 Sb. [2.1-13], 
a vztahuje se na ně ochranné pásmo s rozměry dle zákona č. 79/1957 Sb., [2.1-22] o výrobě, rozvodu 
a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) a jeho vládním nařízením 80/1957 Sb. [2.1-23]. 

Z výše uvedeného je patrné, že ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení 
400 kV, 110 kV a 22 kV je v etapě umístění JZ v kolizi s pozemkem NJZ EDU. Tato 
ochranná pásma budou plně respektována v dalších fázích životního cyklu NJZ EDU 
následujících po umístění JZ. 

2.1.4.2.14 Ochranná pásma letišť, vzletových a přistávacích prostorů 
V okolí pozemku NJZ EDU se kromě vojenského letiště Náměšť (LKNA) vyskytuje 
regionální letiště Brno Tuřany (LKTB) a několik malých sportovních letišť (některá 
vznikla z bývalých ploch pro agrochemickou činnost). Nejbližší letiště k pozemku NJZ 
EDU je letiště Náměště ve vzdálenosti 8 km od pozemku NJZ EDU. Následující 
nejbližší letiště je Znojmo ve vzdálenosti 30 km od pozemku NJZ EDU. V Tab. 11 
jsou uvedeny letiště v území k umístění JZ v pásmu do 50 km od pozemku NJZ 
EDU2. 

Všechna dále uvažovaná GA letiště, mimo letiště Brno-Tuřany, v okolí pozemku NJZ 
EDU jsou letiště pro provoz VFR3. Dráha na VFR letištích může být jak betonová 
nebo asfaltová (to je případ letišť, která jsou používána armádou, jako je letiště 
Náměšť LKNA, nebo některých větších aeroklubových letišť), tak travnatá. Je 
předepsána jen minimální únosnost dráhy taková, aby mohla přistát letadla o 
hmotnost do 5 700 kg. Délka dráhy pak musí splňovat minimální požadavky na 
provoz běžných letadel GA, tj. obvykle bývá více než 700 m. Některá letiště VFR 

 
2  SDV pro riziko dopadu letadla na pozemek NJZ EDU spojené s provozem letadel z letiště v jeho okolí 

(nejvýznamnější část je spojena přistáním a vzletem) byla zvolena na základě hodnocení četnosti provozu na 

letišti a vzdálenosti letiště od PNpU, viz podklad [2.1-7]:  

- do vzdálenosti 16 km od PNpU je riziko provozu zanedbatelné, pokud je četnost letového provozu nižší než 

500d2, kde d [km] je vzdálenosti letiště od PNpU. 

- pro vzdálenost větší než 16 km od PNpU je riziko provozu zanedbatelné, pokud je četnost letového provozu 

nižší než 1000d2, kde d [km] je vzdálenosti letiště od PNpU. 

3  Letiště určená (vybavená) pro provoz VFR (Visual Flight Rules – provoz za viditelnosti) nemají přístrojové a 

světelné vybavení v kompletní formě. Předpokládá se, že pilot určuje svou polohu pouze zrakem, bez pomoci 

přístrojů. Není požadováno žádné přístrojové vybavení jak na letišti, tak v letadle. Vyšší stupeň vybavení 

vyžaduje provoz IFR. Vybavení na letišti (a v letadle) dovoluje bezpečný provoz, tj. starty, přistání a pohyby 

(pojíždění) letadel i za podmínek snížené dohlednosti. 
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mohou být vybavena osvětlením dráhy (prahová, okrajová a středová světla, PAPI 
indikace sestupové roviny), pak jsou certifikována jako letiště pro provoz VFR NOC. 

Letiště Brno – Tuřany je provozováno jako řízené s provozem VRF DEN/IFR NOC4. 
Letiště je důležitým dopravním letištěm v jihomoravském regionu, s dopravní i 
nákladním provozem velkými letadly, dále je využíváno pro obchodní lety a pro 
výcvik pilotů GA a SLZ. Na letišti přistávají dopravní letadla typu Boeing 737 a Airbus 
A320 pravidelných linek, a dále řada letadel uskutečňujících nákladní lety. Letiště je 
schopno přijmout a odbavit letouny třídy Boeing B747 (MTOM 390 tun), AN124 
(MTOM 392 tun) nebo IL76. 

V okolí pozemku NJZ EDU je pro noční provoz vybaveno pouze letiště Brno – Tuřany 
LKTB. 

Vojenské letiště Náměšť je schopno přijímat letouny všech typů, kromě vrtulníků Mi-
24/35 a Mi-171 jsou provozovány převážně letouny L159, L-39, Jas-39, A-319, L-
410, Yak-40, C-295.  

Během cvičení armád NATO využívají letiště i další letadla, konkrétně typy: F16, Su-
22, CV-22, A-10, Bell-206, UH-60, UH-1, Gulfstream 5, C-160, C-20, EFA, PC-9, C-
17. Kromě cvičení využívají tato letadla LKNA i jako tranzitní základnu při přeletech.  

Pro přistání na dráhu 31 je letiště vybaveno systémem ILS-DME5,6 pro přesná 
přístrojová přiblížení a soustavou majáku NDB pro nepřesná přiblížení. Na dráze 13 
je k dispozici radiové vybavení pouze pro nepřesné přiblížení NDB. Při tzv. 
nepřesném přiblížení pomocí radiomajáků NDB7 na dráhu 31 je dráha letadla stejná, 
jako při přesném přiblížení pomocí ILS. Nepřesné přiblížení má pouze vyšší 
povětrnostní minima (tj. lze jej použít jen za lepšího počasí, než přiblížení pomocí 
ILS). 

Plochy pro provoz SLZ (sportovní létající zařízení, např. ultralehká letadla) schvaluje 
Letecká amatérská asociace. Není požadována odpovědná osoba za plochu, 
požadavky na vybavení plochy jsou výrazně nižší, limity překážek mírnější. Letiště 
nemusí být vybaveno radiostanicí ani signálními světly, vedení provozního deníku 
není podmínkou. Plochy mohou být registrované (ověřené) u LAA, což znamená, že 
inspektor LAA zkontroloval plochu z hlediska bezpečnosti provozu, neověřené plochy 
jsou provozovány bez této kontroly. Tyto plochy nejsou v území k umístění JZ 
evidovány. 
  

 
4
 Letiště určená (vybavená) pro provoz IFR (Instrument Flight Rules – provoz podle přístrojů) je způsob vedení 

letu umožňující let i při zhoršených meteorologických podmínkách, kdy počasí neumožňuje let za viditelnosti 

(VFR). Pilot při takovém letu řídí letadlo na základě údajů přístrojů, nikoli podle výhledu z kabin. 

5
 ILS (Instrument Landing Systém – přesný přistávací systém) systém poskytuje přesné informace o okamžité 

poloze letadla vzhledem k referenční trajektorii, vytvořené dvěma majáky pomocí směrového rádiového 

signálu. 

6
 DME (Distance Measuring Equipment) je zařízení používané v letectví pro určení šikmé vzdálenosti mezi 

letadlem a pozemním zařízením. 

7
 NDB (Non Directional Beacon) je nesměrový radiomaják. 
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Tab. 11 Přehled letišť v okolí pozemku NJZ EDU 

Název ICAO kód 

Souřadnice 

Dráha 
Orientace 
dráhy 

Povrch 
dráhy Zem. 

délka 
Zem. šířka 

Letiště GA 

Brno-Tuřany LKTB N 49 09 05  E016 41 38 
2 x 2 650 m, 
2 x 1 000 m 

10/28, 09/27 Beton/tráva 

Křižanov LKKA N49 22 06  E016 06 58 700 m 14/32 Tráva 

Znojmo LKZN N48 49 04 E016 03 57 860 m 08/26 Tráva 

Brno Medlánky LKCM N49 14 13 E016 33 19 920 m 15/33 Tráva 

Vojenská letiště 

Náměšť LKNA N49 10 17 E016 6 57 2 400 m 13/31 Beton 

Tab. 12 Přehled aktivních ploch pro provoz SLZ v okolí pozemku NJZ EDU (viz [2.1-37]) 

Název ICAO kód 
Souřadnice 

Dráha 
Orientace 
dráhy 

Povrch 
dráhy Zem. dél. Zem. šíř. 

Plochy pro provoz SLZ, uvedené v databázi letišť 

Miroslav I LKMIRO N48 55 56   E016 17 59 400 m 18/36 Tráva 

Miroslav II LKMIRA N48 55 90  E016 20 38  700 m 12/30 Tráva 

Třebíč LKTREB N49 11 54 E015 54 01 450 m 11/29 Tráva 

Březí LK2D N49 20 20  E016 13 52 350 m 12/30 Tráva 

Borovník LK74 N49 21 31 E016 14 32 
450 m 12/30 Tráva 

560 m 03/21 Asfalt 

Zvole Western LK95 
N49 28 54 E016 10 23 350 m 17/35 Tráva 

300 m 02/20 Tráva 

Brťov LK35 N49 24 39 E016 29 58 400 m 10/28 Tráva 

Sazomín LK86 N49 30 31 E015 58 15 550 m 13/31 Tráva 

Letiště GA zahrnutá do posouzení území k umístění JZ z hlediska rizika pádu letadla 
jsou v podrobnostech potřebných pro takové posouzení popsána v kapitole 2.3. 
Umístění letištních ploch nacházejících se v okolí pozemku NJZ EDU je zakresleno 
v kapitole 2.3.4.5. ZBZ NJZ EDU. 

Vlastní pozemek NJZ EDU se nachází v zakázaném prostoru LK P 9 s vertikálními 
hranicemi stanovenými od zemského povrchu do výše 1500 m nad mořem a 
s horizontální hranicí určenou jako kruh se středem mezi dvěma HVB EDU1-4 a 
poloměrem 1,1 námořní míle, tedy 2 km. Do tohoto vzdušného prostoru nesmí 
vlétnout žádné letadlo.  

Zakázaný letový prostor LK P9 (pro EDU1-4) a LK P2 (pro ETE1,2) byl vymezen 
Úřadem pro civilní letectví ČR ve spolupráci s AČR na základě § 44 odst. 2 a 3 
zákona č. 49/1997 Sb. [2.1-34], a podle ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 108/1997 Sb. [2.1-35], z důvodu dlouhodobé 
ochrany objektů JZ. Vstup do těchto zakázaných letových prostorů LK P9 (EDU1-4) a 
LK P2 (ETE1,2) je možný pouze na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ČR 
nebo v dále uvedených zvláštních případech. 
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Pozemek NJZ EDU se nachází v ochranném pásmu vojenského letiště Náměšť 
určených pro civilní vojenský provoz, viz [2.1-12]. Na základě informací Sekce 
nakládání s majetkem Ministerstva Obrany, viz [2.1-12], zasahuje pozemek NJZ EDU 
do ochranného pásma Letiště Náměšť nad Oslavou. Z těchto důvodů bude v rámci 
územního řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 [2.1-16] vyžadováno závazné 
stanovisko Ministerstva obrany ČR.  

V souvislosti s blízkostí vojenského letiště Náměšť, zejména jejich letových drah, se 
v rámci hodnocení rizika ohrožení pádem letadla provádí podrobná analýza letového 
provozu na Letišti Náměšť. Je stanovena dílčí pravděpodobnost pádu letadla P2 kat 
v důsledku startovacích a přistávacích operací na blízkém letišti. Na základě těchto 
údajů se provádí výběr referenčního návrhového letadla a řeší se odolnost objektů 
NJZ EDU. Pozemek NJZ EDU je navíc chráněn zakázaným letovým prostorem LK 
P9 a veškeré letové postupy na Letišti Náměšť jsou stanoveny tak, aby nemohlo dojít 
k narušení tohoto prostoru.  

Z výše uvedeného je patrno, že vlastnosti území k umístění JZ nebrání umístění NJZ 
EDU na pozemku NJZ EDU. 

2.1.4.2.15 Ochranné pásmo vymezené pro EDU1-4 

Tzv. „hygienické ochranné pásmo“ pro EDU1-4 bylo stanoveno na základě Vyjádření 
krajského hygienika (s označením: HE-2-34-793/71) ze dne 14. 04. 1971, o poloměru 
3 km od hlavního provozního reaktorového bloku. Jeho hranice byla stanovena po 
kružnici o poloměru 3 km s výjimkou obce Slavětice, kde hranice probíhá po 
stávajícím JV okraji zastavěné části obce a s výjimkou osady Kordula, kde hranice 
probíhá po stávajícím severním okraji zastavěné části osady. Obce Lipany, Skryje a 
Heřmanice byly v průběhu výstavby vysídleny a demolovány. 

Podmínky pro území tvořící hygienické ochranné pásmo byly stanoveny následovně: 
 Uvnitř hygienického ochranného pásma není dovoleno stavět budovy sloužící 

k obytným účelům, tělovýchovná a rekreační zařízení a jakékoli průmyslové i 
jiné provozy a objekty, pokud tyto nebudou v přímém vztahu k provozu jaderné 
elektrárny, 

 na území uvnitř hygienického ochranného pásma může být zachován 
dosavadní způsob zemědělského využití půdy s podmínkou, že dozimetrické 
služby JE Dukovany zajistí dozimetrickou kontrolu tohoto území a zemědělské 
produkce v rozsahu stanoveném hygienickou službou, 

 obyvatelstvo žijící v okolí JE Dukovany nesmí být vystaveno většímu 
radiačnímu ohrožení, než připouští vyhláška ministerstev zdravotnictví a 
chemického průmyslu č. 34/1963 Sb. o hygienické ochraně před ionizujícím 
zářením a o hospodaření se zdroji ionizujícího záření (nyní vyhláška SÚJB č. 
422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 
v platném znění [2.1-5]), 

 JE Dukovany zajistí po celou dobu provozu „dozimetrickou kontrolu radiační 
situace v okolí elektrárny za normálního provozu i pro případ nehody, až do 
vzdálenosti 25 km (podle současných platných podmínek SÚJB se jedná o 
monitorování zóny havarijního plánování podle schváleného monitorovacího 
plánu). 

V souvislosti s vydáním hygienického ochranného pásma pro EDU1-4 byla následně 
stanovena také stavební uzávěra, kdy Energoinvest Praha (dnes JE Dukovany) 
podal návrh na vydání územního rozhodnutí o stavební uzávěře pro území v pásmu 
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hygienické ochrany pro stavbu JE Dukovany, které bylo stanoveno na základě 
vyjádření krajského hygienika. JmKNV v Brně, odbor územního plánování ustanovil 
svým přípisem ze dne 17. 12. 1979 č. j. OÚP - 1658/79 ve smyslu § 119 zákona č. 
50/1976 sb., že vyhlášení stavební uzávěry provede odbor výstavby a územního 
plánování ONV v Třebíči, neboť na jeho území se rozkládá 3 km ochranné pásmo. 
Do okresu Znojmo zasahuje nepodstatná část (zemědělská půda bez osídlení). 

Odbor výstavby a územního plánování ONV v Třebíči projednal návrh podle § 37 
zákona č. 50/1976 Sb. Podle výsledků těchto projednání vydal dne 24.10.1984, 
podle § 39 zákona č. 50/1976 Sb. a podle § 12 vyhlášky č. 85/1976 Sb. o 
podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, tzv. „rozhodnutí o stavební 
uzávěře“ pro katastrální území Skryje, Slavětice, Mohelno, Rouchovany, Dukovany, 
Heřmanice, Lipany, Rešice a Horní Dubňany [2.1-15]. 

Pro vlastní uzávěru stanovil následující podmínky: 
 Území, ve kterém platí stavební uzávěra je zakresleno v situační mapě 

v měřítku 1:15 000. 
 Ve vymezeném území se zakazuje stavět budovy sloužící k obytným účelům, 

tělovýchovná a rekreační zařízení a jakékoliv průmyslové i jiné provozy, pokud 
tyto nebudou v přímém vztahu k provozu jaderné elektrárny. Ve vymezeném 
území je možno zřizovat jen stavby nezbytně nutné pro provoz JE a stavby 
dopravních a rozvodných sítí s výjimkou dálnic, rychlostních silnic, celostátních 
drah a veřejných vodovodů. 

 Stávající vodovodní řád Mor. Krumlov – Slavětice bude v ochranném pásmu 
ponechán s podmínkou, že bude pravidelně prováděna kontrola kvality vody 
dle krajské hygienické stanice. 

 Výjimky ze stavební uzávěry může povolit odbor výstavby a územního 
plánování Kraje Vysočina po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy a jen v případě, že stavební činnost nenaruší činnost JE Dukovany a 
nebude v rozporu s hygienickými předpisy stanoveného ochranného pásma. 
Výjimka může být vydána pouze po projednání s osobou pověřenou pro 
zastupování EDU vůči orgánům státní správy a s přihlédnutím k jejímu 
stanovisku (ČEZ, a.s. je neopominutelný účastník řízení). 

Stavební uzávěra platí trvale bez časového omezení. Popisované ochranné pásmo 
pro EDU1-4 je zakresleno na Výkrese č. 1 ZBZ NJZ EDU – Situace širších vztahů. 

Na vymezení ochranného pásma se podle současné legislativy vztahuje § 83 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění. Ve smyslu tohoto zákona „Rozhodnutí o ochranném pásmu“ chrání stavbu, 
zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či 
zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. Rozhodnutí o ochranném 
pásmu se vydává zpravidla současně při rozhodování o umístění stavby, o změně 
stavby, o změně vlivu stavby na využití území, ale lze je vydat i samostatně. 

Kromě výše uvedeného ochranného pásma vyhlášeného vyhláškou bývalého 
Okresního národního výboru v Třebíči má EDU1-4 ochranné pásmo 
určené  k zajištění spolehlivého provozu výrobny a k ochraně života, zdraví a majetku 
osob vyplývající z § 46 odstavec 7) zákona č. 458/2000 Sb. [2.1-13] Podle 
citovaného ustanovení energetického zákona je ochranné pásmo výrobny elektřiny 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny. Ochranná 
pásma takto vymezená jak pro EDU1-4 a tak i pro NJZ EDU umístěné na pozemku 
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NJZ EDU se v celém rozsahu nachází na ploše ochranného pásma vyhlášeného 
vyhláškou bývalého Okresního národního výboru v Třebíči ze dne 17. 12. 1979 [2.1-
15]. 

Pozemek NJZ EDU sousedící se STP EDU1-4 bude zasahovat do ochranného 
pásma EDU1-4 v šířce 20 m (viz § 46 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., [2.1-13]) od 
oplocení STP EDU1-4. Toto ochranné pásmo bude plně respektováno v souladu 
s požadavky uvedenými v § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. [2.1-13]). 

2.1.4.2.15.1 Orgány a řízení činnosti v ochranném pásmu 

2.1.4.2.15.1.1 Práva odpovědné organizace k pozemkům v ochranném pásmu 

V podmínkách českého právního řádu není požadavek, aby byly všechny pozemky v 
ochranném pásmu EDU1-4 ve vlastnictví odpovědné organizace (tj. investora, 
stavebníka nebo provozovatele). Proto provozovatel EDU1-4 nemá všechna 
vlastnická, uživatelská či jiná práva na tyto pozemky. Výjimku tvoří pozemky v 
intravilánu rušených obcí, které byly vykupovány z důvodů likvidací a rekultivací. 
Jakožto vlastník pozemků a staveb má odpovědná organizace právo být ve smyslu § 
85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb. [2.1-16] v případě územního či stavebního řízení 
vztahujícího se k ostatním pozemkům v ochranném pásmu účastníkem tohoto řízení. 

Soupis všech majitelů pozemků v ochranném pásmu EDU1-4 je uložen na ČEZ – 
EDU1-4. 

2.1.4.2.15.1.2 Řízení činností nemajících vztah k provozu elektrárny 

Režim ochranného pásma umožňuje využívání půdy a vod uvnitř tohoto pásma pod 
podmínkou, že provozovatel EDU1-4 zajistí od okamžiku zavážení paliva do 1. bloku 
EDU1-4 radiační kontrolu vzorků ze životního prostředí včetně zemědělských 
produktů. Rozsah a frekvence kontroly jsou dané podmínkami krajského hygienika 
zapracovanými do provozního monitorovacího programu EDU1-4.  

V průběhu výstavby i provozu EDU1-4 je možno na území vyhlášeného ochranného 
pásma realizovat pouze výstavbu vlastní jaderné elektrárny, stavby související, 
zařízení staveniště, přeložky komunikací, železničních tratí a dalších inženýrských 
sítí, vyvolaných stavbou EDU1-4. 

Po uvedení EDU1-4 do provozu se veškeré změny ovlivňující jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, zabezpečení a zvládání radiační mimořádné události řeší v 
souladu s § 9 odst. 2 písm. c) a souvisejícím odstavcem 2 písmeno c) Přílohy č. 1 k 
zákonu č. 263/2016 Sb. [2.1-1] ve znění pozdějších předpisů. Případné úpravy 
ochranného pásma by bylo nutno řešit rozhodnutím dle § 83 zákona č. 183/2006 Sb. 
[2.1-16]. 

2.1.4.2.15.1.3 Opatření pro kontrolu a řízení dopravy 

Při provozu EDU1-4 nejsou potřebná opatření pro kontrolu a řízení dopravy po 
dopravních komunikacích, které procházejí ochranným pásmem. Regulace dopravy v 
případě výskytu radiační havárie bude zavedena v zóně havarijního plánování dle 
schváleného vnějšího havarijního plánu. 

2.1.4.2.16 Základní občanská vybavenost 

Informace o základní občanské vybavenosti doplňuje popis využití okolí pozemku 
NJZ EDU. Občanská vybavenost je soustředěna především v městysu Mohelno. 
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Jedná se především o zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře, dětského 
lékaře, gynekologickou ordinaci a zubní oddělení, poštu, policie ČR a sbor 
dobrovolných hasičů. Dále se v současné vnitřní části zóny havarijního plánování 
EDU1-4 (pásmo do 5 km od EDU1-4) nacházejí následující školská zařízení:  

- Dukovany –mateřská škola a základní škola, 

- Rouchovany – mateřská škola a základní škola, 

- Mohelno – mateřská škola a základní škola. 

2.1.4.2.17 Využití vody v oblasti 

Pro potřeby hodnocení této kapitoly bylo vymezeno území k umístění JZ, které bylo 
definováno studií VÚV a pro které je zpracován konceptuální model proudění 
podzemních vod a transportu látek. Takto vymezené území k umístění JZ bylo pro 
potřeby hodnocení této kapitoly rozšířeno v souladu s požadavkem § 16 vyhlášky 
SÚJB č. 378/2016 Sb. od oblast vzdálenou 5 km od pozemku NJZ EDU, viz [2.1-44] 
a [2.1-47]. 

 
Obr. 13 Vymezení hodnoceného území k umístění JZ. Detail je vyobrazen na Výkresu č. 2 k ZBZ 
NJZ EDU. Červeně vymezeno území k umístění JZ pro konceptuální model proudění, Černá 
čárkovaná čára zobrazuje území do vzdálenosti 5 km od hranice pozemku NJZ EDU (upraveno 
ČEZ z [2.1-47]). 
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V území k umístění JZ jsou realizovány odběry povrchové a podzemní vody (pro 
pitné i užitkové účely), jejichž seznam je v následujících Tab. 13 a Tab. 14. a kde 
jsou uvedeny jejich průměrné odběry za rok 2018. Jedná se o údaje, které jsou 
vykazovány podniky Povodí podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, 
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, [2.1-24]. Této evidenci 
podléhají odběry nad 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc; menší odběry (přibližně 
menší než 0,19 l/s) nejsou povinně vykazovány. Vzhledem k tomu, aby nebyly 
v tabulce vykazovány nulové hodnoty (v případě, že v roce 2018 byly hodnoty odběrů 
podlimitní), jsou zde uvedeny poslední vykazované hodnoty spolu s rokem jejich 
vykazování. Odběry jsou identifikovány podle evidenčního čísla ICOC, čísla povodí a 
v případě odběrů podzemních vod i čísla hydrogeologického rajónu.  

V území k umístění JZ je realizováno 5 odběrů povrchových vod, z nichž odběr č. 
541221 VAS Brno-venkov – JÚ Ivančice – Němčice je v případě potřeby využíván 
pro pitné účely. Jedná se odběr přímo na hranici vymezeného území, ve vzdálenosti 
15,8 km od pozemku NJZ EDU, směr na východ. Seznam odběrů povrchových vod 
je uveden v Tab. 13 a jejich zobrazení je uvedeno na výkrese ZBZ NJZ EDU č. 2 
Mapy přírodních jevů území k umístění a využívání a monitoringu vod.  

Odběry podzemních vod jsou realizovány z těchto hydrogeologických rajónů: 5222 – 
Boskovická brázda – jižní část, 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy a 6570 – 
Krystalinikum brněnské jednotky. 

V území k umístění JZ se nachází 17 využívaných zdrojů podzemní vody, které mají 
vymezená ochranná pásma prvního a druhého stupně. Nejbližší zdroje pitné vody 
jsou odběr č. 511080 Obec Rouchovany, který se nachází ve vzdálenosti 6,5 km ve 
směru ZSZ od pozemku NJZ EDU. Dalším odběrem pitné vody ve vzdálenosti do 10 
km je odběr č. 510406 Obec Valeč (8,8 km směr SZ).  

Z hlediska množství je v území k umístění JZ nejvýznamnějším odběrem pro pitné 
účely odběr č. 510183 Ivančice (9,4 l/s v roce 2018, vzdálenost 15 km východně od 
pozemku NJZ EDU).  

V prostoru STP EDU 1-4 se žádné zdroje pitné vody nevyskytují. Jsou zde pouze 
provozovány odvodňovací vrty Dukovany č. 511014. 

Odběrová místa podzemní vody podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. [2.1-4], jsou 
uvedena v Tab. 14. 
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Tab. 13 Odběry povrchové vody v území k umístění JZ  

ICOC NÁZEV 
ČÍSLO 

HYDROLOGICKÉHO 
POŘADÍ 

TOK 
PRŮM.ODBĚR 

2018 [l/s] 

Vzdálenost 
od 

pozemku 
NJZ EDU 
(PNpU) 

[km] 
510951 Lanatex a.s., Ivančice – Alexovice 4-16-01-107 Jihlava 0,2 (2007) 15,5 

511071 
Českomoravský štěrk – lom 

Olbramovice 
4-16-03-051 Rokytná 3,4 14,0 

512722 ČEZ JE Dukovany – VD Mohelno 4-16-01-104 Jihlava 1820,3 0,9 

541221 
VAS Brno-venkov – JÚ Ivančice-

Němčice 
4-16-02-102 Jihlava 0,5 15,8 

541421 Pavel Caha – koupaliště Vémyslice 4-16-03-051 Rokytná 0,4 10,5 

Tab. 14 Odběry podzemní vody v území k umístění JZ 

ICOC NÁZEV 
ČÍSLO 

HYDROG. 
POŘADÍ 

TOK 
ČÍSLO HG. 
RAJONU 

PRŮM. 
ODBĚR  

2018 [l/s] 

Vzdálenost 
od 

pozemku 
NJZ EDU 

[km] 
510183 VAS Brno-venkov – Ivančice 4-16-02-102 Jihlava 6570 9,4 15,8 

510406 Obec Valeč 4-16-03-035 Svůdnice 6550 1,1 8,8 

510624 
LANATEX – Alexovice (vrty a 

studna) 
4-16-01-107 Jihlava 5222 1,0 15,7 

510679 
Saint-Gobain Vertex - Mor. 

Krumlov (san. do tech.) 
4-16-03-057 Rokytná 5222 0,1 (2011) 13,8 

510680 
Saint-Gobain Vertex - Mor. 
Krumlov (pouze sanace) 

4-16-03-057 Rokytná 5222 0,2 (2011) 13,9 

510786 
ČAS-Service – sanace 

Moravský Krumlov (HP2) 
4-16-03-057 Rokytná 5222 0,2 (2006) 13,5 

510918 Agro Mohelno – Mohelno 4-16-01-106 Mohelnička 6550 0,4 5,4 

511014 
JE Dukovany – odvodňovací 

vrty 
4-16-03-046 Olešná 6550 0,5 0,8 

511022 
LANATEX – Alexovice, vrt HV 

101 
4-16-01-107 Jihlava 6550 0,2 (2011) 15,6 

511080 Obec Rouchovany – studna 4-16-03-037 
Račický 
potok 

6550 1,5 6,5 

511205 
AG MAIWALD – SŽV Dolní 

Dubňany 
4-16-03-050 

Dolnodubň
anský 
potok 

6550 0,4 8,3 

511243 
AGROCHEMA – Valeč u 

Hrotovic 
4-16-03-035 Svůdnice 6550 0,2 7,7 

513035 REDU – Rešice, studny 4-16-03-049 Olešná 6550 0,2 4,6 

513039 ZD Hrotovice - stř. Hrotovice 4-16-03-036 
PP přítoky 
od Hrotovic 

6550 0,3 5,5 

513040 ZD Hrotovice – Odunec 4-16-03-037 
Račický 
potok 

6550 0,1 8,4 

513041 ZD Hrotovice – Udeřice 4-16-03-038 
Bačický 
potok 

6550 0,3 7,5 

513045 
REDU – Horní Dubňany, 

studny 
4-16-03-049 

Tulešický 
potok 

6550 0,2 5,9 

Vysvětlivky k Tab. 13 a Tab. 14: 

Zeleně zvýrazněný odběr, který je podle uživatele dle potřeby využíván i pro pitné účely. Ostatní 
odběry jsou odběry užitkové vody 

Oranžově jsou vyznačeny zdroje povrchových a podzemních vod ve vzdálenosti do 5 km od pozemku 
NJZ EDU v souladu s požadavky §16 odst. a) 3 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.1-2].  

V území k umístění JZ je hlavním vodovodním systémem oblastní vodárenská 
soustava Jihozápadní Morava (provozovatel VAS, a.s.), která propojuje spotřebiště 
vody v okrese Třebíč s okresem Znojmo. Zdroji pitné vody jsou převážně vodárenská 
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nádrž Mostiště (severní větev přivaděče), prameniště Heraltice (západní větev) a 
přehradní nádrž Vranov (jižní větev přivaděče). Surová voda je z nádrží následně 
upravována v úpravnách vody, které jsou navzájem propojeny. Surová povrchová 
voda z nádrží je zpracovávána v největším rozsahu v úpravně vody Štítary a 
Mostiště. Napojeny jsou i drobné zdroje podzemní vody. 

Zásobování většiny obyvatelstva v regionu pitnou vodou je převážně řešeno v rámci 
oblastních a skupinových vodovodů. 

Rozlišeno je 5 variant zásobování pitnou vodou: 

- Oblastní vodovod VAS a.s. divize Třebíč, 

- Oblastní vodovod VAS a.s. divize Brno – venkov, 

- Oblastní vodovod VAS a.s. divize Znojmo, 

- místní vodovody pro zásobování obyvatel obce odebírající vodu z místní 
studny, 

- vlastní domovní a obecní studny jako individuální zdroj zásobování vodou 
jednotlivých sídel občanů nebo firem. 

V následující Tab. 15 je podrobný popis zásobování všech obcí v území k umístění 
JZ. Písmenem X jsou vyznačeny stávající způsoby zásobování. Vzhledem k tomu, že 
platnost některých Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) – především 
v okrese Brno – venkov – skončila v roce 2014, jsou v tabulce uvedeny písmenem U 
uvažované další způsoby zásobování vodou, z nichž již některé mohou být v brzké 
době realizovány. 

Tab. 15 Zásobování pitnou vodou v území k umístění JZ  

Směr 
Jméno města/obce, příp. 

části obce (slabším písmem) 
Okres 

Zásobování pitnou vodou – provozovatelé 

Oblastní 
vodovod – VAS 

a.s. divize 
Třebíč 

Oblastní 
vodovod – 
VAS a.s., 

divize Brno 
venkov 

Oblastní 
vodovod – 
VAS a.s. 

divize 
Znojmo 

Místní / 
skupinový 
vodovod 

Domovní 
studny 

SSZ Vladislav TR X     

SSZ - Vladislav TR X     

SSZ Číměř TR X     

SZ Třebenice TR X     

SSZ - Chroustov TR U    X 

SSZ - Plešice TR U    X 

SZ Valeč TR    X  

Z 
Jaroměřice nad 

Rokytnou 
TR X     

ZSZ - Příložany TR X     

Z Příšťpo TR    X  

SZ Dolní Vilémovice TR X     

ZSZ Zárubice TR X     

SZ Lipník TR X     
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Směr 
Jméno města/obce, příp. 

části obce (slabším písmem) 
Okres 

Zásobování pitnou vodou – provozovatelé 

Oblastní 
vodovod – VAS 

a.s. divize 
Třebíč 

Oblastní 
vodovod – 
VAS a.s., 

divize Brno 
venkov 

Oblastní 
vodovod – 
VAS a.s. 

divize 
Znojmo 

Místní / 
skupinový 
vodovod 

Domovní 
studny 

ZSZ Myslibořice TR X     

ZSZ Krhov TR X     

ZSZ Odunec TR X     

ZSZ Račice TR X     

Z Bačice TR X     

Z - Bačice TR X     

Z - Udeřice TR X     

ZSZ Hrotovice TR X     

Z Radkovice u Hrotovic TR X     

ZJZ Litovany TR X     

JZ Přešovice TR X     

ZJZ Biskupice – Pulkov TR X     

ZJZ - Biskupice TR X     

ZJZ - Pulkov TR X     

JZ Rouchovany TR X   X  

JZ - Rouchovany TR X   X  

JZ - Šemíkovice TR    X  

SSZ Dalešice TR X     

SSZ Slavětice TR X     

SSZ Stropešín TR U   X  

VJV Dukovany TR X   X  

S Kramolín TR X     

VSV Mohelno TR X     

VSV Lhánice TR X     

JJV Rešice ZN X     

JV Horní Dubňany ZN X     

JV Tulešice ZN X     

JV Rybníky ZN X     

VJV Dolní Dubňany ZN X     

VJV Dobřínsko ZN   X   

VJV Moravský Krumlov ZN X     

VJV  - Moravský Krumlov ZN X     

VJV - Polánka ZN X     

VJV - Rokytná ZN X     

VJV Jamolice ZN X     
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Směr 
Jméno města/obce, příp. 

části obce (slabším písmem) 
Okres 

Zásobování pitnou vodou – provozovatelé 

Oblastní 
vodovod – VAS 

a.s. divize 
Třebíč 

Oblastní 
vodovod – 
VAS a.s., 

divize Brno 
venkov 

Oblastní 
vodovod – 
VAS a.s. 

divize 
Znojmo 

Místní / 
skupinový 
vodovod 

Domovní 
studny 

V Ivančice BI  X    

V - Alexovice BI  X    

VJV - Budkovice BI  X    

V - Hrubšice BI  X    

V - Ivančice BI  X    

V - Letkovice BI  X    

V - Němčice BI  X    

V - Řeznovice BI  X    

Odběry povrchových a podzemních vod v území k umístění JZ jsou vyobrazeny na 
Výkrese č. 2 Mapa přírodních jevů území k umístění – využívání a monitoring vod. 

2.1.4.3 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

2.1.4.3.1 Trvalé osídlení 

Pro potřeby hodnocení demografického rozložení obyvatel v území k umístění JZ 
byla zvolena oblasti ZHP EDU, která je vymezena v kapitole 2.1.4.4 této ZBZ. 

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) zveřejněných k 26. 03. 2011 [2.1-
14] je průměrná hustota osídlení dotčených krajů a oblasti ZHP EDU následující: 

Jihomoravský kraj…………161,7 osob/km2  

Kraj Vysočina………………74,4 osob/km2  

ZHP EDU……………………76,7 osob/km2 

Hustota obyvatelstva ČR dle SLDB 2011 je 132,3 osob/km2, z toho plyne, že v ZHP 
EDU je hustota osídlení 58 % celorepublikového průměru. 

Vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina za uplynulých 58 let 
odpovídá mírnému růstu, viz Tab. 16. 

Tab. 16 Vývoj počtu obyvatel Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina ([2.1-14]) 

Počet obyvatel 
Rok 

1961 1970 1980 1991 2001 26. 03. 2011 31. 03. 2019* 

Jihomoravský 
kraj 

1 062 238 1 084 485 1 141 993 1 144 160 1 134 786  1 160 339  1 187 889

Kraj Vysočina 481 045 486 571 508 868 513 740 512 143 504 202 509 389

* Data k 31. 03. 2019 uvedeno pro informaci. Data jsou čerpána ze statistického bulletinu Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje dostupné z www.csu.cz.  

Z pěti okresů Kraje Vysočina má největší hustotu obyvatelstva okres Žďár nad 
Sázavou, kde žije 23,2 % obyvatel kraje. Naopak nejnižší hustota obyvatelstva žije 
v okrese Pelhřimov, kde žije 14,2 % obyvatelstva kraje. Největší hustota obyvatelstva 
v Jihomoravské kraji je soustředěna zejména do druhého největšího města České 
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republiky Brna. V Brně a jeho okolí, tedy v okresech Brno-město a Brno-venkov žije 
603 tis. lidí. Tedy téměř 51 % obyvatel Jihomoravského kraje. Naproti tomu nejméně 
obyvatel žije v Jihomoravském kraji žije v okrese Vyškov a to 7,7 % obyvatel. 

Současný vývoj věkového složení obyvatel v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina 
odpovídá celostátnímu trendu zvyšování podílu starších obyvatel na celkovém počtu 
obyvatel, viz Tab. 19. 

Tab. 17 Věkové rozložení obyvatelstva v Kraji Vysočina dle [2.1-14] 

Hlavní skupiny věkového složení obyvatelstva v roce 2011  

Kraj 
CELKEM 

  

okres 
0–14 let 15–64 let 65 a více 

let 

obec s rozšířenou působností celkem muži ženy celkem celkem celkem 
Kraj Vysočina 505 565 250 196 255 369 73 798 347 663 82 741 

Okresy       

Havlíčkův Brod 94 217 46 477 47 740 13 509 64 639 15 884 

Jihlava 110 522 54 515 56 007 16 324 76 574 17 307 

Pelhřimov 71 914 35 571 36 343 10 129 48 681 12 959 

Třebíč 111 693 55 357 56 336 16 099 77 379 17 753 

Žďár nad Sázavou 117 219 58 276 58 943 17 737 80 390 18 838 

Správní obvod obce s 
rozšířenou působností             

Bystřice nad Pernštejnem 19 866 9 891 9 975 2 808 13 543 3 479 

Havlíčkův Brod 51 787 25 488 26 299 7 634 35 444 8 600 

Humpolec 17 344 8 535 8 809 2 457 11 598 3 241 

Chotěboř 21 850 10 875 10 975 3 231 14 781 3 805 

Jihlava 97 904 48 242 49 662 14 507 68 051 15 051 

Moravské Budějovice 23 632 11 717 11 915 3 381 16 221 3 993 

Náměšť nad Oslavou 13 636 6 947 6 689 1 796 9 393 2 399 

Nové Město na Moravě 19 004 9 490 9 514 2 891 12 904 3 164 

Pacov 9 756 4 845 4 911 1 316 6 486 1 934 

Pelhřimov 44 814 22 191 22 623 6 356 30 597 7 784 

Světlá nad Sázavou 20 162 9 898 10 264 2 585 14 133 3 402 

Telč 13 036 6 489 6 547 1 876 8 804 2 333 

Třebíč 74 425 36 693 37 732 10 922 51 765 11 361 

Velké Meziříčí 35 312 17 569 17 743 5 511 24 416 5 308 

Žďár nad Sázavou 43 037 21 326 21 711 6 527 29 527 6 887 
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Tab. 18 Věkové rozložení obyvatelstva v Jihomoravského kraje dle [2.1-14] 

Hlavní skupiny věkového složení obyvatelstva v roce 2011  

Kraj 
CELKEM 

  

okres 
0 – 14 let 15 - 64 

let 
65 a více 

let 

obec s rozšířenou působností celkem muži ženy celkem celkem celkem 
Jihomoravský kraj 1 163 508 567 882 595 626 162 794 808 861 188 684 

Okresy       

Blansko 105 708 51 842 53 866 15 472 72 398 17 618 

Brno-město 385 913 185 404 200 509 49 156 268 655 66 770 

Brno-venkov 206 300 102 105 104 195 32 142 141 719 31 993 

Břeclav 112 828 55 129 57 699 15 740 79 595 17 187 

Hodonín 153 225 75 159 78 066 21 053 107 045 24 766 

Vyškov 88 154 43 401 44 753 12 895 61 294 13 784 

Znojmo 111 380 54 842 56 538 16 336 78 155 16 566 
Správní obvod obce s 
rozšířenou působností             

Blansko 55 152 27 031 28 121 7 708 37 918 9 406 

Boskovice 50 556 24 811 25 745 7 764 34 480 8 212 

Brno 385 913 185 404 200 509 49 156 268 655 66 770 

Břeclav 58 778 28 597 30 181 7 921 41 577 9 107 

Bučovice 15 672 7 827 7 845 2 251 10 859 2 528 

Hodonín 60 141 29 456 30 685 8 062 42 463 9 453 

Hustopeče 34 816 17 193 17 623 5 085 24 247 5 392 

Ivančice 23 708 11 743 11 965 3 485 16 461 3 700 

Kuřim 22 522 11 280 11 242 3 727 15 474 3 271 

Kyjov 54 980 27 036 27 944 7 806 38 059 9 014 

Mikulov 19 234 9 339 9 895 2 734 13 771 2 688 

Moravský Krumlov 21 799 10 820 10 979 3 011 15 240 3 502 

Pohořelice 13 167 6 565 6 602 1 930 9 279 1 925 

Rosice 24 467 12 003 12 464 3 698 16 679 4 034 

Slavkov u Brna 21 658 10 675 10 983 3 305 15 002 3 302 

Šlapanice 63 070 31 213 31 857 10 242 43 070 9 651 

Tišnov 29 278 14 394 14 884 4 355 19 798 5 078 

Veselí nad Moravou 38 104 18 667 19 437 5 185 26 523 6 299 

Vyškov 50 824 24 899 25 925 7 339 35 433 7 954 

Znojmo 89 581 44 022 45 559 13 325 62 915 13 064 

Židlochovice 30 088 14 907 15 181 4 705 20 958 4 334 

Tab. 19 Věkový vývoj obyvatel v Kraji Vysočina a Jihomoravské kraji od 1970 do 2011 [2.1-14] 

Věková struktura obyvatel v krajích 
Rok 

1970 1980 1991 2001 26.3.2011 

Jihomoravský kraj 
0-14 let 229524 264238 239983 181284 162794  
15-64 715862 714582 751438 790833 808861  
65 a více let 139099 163173 152739 162669 188684  

Kraj Vysočina 
0-14 let 111206 124514 114390 88582 73798  
15-64 310223 312558 335581 353068 347663  
65 a více let 65 142 71 796 63769 70493 82741  
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Rozhodnutím Státního dozoru československé komice pro atomovou energii č. 
180/91 ze dne 4. září 1991 je pro potřeby vyrozumění a organizací a varování 
obyvatelstva, ukrytí a zavedení jódové profylaxe u obyvatelstva a regulace pohybu 
osob, rámcové plánování a příprava evakuace osob v časné fázi radiační havárie 
v okolí EDU1-4 a monitorování při radiační havárii JE Dukovany v časné fázi radiační 
havárie stanovena zóna havarijního plánování (dále jen ZHP) jako území o poloměru 
20 km od EDU1-4, viz [2.1-41].  

Pro plánování a plnou přípravu evakuace osob v časné fázi radiační havárie 
stanovena část ZHP o poloměru 10 km od EDU1-4.  

Zóna havarijního plánování je znázorněna na Výkrese č. 1 ZBZ NJZ EDU – Situace 
širších vztahů.  

2.1.4.3.1.1  Obyvatelstvo v okruhu do 5 km 

Pro zjištění počtu obyvatel v blízkém okolí pozemku NJZ EDU byla stanovena oblast 
odpovídající vnitřní části ZHP stanovené pro stávající jaderné zařízení (EDU1-4). 
V tabulce Tab. 20 jsou uvedeny obce a jejich části spadající do okruhu do 5 km a 
počty obyvatel v jednotlivých obcích.  

Nejbližší trvale osídlenou obcí v těsné blízkosti pozemku NJZ EDU je, ve vzdálenosti 
cca 1 000 m severozápadním směrem od hranice pozemku NJZ EDU obec 
Slavětice, která má s přilehlými osadami 239 obyvatel. Nejvýznamnějšími sídelními 
útvary ve vnitřní části ZHP jsou obce: 

Mohelno vzdálené 4,5 km severovýchodně s 1 339 obyvateli včetně přilehlých obcí. 
Dukovany vzdálená 2 km západním směrem s cca 895 obyvateli a Rouchovany 
vzdálená cca 2,5 km jihozápadním směrem s cca 1179 obyvateli. 

V následující tabulce jsou uvedeny počty obyvatel podle údajů měst a obcí dle dat 
ČSU k 31. 12. 2018 [2.1-38] pro Kraj Vysočina a k 01. 01. 2019 pro Jihomoravský 
kraj [2.1-39]. 

Tab. 20 Obce a jejich části nacházející se v okruhu do 5 km  

Název obce nebo přidružené část 
obce 

Počet obyvatel 

Mohelno 1339 

Dukovany 895 

Horní Dubňany 295 

Řešice 466 

Rouchovany 1179 

Slavětice 239 

Z celkového počtu 4 413 obyvatel v okruhu do 5 km bydlí 30,3 % v obci Mohelno. 

2.1.4.3.1.2  Obyvatelstvo v okruhu 5 až 10 km 

Tab. 21 uvádí počty obyvatel v jednotlivých sektorech (plocha mezikruží od 5 do 10 
km od pozemku NJZ EDU). Tabulka sestává z 16 částí odpovídajících jednotlivým 
sektorům, na které je rozdělena část ZHP stanovené pro stávající jaderného zařízení 
(EDU1-4). 
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Tab. 21 Obce a jejich počty obyvatel spadající v pásmu mezi 5 – 10 km ZHP EDU 

Sektor-směr Obec (osada) Počet obyvatel 

1 - S 
Popůvky 78 

Sedlec 240 

2 - SSV 

Březník 685 

Kladeruby nad Oslavou 197 

Kuroslepy 155 

4 - VSV 
Lhánice 161 

Senorady 390 

5 - V 
Biskoupky 182 

Jamolice 433 

6 - VJV 
Dobřínsko 394 

Dolní Dubňany 487 

7 - JV 
Tulešice 198 

Vémyslice 698 

8 - JV 
Čermákovice 90 

Džbánice 148 

9 - J 
Horní Kounice 304 

Medlice 168 

10 - JJZ 
Přeskače 100 

Tavíkovice (Dobronice) 590 

11 - JZ Újezd 79 

12 - ZJZ  
Litovany 126 

Přešovice 135 

13 - Z 
Bačice (Udeřice) 197 

Krhov 193 

14 - ZSZ 
Hrotovice 1751 

Račice 84 

15 - SZ 
Dalešice 598 

Stropešín 127 

16 - SSZ Kramolín 123 

Legenda: 

 obce Jihomoravského kraje 

 obce Kraje Vysočina 

Celkový počet obyvatel v okruhu 5 až 10 km je 9 111. 
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2.1.4.3.1.3 Obyvatelstvo v okruhu 10 až 20 km 

Tab. 22 uvádí počty obyvatel v jednotlivých sektorech (plocha mezikruží od 10 do 20 
km od pozemku NJZ EDU). Tabulka sestává z 16 částí odpovídajících jednotlivým 
sektorům, na které je rozdělena část ZHP stanovené pro stávající jaderného zařízení 
(EDU1-4). 

Tab. 22 Obce a jejich počty obyvatel spadající v pásmu mezi 10 – 20 km ZHP EDU 

Sektor-směr Obec (osada) Počet obyvatel 

1 - S 

Jasenice 191 

Naloučany 164 

Náměšť nad Oslavou (Jedov, Zňátky) 4871 

Ocmanice 333 

Pucov 169 

Vícenice u Náměště nad Oslavou 398 

2 - SSV 

Hluboké 205 

Jinošov 239 

Kralice nad Oslavou (Horní Lhotice) 1013 

Krokočín 201 

Lesní Jakubov 98 

Otradice (osada v rámci obce Náměšť nad Oslavou) - 

Stanoviště 393 

Sudice 349 

Újezd u Rosic 289 

3 - SV 

Ketkovice 594 

Lukovany 634 

Rapotice 540 

Vysoké Popovice 716 

Zastávka 2554 

Příbram na Moravě 649 

Zbraslav 1256 

Zakřany 775 

4 - VSV 

Čučice 437 

Babice u Rosic 748 

Kratochvilka 460 

Neslovice 933 

Nová Ves 809 

Oslavany (Padochov) 4693 

Rosice 6237 

Tetčice 1155 
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Sektor-směr Obec (osada) Počet obyvatel 

Zbýšov 3784 

5 - V 

Ivančice (Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Ivančice, 
Letkovice, Němčice, Řeznovice) 

9742 

Polánka (osada v rámci obce Moravský Krumlov) - 

Rokytná (osada v rámci obce Moravský Krumlov) - 

6 - VJV 

Bohutice 630 

Dobelice 264 

Jezeřany - Maršovice 790 

Moravský Krumlov (Rakšice) 5729 

Olbramovice 1143 

Rybníky 441 

Vedrovice 840 

7 - JV 

Kadov 142 

Miroslav (Kašenec) 2945 

Miroslavské Knínice 326 

Lesonice 237 

Našiměřice 211 

Petrovice 369 

8 - JJV 

Hostěradice (Chlupice, Míšovice)  1541 

Morašice 231 

Skalice 512 

Trstěnice 554 

Vítonice 251 

9 - J 

Horní Dunajovice 626 

Kyjovice 153 

Prosiměřice 856 

Tvořihráz 417 

Višňové 1074 

Výrovice 176 

Želetice 266 

Žerotice 357 

10 - JJZ 

Běhařovice (Ratišovice, Stupešice) 371 

Hluboké Mašůvky 829 

Křepice 103 

Mikulovice 649 

Němčičky 84 

Plaveč 459 
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Sektor-směr Obec (osada) Počet obyvatel 

Rudlice 97 

Vevčice 71 

11 - JZ 

Bojanovice 198 

Boskovštejn 153 

Černín 146 

Jevišovice 1168 

Slatina 243 

Střelice 153 

12 - ZJZ 

Biskupice-Pulkov 262 

Hostim 420 

Jiřice u Moravských Budějovic 54 

Rozkoš 173 

13 - Z 

Blatnice 361 

Jaroměřice nad Rokytnou (Ohrazenice, Příložany) 4163 

Myslibořice 733 

Příštpo 260 

Radkovice u Hrotovic 326 

14 - ZSZ 

Boňov (osada v rámci obce Jaroměřice nad Rokytnou) - 

Dolní Vilémovice 406 

Klučov 171 

Lipník 385 

Odunec 91 

Ostašov 139 

Petrůvky 125 

Ratibořice (osada v rámci obce Jaroměřice nad Rokytnou) - 

Štěpánovice (osada v rámci obce Výčapy) 120 

Zárubice 115 

15 - SZ 

Číměř 201 

Smrk 267 

Slavičky (Okrašovice, Pozďátky) 271 

Třebenice (Chroustov,  Plešice) 446 

Valeč 791 

Vladislav (Střížov) 1169 

16 - SSZ 

Hartvíkovice 563 

Kozlany 147 

Koněšín 508 

Okarec 117 
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Sektor-směr Obec (osada) Počet obyvatel 

Pozďatín 157 

Pyšel (Vaneč) 462 

Studenec 588 

Třesov 89 

Zahrádka (Častotice) 141 

Celkový počet obyvatel spadající do části mezi 10 km a 20 km ZHP je 85 655 
obyvatel. V celé ZHP tedy žije 99 179 obyvatel. 

2.1.4.3.1.4  Obyvatelstvo v okruhu 30 až 100 km 

V následujících tabulkách je znázorněn počet obyvatel v okruhu do 100 km od 
pozemku NJZ EDU, viz [2.1-42]. Počet obyvatel je v souladu s článkem 4.13 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.1-3] rozdělen do 16 směrů, přičemž každý 
směr odpovídá výseči 22,5 stupňů (směr 1 odpovídá severu, další číslování je ve 
směru pohybu hodinových ručiček). Barevně zvýrazněné pole tabulky zahrnují 
částečně nebo úplně území Rakouska a Slovenska. V sektoru J, ve vzdálenosti 99-
100 km je zahrnuto město Vídeň (Rakousko), v ostatních sektorech spadajících za 
hranice ČR se nenacházejí významné městské aglomerace [2.1-42]. 

V okruhu do 30 km od pozemku NJZ EDU žilo 274 259 obyvatel, v okruhu do 100 km 
pak 5 034 232 obyvatel. 
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Tab. 23 Počet obyvatel v okruhu do 100 km od pozemku NJZ EDU rozdělených do 16 sektorů 

Vzdálenost [km] Počet obyvatel ve směru od pozemku NJZ EDU dle jednotlivých sektorů 

od - do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 součet 

00 - 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01 - 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02 - 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 - 04 0 0 0 0 837 0 0 346 0 0 0 1 185 0 0 235 0 2 603 

04 - 05 0 0 1 354 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 266 

05 - 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 4 387 

06 - 07 0 198 0 157 0 485 189 95 297 594 0 0 0 1 751 601 0 8 754 

07 - 08 0 0 0 0 435 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 9 337 

08 - 09 77 156 0 407 0 0 0 0 0 113 0 138 200 0 0 0 10 428 

09 - 10 226 0 0 0 193 400 0 0 0 179 82 0 193 77 118 0 11 896 

10 - 11 0 664 0 0 0 0 691 159 0 392 0 0 325 96 751 551 15 525 

11 - 12 0 0 605 429 0 0 398 549 1 100 124 0 272 0 0 0 91 19 093 

12 - 13 0 340 0 777 0 5 846 274 0 0 0 251 0 724 122 426 137 27 990 

13 - 14 5 352 987 587 0 0 0 353 0 0 0 0 180 0 0 0 0 35 449 

14 - 15 0 508 686 4 639 0 0 0 772 0 627 133 0 0 391 0 1 188 44 393 

15 - 16 0 96 710 0 0 0 341 0 617 72 1 328 0 278 389 0 0 48 224 

16 - 17 498 439 603 3 841 9 580 0 0 0 271 201 0 0 0 0 460 0 64 117 

17 - 18 0 274 0 0 0 0 342 1 488 511 0 191 0 0 169 0 0 67 092 

18 - 19 148 556 1 257 2 086 0 834 606 0 643 441 0 0 4 170 142 1 410 302 79 687 

19 - 20 200 0 2 547 0 0 0 2 919 0 160 0 142 488 0 95 0 466 86 704 

20 - 21 198 64 122 5 856 309 0 213 0 796 810 0 99 381 881 390 82 96 905 

21 - 22 0 0 362 1 098 1 721 1 258 0 927 572 2 088 0 230 145 518 0 322 106 146 

22 - 23 640 0 2 944 0 0 758 484 0 285 0 748 290 89 0 0 0 112 384 

23 - 24 201 5 752 691 0 4 527 240 0 0 822 957 533 329 532 471 0 1 548 128 987 

24 - 25 0 0 1 224 1 556 0 1 090 443 502 1 180 0 254 1 211 691 0 37 726 140 175 004 
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Vzdálenost [km] Počet obyvatel ve směru od pozemku NJZ EDU dle jednotlivých sektorů 

od - do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 součet 

25 - 26 0 572 0 0 1 319 0 571 569 0 0 0 191 7 524 688 0 513 186 951 

26 - 27 2 068 425 491 1 404 321 559 0 407 2 920 34 373 215 0 0 1 764 0 1 095 232 993 

27 - 28 0 402 1 004 2 770 3 213 923 0 873 3 219 207 1 453 273 561 0 72 213 248 176 

28 - 29 0 188 0 2 184 0 621 1 141 0 0 503 529 951 1 275 835 177 326 256 906 

29 - 30 777 1 474 3 110 0 1 871 4 711 837 1 536 0 1 376 0 0 0 1 557 104 0 274 259 

30 - 31 200 122 0 2 244 736 0 0 0 531 162 342 240 93 269 299 791 280 288 

31 - 32 189 338 1 261 2 467 1 653 0 0 322 1 160 0 0 0 383 512 530 11 916 301 019 

32 - 33 383 160 1 242 0 0 0 0 0 1 468 340 837 106 116 2 333 0 443 308 447 

33 - 34 2 249 540 594 0 9 090 0 0 438 1 117 0 0 286 301 409 1 549 378 325 398 

34 - 35 617 3 100 3 889 0 8 905 3 381 0 3 280 708 1 498 336 676 0 360 0 0 352 148 

35 - 36 839 274 8 921 377 508 2 211 1 556 2 432 2 435 0 0 1 352 129 2 430 87 241 1 497 754 060 

36 - 37 0 528 12 461 0 3 266 2 158 1 127 1 718 0 1 014 0 0 302 804 381 608 778 427 

37 - 38 171 802 2 359 0 0 1 316 1 151 0 1 248 0 236 584 90 0 473 0 786 857 

38 - 39 471 718 1 828 0 291 762 0 0 0 0 162 119 355 885 170 978 793 596 

39 - 40 1 712 253 229 0 1 828 2 774 332 0 0 4 150 0 450 237 187 49 2 614 808 411 

40 - 41 235 2 441 1 413 0 0 0 433 1 422 915 0 0 600 504 1 641 0 0 818 015 

41 - 42 177 124 1 225 0 3 807 1 760 1 721 0 3 995 0 156 0 0 894 1 921 613 834 408 

42 - 43 300 803 1 866 3 579 794 1 644 2 008 0 0 1 853 2 279 715 4 419 0 3 709 274 858 651 

43 - 44 2 118 1 515 263 8 527 2 606 887 2 330 0 1 134 2 500 0 0 994 462 451 1 448 883 886 

44 - 45 880 407 369 5 346 3 527 0 403 6 225 0 0 0 142 210 0 0 368 901 763 

45 - 46 684 254 596 3 511 2 156 1 372 538 0 579 0 1 206 295 1 025 0 3 346 364 917 689 

46 - 47 181 1 116 1 119 5 322 2 778 7 221 583 1 406 0 4 061 0 678 402 1 631 188 948 945 323 

47 - 48 1 499 254 21 036 0 2 213 825 7 416 551 0 0 0 0 409 501 913 658 981 598 

48 - 49 706 1 244 2 081 5 249 2 898 519 0 0 0 0 0 0 235 391 908 1 785 997 614 

49 - 50 8 786 266 5 200 1 823 0 845 0 0 0 1 161 1 383 74 246 147 2 270 207 1 020 022 

50 - 51 640 238 3 663 1 549 3 871 1 570 0 2 521 2 327 1 034 0 2 715 132 486 869 914 1 042 551 

51 - 52 0 261 1 224 1 635 2 005 1 452 1 122 816 1 231 0 1 675 546 8 165 5 490 670 1 549 1 070 392 
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Vzdálenost [km] Počet obyvatel ve směru od pozemku NJZ EDU dle jednotlivých sektorů 

od - do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 součet 

52 - 53 463 581 1 789 4 036 2 420 5 310 1 296 1 972 0 4 527 741 0 49 766 366 680 1 095 388 

53 - 54 11 161 4 071 1 210 505 7 485 451 0 0 1 453 4 395 0 0 307 6 018 50 953 471 1 183 868 

54 - 55 0 313 2 876 0 221 2 178 0 0 0 2 116 715 0 0 886 5 116 52 1 198 341 

55 - 56 363 523 2 831 7 845 699 1 305 0 0 0 763 0 0 1 187 383 426 22 647 1 237 313 

56 - 57 972 3 096 3 488 1 677 4 980 3 015 1 297 1 121 0 0 6 461 0 709 1 354 1 889 2 323 1 269 695 

57 - 58 123 41 431 1 709 0 2 337 5 474 0 1 121 0 0 0 65 1 185 830 511 1 283 522 

58 - 59 1 040 342 12 919 1 892 2 160 4 056 5 325 0 0 0 0 2 051 0 1 788 875 504 1 316 474 

59 - 60 307 8 618 955 2 065 842 395 0 1 763 0 1 381 3 670 0 2 505 0 1 025 1 220 1 341 220 

60 - 61 189 278 786 182 2 934 3 860 0 0 11 571 0 818 0 933 2 340 595 799 1 366 505 

61 - 62 1 992 270 1 912 772 234 4 996 0 818 0 0 0 0 0 391 2 308 467 1 380 665 

62 - 63 828 2 545 1 159 2 841 7 341 0 0 3 107 0 0 0 2 750 0 72 954 4 385 1 406 647 

63 - 64 135 738 795 0 1 271 3 586 0 11 113 4 561 6 817 0 1 674 2 582 771 431 1 176 1 442 297 

64 - 65 1 214 225 1 514 986 3 149 189 26 532 0 0 3 511 817 0 112 353 0 699 1 481 598 

65 - 66 971 860 2 060 22 297 348 3 178 0 818 0 1 240 843 1 085 490 3 373 1 367 362 1 520 890 

66 - 67 0 2 103 2 312 337 2 320 0 2 108 2 214 0 0 549 0 111 112 1 281 1 543 1 535 880 

67 - 68 2 777 2 284 364 433 361 5 834 2 361 0 0 0 0 1 392 0 337 197 0 1 552 220 

68 - 69 0 358 1 073 1 836 2 811 1 996 1 217 0 0 1 272 1 804 6 804 0 2 663 2 260 1 695 1 578 009 

69 - 70 2 140 140 1 329 1 711 1 321 2 972 0 0 1 385 1 853 0 0 1 537 269 60 348 1 593 074 

70 - 71 10 096 4 031 311 1 071 4 119 2 588 0 3 651 4 649 940 1 131 0 1 482 195 1 557 2 851 1 631 746 

71 - 72 1 530 1 800 2 037 1 793 12 131 11 353 2 065 0 3 690 1 592 0 1 240 0 799 23 702 626 1 696 104 

72 - 73 1 163 48 0 0 1 482 8 615 1 102 3 736 0 0 0 0 719 3 281 114 3 481 1 719 845 

73 - 74 1 192 2 081 3 318 4 809 1 297 0 0 0 1 025 2 150 947 984 0 269 1 237 689 1 739 843 

74 - 75 781 1 127 2 319 1 595 6 198 0 1 268 1 406 1 262 0 2 734 2 468 1 342 1 454 443 1 140 1 765 380 

75 - 76 0 987 3 719 3 430 1 977 2 098 8 089 0 0 7 541 0 1 944 0 817 974 1 103 1 798 059 

76 - 77 3 463 0 1 180 859 109 34 354 0 2 320 1 025 2 044 0 0 3 414 228 11 484 1 128 1 859 667 

77 - 78 424 2 097 3 841 4 547 2 237 7 497 0 6 461 19 740 6 570 0 0 973 16 285 2 104 10 354 1 942 797 

78 - 79 0 17 040 1 663 3 175 5 893 0 1 297 1 665 6 649 2 957 1 182 0 784 1 123 678 9 921 1 996 824 
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Vzdálenost [km] Počet obyvatel ve směru od pozemku NJZ EDU dle jednotlivých sektorů 

od - do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 součet 

79 - 80 1 846 0 1 393 5 688 1 442 15 142 8 140 0 2 168 2 781 3 695 7 355 1 114 220 2 500 1 031 2 051 339 

80 - 81 3 789 1 578 913 1 035 1 161 11 196 0 909 0 0 1 423 1 227 1 132 2 586 387 1 232 2 079 907 

81 - 82 900 1 614 3 607 1 514 658 1 553 4 544 1 312 0 3 816 0 0 0 3 847 751 1 252 2 105 275 

82 - 83 3 164 224 3 325 48 336 6 033 625 2 015 11 405 0 2 169 0 1 124 3 265 172 977 574 2 188 683 

83 - 84 1 738 11 455 3 990 664 1 691 485 3 329 4 366 13 802 5 937 0 0 21 698 1 205 2 425 1 997 2 263 465 

84 - 85 7 200 983 150 6 553 1 158 3 309 2 141 0 22 367 0 0 564 462 934 7 871 964 2 318 121 

85 - 86 898 997 2 077 1 501 437 18 447 1 596 2 037 7 656 24 098 2 025 5 593 0 440 249 530 2 386 702 

86 - 87 1 184 2 713 2 132 2 721 4 810 1 410 1 640 1 981 2 319 5 879 0 0 579 491 489 2 304 2 417 354 

87 - 88 721 1 183 5 108 512 6 735 10 409 1 150 1 495 36 165 2 978 0 4 408 796 384 1 294 1 821 2 492 513 

88 - 89 10 932 646 4 290 2 598 807 0 10 275 4 610 0 8 832 0 0 685 179 508 1 757 2 538 632 

89 - 90 967 1 622 2 728 9 346 6 206 1 677 8 614 10 381 5 571 2 001 1 263 0 117 1 074 1 059 1 023 2 592 281 

90 - 91 5 818 1 083 3 762 2 195 2 060 3 594 3 576 5 322 2 166 0 1 271 0 3 989 970 757 116 2 628 960 

91 - 92 112 903 2 479 3 588 18 286 2 034 0 0 0 4 022 12 176 7 142 525 939 1 903 1 826 2 684 895 

92 - 93 4 092 1 538 6 157 1 412 1 820 1 630 1 277 16 987 3 673 0 2 801 1 970 618 1 899 6 423 3 704 2 740 896 

93 - 94 1 817 16 521 761 37 719 9 302 3 413 2 579 10 724 0 7 716 0 3 576 432 5 461 1 465 1 063 2 843 445 

94 - 95 3 416 876 0 855 5 140 3 045 3 959 198 11 943 4 942 0 665 0 113 530 2 971 2 882 098 

95 - 96 671 3 798 13 475 2 644 27 079 8 832 4 758 2 070 0 3 759 1 332 3 621 2 770 1 823 886 5 182 2 964 798 

96 - 97 13 349 533 12 771 1 132 6 948 2 151 38 301 836 4 886 1 381 1 501 0 1 139 291 0 4 741 3 054 758 

97 - 98 2 481 11 386 1 414 3 524 9 472 1 850 431 0 0 0 0 2 489 198 245 347 1 705 3 090 300 

98 - 99 4 116 1 663 102 375 3 094 3 152 2 517 0 735 0 2 286 2 528 2 715 79 615 1 414 2 255 3 219 844 

99 - 100 1 183 0 1 486 8 340 0 0 2 349 2 693 1 771 082 0 1 378 0 114 515 958 24 290 5 034 232 

součet 147 140 146 766 323 720 663 338 269 698 253 558 191 503 149 583 1 971 735 195 096 69 628 79 181 97 149 99 350 207 826 168 961 5 034 232 

Zdroj obyvatelstva ČR: ČSÚ - Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2014 

Zdroj obyvatelstva SR: Statistický úřad Slovenské republiky - složení obyvatelstva v obcích k 31. 12. 2013 

Zdroj obyvatelstva AT: Statistický úřad Rakouska - obyvatelstvo v obcích k 31.10.2013 
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               pole částečně ležící za hranicemi ČR 

               pole ležící za hranicemi ČR 

 označení pásma do 30 km od pozemku NJZ EDU 
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2.1.4.3.2 Přechodné osídlení 

V rámci přechodného osídlení byl proveden odhad navýšení počtu obyvatelstva 
v okolí pozemku NJZ EDU ve vymezené ZHP EDU o počet rekreantů přijíždějících 
do ZHP. Odhad byl proveden na základě údajů ohledně objektů sloužících pro 
individuální rekreaci (chaty, chalupy atd.), kapacit ubytovacích zařízení (hotely, 
penzióny atd.) a míst pro stany a karavany. 

Individuální rekreace je soustředěna především do menších obcí, kde se nachází 
větší počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci. Vyšší podíl rekreačních domků 
se vyskytuje především v obvodech, kde jsou větší města s nižším podílem bytů v 
rodinných domcích. Oblast ZHP s hustotou osídlení 58 % celorepublikového průměru 
je oblastí venkovského charakteru, kde se vyskytuje vyšší podíl neobydlených bytů 
využívaných k rekreaci. Nejbližší významné oblasti, kde se nachází větší město s 
větší mírou využívání individuální rekreace, je Třebíčsko (Třebíč je vzdálena 22 km 
od pozemku NJZ EDU), Krumlovsko (Moravský Krumlov je vzdálen 11 km od 
pozemku NJZ EDU) a Znojemsko (Znojmo je vzdáleno 26 km od pozemku NJZ 
EDU). 

Z hlediska rekreace a cestovního ruchu jsou dotčené kraje Kraj Vysočina a 
Jihomoravský kraj atraktivní turistické oblasti. V Kraji Vysočina se jedná především o 
přírodní lokality Žďárské vrchy a Železné hory a kulturní světové dědictví UNESCO 
soustředěné v Telči, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. V Jihomoravském kraji jsou 
významné turistické oblasti Moravský kras a okolí, Brno a okolí, Znojemsko a Podyjí, 
Pálava a Lednicko-valtický areál. Výše popsané nejvíce navštěvované turistické 
oblasti se nacházejí mimo ZHP. Nejbližšími zmiňovanými oblastmi je město Třebíč, 
Znojemsko a Podyjí.  

Počet objektů sloužící pro individuální rekreaci, kapacity ubytovacích zařízení včetně 
míst pro karavany a stany je převzat ze SLDB 2011 [2.1-10]. U některých 
ubytovacích zařízení nebyly kapacity lůžek a míst pro karavany a stany dostupné a 
byly nahrazeny průměrnými kapacitami za kraj. Kapacity objektů sloužící k rekreaci 
jsou následující: 

Objekty individuální rekreace 3200 objektů 

Ubytovací zařízení   4000 lůžek 

Místa pro stany a karavany 950 míst pro umístění stanu/karavanu 

Za předpokladu, že v hlavním rekreačním období (červenec-srpen) budeme 
předpokládat vytíženost ubytovacích zařízení a míst pro stany/karavany 70-80 %, 1/2 
objektů individuální rekreace bude naplněna obyvateli žijícími mimo ZHP a na jeden 
objekt individuální rekreace a místo určené pro stan/karavan bude počítáno se 4 
lidmi, lze předpokládat navýšení v ZHP o 12 200 osob. 

V ZHP nejsou významné výrobní ani kancelářské objekty z hlediska počtu 
zaměstnanců. U školských zařízení se předpokládá využití především místními 
obyvateli. 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011.  
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2.1.4.4 ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ZHP) 

2.1.4.4.1 ZHP jiného jaderného zařízení 

V území k umístění JZ je pro zajištění zavedení neodkladných ochranných opatření v 
Jaderné elektrárně Dukovany a okolí v případě vzniku radiační havárie na EDU1-4 je 
stanovena zóna havarijního plánování (ZHP) na základě rozhodnutí SÚJB 
č. 180/1991 ze dne 4. září 1991 [2.1-41] a pokládá se za ZHP dle § 4 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 263/2016 Sb. [2.1-1]. ZHP je stanovena jako území o poloměru 
20 km od středu mezi HVB I a HVB II EDU1-4, viz Obr. 14. 

Pozemek NJZ EDU se tedy nachází uvnitř vymezené ZHP pro EDU1-4. Pro potřeby 
NJZ EDU bude stanovena vlastní ZHP, která bude menší nebo maximálně stejná 
jako ZHP stanovená pro EDU1-4. NJZ EDU bude mít svůj vlastní vnitřní havarijní 
plán se zohledněním vazeb na EDU1-4 a současně bude mít společný vnější 
havarijní plán se EDU1-4. Tímto bude zajištěna vzájemná koordinace činností pro 
zajištění zvládání radiačních mimořádných událostí lokalitě Dukovany.  

Zvládání radiační mimořádné události je podrobněji popsáno v dokumentu „Záměr 
zajištění zvládání radiační mimořádné události“, který je dle přílohy č. 1 odst. 1) 
písm. a) AtZ součástí dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je povolení 
k umístění JZ. 

 
Obr. 14 Schématické znázornění ZHP stanovené pro stávající jaderné zařízení EDU1-4 

Hustota zalidnění ZHP činní přibližně 80 obyvatel na km2. Výpočet hustoty zalidnění 
ZHP vychází z předpokladu, že v ZHP o poloměru 20 km žije přibližně 100 000 
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obyvatel. ZHP má rozlohu přibližně 1 256 km2. Průměrná hustota zalidnění ČR činila 
k 30. 9. 2018 134 obyvatele na km2.  Sídelní celky s počtem obyvatel nad 10 000 se 
nacházejí za hranicí ZHP. 

2.1.4.4.2 ZHP dle zákona č. 224/2015 Sb. 

V souladu s požadavky zákona č. 224/2015 Sb. [2.1-49] jsou na území Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje evidovány objekty, ve kterých se nachází 
nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky 
závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto 
objektech a v jejich okolí.  

Přehled těchto objektů je dostupný online, viz podklad [2.1-50] a [2.1-54]. 

Objekty jsou dle zákona č. 224/2015 Sb. zařazeny do dvou skupin, skupina A a 
skupina B.   

Tab. 24 Objekty zařazené do skupiny A na území Kraje Vysočina [2.1-50] 

Název společnosti Adresa zařazeného objektu Vzdálenost od pozemku 
NJZ EDU 

Leštírna Habry, s.r.o. Leštírna skla Světlá nad Sázavou 

Zámecká 730, Areál společnosti 
CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. 

82,1 km 

ACO Industries k.s. Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav 61,4 km 

BOSCH Diesel s.r.o. BOSCH Diesel s.r.o., závod III,  

Pávov 121, 586 06 Jihlava 
54,3 km 

WIEGEL CZ žárové zinkování 
s.r.o. 

WIEGEL CZ žárové zinkování 
s.r.o., žárová zinkovna – závod 
Velké Meziříčí 

Průmyslová 2052, 594 01 Velké 
Meziříčí 

28,9 km 

SCHÄFER - SUDEX s.r.o. Podolí 5, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou 

92.3 km 

Tab. 25 Objekty zařazené do skupiny B na území Kraje Vysočina [2.1-50] 

Název společnosti Adresa zařazeného objektu Vzdálenost od pozemku 
NJZ EDU 

PRIMAGAS s.r.o. Daňový sklad LPG a plnírna 
tlakových lahví Havlíčkův Brod - 
Baštínov Baštínov 117, Havlíčkův 
Brod - Mírovka 

67 km 

Čepro a.s. Sklad Šlapanov - Středisko 07 
Šlapanov 162, 582 51 Šlapanov 

62 km 

JIPOCAR Logistic, s. r. o. Sklad chemických látek a 
přípravků Logistické centrum 
společnosti LCJ Invest a.s., 
Střítež 3, Střítež u Jihlavy 

55 km 

ADW AGRO, a.s. Sklad chemických přípravků na 
ochranu rostlin Kojetice na 
Moravě 

23 km 

Austin Powder Service CZ s.r.o. Areál skladu výbušnin Hněvkovice 92 km 
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Tab. 26 Objekty zařazené do skupiny A na území Jihomoravského kraje [2.1-54] 

Název společnosti Adresa zařazeného objektu Vzdálenost od pozemku 
NJZ EDU 

Air Products Brno Tuřanka 94, Brno-Slatina 40 km 

ASK Chemicals Czech, s.r.o. Tovární 7, Brno 39 km 

Agrofert, a.s. Chrlice Obilní 35, Brno-Chrlice 38 km 

VIA-REK, a.s. O. Blažka 145, Rájec - Jestřebí 50 km 

KORFIL, a.s., provoz prům. zóna 
Hustopeče 

Nádražní ul., nádraží Šakvice, 
prům.zóna Hustopeče 

45 km 

Tyco Electronics Czech s.r.o. K AMP 1293, Kuřim 38,5 km 

DHL Supply Chain, s.r.o., 
Pohořelice 

Průmyslová 1506, Pohořelice 
30,7 km 

MOTIP Dupli, s.r.o. Popůvky Popůvky 196 47 km 

SIAD Czech Rajhradice, výrobně 
distribuční areál 

Rajhradice, p. Rajhrad 
36 km 

Tab. 27 Objekty zařazené do skupiny B na území Jihomoravského kraje [2.1-54] 

Název společnosti Adresa zařazeného objektu Vzdálenost od pozemku 
NJZ EDU 

Linde Gas, a.s. Černovické nábř. 10, Brno-
Komárov 

36.7 km 

Molitan a.s. Břeclav Mládežnická 3356, Břeclav 66,9 km 

Fosfa, a.s. Hraniční 268, Břeclav 66 km 

Innogy Gas Storage s.r.o., PZP Tvrdonice 72 km 

Innogy Gas Storage s.r.o., PZP Dolní Dunajovice 42 km 

SPP Storage, s.r.o. Dolní Bojanovice 69 km 

Flaga Plyn, s.r.o. Nádražní 47, Hustopeče 45 km 

MERO CR a.s., provoz Klobouky Klobouky u Brna 55 km 

Čepro, a.s., provoz Klobouky Klobouky u Brna 55 km 

Moravia Gas Storage a. s., 
podzemní zásobník plynu 

Dambořice 

Dambořice 

 57 km 

MND Gas Storage a. s., 
podzemní zásobník plynu 

Uhřice 
58 km 

Čepro, a.s., provoz Střelice Brněnská 25, Střelice u Brna 27 km 

Austin Powder Service CZ, s.r.o., 
provoz Manerov 

Areál Manerov, Bohdalice-
Pavlovice 

66 km 

Austin Detonator, s.r.o., provoz 
Manerov 

Areál Manerov, Bohdalice-
Pavlovice 

66 km 
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Z výše uvedeného seznamu objektů kategorie A a B má na území Kraje Vysočina 
stanovenou ZHP objekt PRIMAGAS s.r.o., na adrese Baštínov 117, Havlíčkův Brod-
Mírovka, který se nachází přibližně 67 km od hranice pozemku NJZ EDU [2.1-51], 
objekt Čepro a.s., sklad Šlapanov, který se nachází ve vzdálenosti přibližně 62 km od 
hranice pozemku NJZ EDU [2.1-52] a objekt JIPOCAR Logistic s.r.o., na adrese 
Střítež 3, Střítež u Jihlavy, který se nachází přibližně 55 km od hranice pozemku NJZ 
EDU [2.1-53].  

Na území Jihomoravského kraje je ZHP stanovena pro objekty VHP Flaga s.r.o., 
Plnírna PB, Hustopeče, který se nachází ve vzdálenosti 45km od hranice pozemku 
NJZ EDU, VHP ČEPRO, a.s., STŘEDISKO 09 STŘELICE, který se nachází ve 
vzdálenosti 27 km od hranice pozemku NJZ EDU, VHP LINDE GAS, a.s., VÝROBNE 
DISTRIBUCNÍ CENTRUM BRNO, který se nachází ve vzdálenosti 36 km od hranice 
pozemku NJZ EDU a VHP FOSFA, a.s., Břeclav – Poštorná, která se nachází ve 
vzdálenosti 66 km od hranice pozemku NJZ EDU. 

Z Tab. 24 až Tab. 27 vyplývá, že dle 15 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 378/2016 Sb. 
pozemek NJZ EDU není v kolizi se zónou havarijního plánování podle jiného 
právního předpisu (zákon č. 224/2015 Sb. [2.1-49]). 

2.1.4.4.3 Možnost zavedení ochranných opatření v ZHP 

Vzhledem k tomu, že v území k umístění JZ je stanovena ZHP stávajícího jaderného 
zařízení EDU1-4, vychází posouzení podmínek v území k umístění JZ z hlediska 
možnosti zavedení neodkladných ochranných opatření především z následujících 
zdrojů informací: 

- vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Dukovany, 

- informace o možných důsledcích radiačních havárií v úvahu připadajících 
bloků NJZ EDU, viz dokument Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné 
události. 

Základním mechanismem připravenosti k odezvě na radiační mimořádné události je 
soubor činností vedoucích k omezení ozáření osob při radiačních haváriích, např. 
aplikace tzv. ochranných opatření.  

Ochranná opatření jsou tato: 

- neodkladná ochranná opatření zahrnující ukrytí osob, jódovou profylaxi a 
evakuaci, 

- následná ochranná opatření zahrnující přesídlení, regulaci požívání 
radionuklidy znečištěných potravin a vody a regulaci používání radionuklidy 
znečištěných krmiv. 

Zavádění ochranných opatření se zvažuje v případech, kdy provedené prognózy 
radiologických dopadů a výsledky monitorování signalizují, že u části obyvatelstva 
může dojít k překročení směrných hodnot ozáření stanovených vyhláškou č. 
422/2016 Sb. [2.1-5] nebo k nim již došlo. 

Zavedení ochranných opatření pro obyvatele v ZHP EDU je podrobně popsáno ve 
Vnějším havarijním plánu Jaderné elektrárny Dukovany [2.1-55]. Zavedení 
ochranných opatření pro personál a ostatní osoby nacházející se v areálu EDU1-4 je 
popsáno ve Vnitřním havarijním plánu JE [2.1-56]. 
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Z rozvahy o možných dopadech na obyvatelstvo lze předpokládat, že budoucí ZHP 
bude pro NJZ EDU menší nebo maximálně stejná jako pro EDU1-4. Realizovatelnost 
včasného zavedení a úplného uskutečnění všech neodkladných opatření pro 
ochranu obyvatelstva za podmínek radiační havárie se tak bude týkat stejného nebo 
menšího území a stejného nebo menšího počtu obyvatel. 

Z výše uvedených skutečností lze vyvozovat, že zavedení neodkladných ochranných 
opatření v případě radiační havárie NJZ EDU je v území k umístění JZ 
realizovatelné. 

2.1.4.5 SEZNAM EXISTUJÍCÍCH VNĚJŠÍCH HAVARIJNÍCH PLÁNŮ, 
HAVARIJNÍCH PLÁNŮ KRAJE A KRIZOVÝCH PLÁNŮ 

Na území Kraje Vysočina a území Jihomoravského kraje existují následující havarijní 
plány a krizové plány: 

 Havarijní pán Kraje Vysočina, poslední aktualizovaná verze byla projednána 
bezpečnostní radou Kraje Vysočina dne 9.10.2018 a schválena hejtmanem kraje. 

 Krizový plán Kraje Vysočina, schválený hejtmanem kraje 13.10.2016. 

 Havarijní plán Jihomoravského kraje. 

 Krizový plán Jihomoravského kraje, schválený dne 7.12.2016. 

Pozemek NJZ EDU se nachází v oblasti, kde je stanovena zóna havarijního 
plánování Jaderné elektrárny Dukovany. V území k umístění platí VHP Jaderné 
elektrárny Dukovany. 

Pozemek NJZ EDU není v kolizi s žádnou ZHP dle zákona č. 224/2015 Sb. a není 
tedy v oblasti, pro kterou je vypracován vnější havarijní plán objektů kategorie B. 

Kromě vnějších havarijních plánů jsou účinné vnitřní havarijní plány JZ, které se 
nacházejí v území k umístění a to: 

 H03 Vnitřní havarijní plán JE, schválen Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, 
revize 6, schválen rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/KKC/24559/201, dne 18. prosince 
2018. 

 S.23 Vnitřní havarijní plán ÚRAO Dukovany, schválen Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost, schválen rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/OKR/17431/2019, 16. září 2019. 

2.1.4.6 OČEKÁVANÝ ROZVOJ OBLASTI 

2.1.4.6.1 Rozvoj oblasti podle územního plánu 

Rozvoj oblasti podle územního plánování v dané oblasti vychází ze záměrů, které 
jsou specifikovány v Politice územního rozvoje České republiky (PÚR). Od 1. 10. 
2019 je Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 
závazná a zahrnuje i rozvojové plány související s dostavbou NJZ EDU. 

Rozpracování záměrů v předmětné oblasti pak vychází z úplného znění Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KrV) po Aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 
účinných ode dne 7. 11. 2020 (Aktualizace č. 4). Na uvedené Aktualizace ZÚR KrV 
navazují územní plány jednotlivých obcí. Okrajově se NJZ EDU dotýká i zájmů 
Jihomoravského kraje. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK) 
po aktualizaci č. 1 jsou účinné ode dne 30. 10. 2020 a akceptují existenci NJZ EDU.  
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V době zpracování této ZBZ úplné znění ZÚR KrV po Aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 
zpřesňuje vymezení ploch a koridorů z PÚR a vymezuje plochy a koridory 
nadmístního významu vč. ploch speciálních zájmů, které jsou uvedeny v Tab. 28.  

Tab. 28 Nadmístní a rozvojové plochy v oblasti Dukovany 

97 ZÚR zpřesňuje koridor republikového významu E7 koridor dvojitého vedení 400 kV 
Kočín – Mírovka a zapojení vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do Mírovky, včetně 
souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic vymezené PÚR a to vymezením: 
a) koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby napojení TR Mírovka na stávající 

vedení zvn 400 kV Řeporyje – Prosenice, s dílčím rozšířením u sídla Zbožice;  
b) koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby nadzemní vedení zvn 400 kV Mírovka – 

Kočín, s pěti dílčími rozšířeními na územích obcí Úsobí, Kamenice u Herálce, 
Dudín, Vyskytná a Dubovice;  

c) plochy o výměře 120 000 m2 pro rozšíření transformovny Mírovka 

104a ZÚR vymezují koridor v šířce 400 m pro umístění nové stavby dálkového horkovodu 
z Jaderné elektrárny Dukovany na hranici Jihomoravského kraje. 

109 ZÚR vymezují jako územní rezervy lokality hydrologicky, geologicky a morfologicky 
vhodné pro akumulaci povrchových vod jako plochy pro prověření budoucího umístění 
vodních nádrží: 

g) Čučice na vodním toku Oslava 

111a ZÚR vymezují plochu pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany 

111b ZÚR stanovují pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany tyto základní zásady pro 
usměrňování 

územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování: 

a) v ÚPD obcí upřesnit vymezení plochy pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany 
takovým 

způsobem, aby byly zajištěny podmínky pro umístění této stavby; 

b) v ploše pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany připustit umístění jiných staveb, 
pokud tím 

nebude znemožněno nebo ztíženo umístění této stavby; 

c) při upřesňování plochy pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany v ÚPD: 

c.1) řešit střet s dálkovým migračním koridorem; 

c.2) zajistit funkčnost nadregionálního biokoridoru K181 MH - K124 

162a ZÚR vymezují plochy a koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb 
horkovodů: 

H01 - Dálkový horkovod Jaderná elektrárna Dukovany – hranice Jihomoravského 
kraje 

162b ZÚR stanovují šířku koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby H01 na 400 m. 

Umístění záměrů je vyznačeno v přiložené situaci oblasti, viz Výkres č. 8 ZBZ NJZ 
EDU – ZUR Vysočina – koordinační výkres. 

2.1.4.6.2 Možnosti průmyslového růstu 

Ochranné pásmo EDU1-4 vyhlášené v roce 1976 bývalým Okresním národním 
výborem v Třebíči [2.1-15] omezuje průmyslový růst v bezprostředním okolí pozemku 
NJZ EDU a tím i vytváření dalších stacionárních zdrojů událostí schopných ohrozit 
elektrárnu. 
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Za hranicí ochranného pásma však lze očekávat, že se budou uplatňovat nové 
podnikatelské příležitosti, které mohou vytvářet nové zdroje událostí a 
potencionálního ohrožení. 

Vzhledem k nízké hustotě obyvatel, venkovskému charakteru a odlehlosti okolí 
pozemku NJZ EDU lze však odhadovat, že budoucí průmyslový růst v této oblasti 
bude pozvolný a bude určován spíše regionálními zájmy a investicemi, než zájmy 
celonárodními nebo dokonce nadnárodními. Taková povaha růstu by měla být z 
hlediska stanovení návrhových parametrů příznivější, protože lze od ní čekat vznik 
menších a provoz NJZ EDU méně ohrožujících zdrojů událostí. 

Projekty uvedené v zásadách územního rozvoje v okolí pozemku NJZ EDU jsou 
uvedeny na Výkrese č. 1 ZBZ NJZ EDU – Situace širších vztahů. 

Při další přípravě výstavby NJZ EDU bude soustavně sledován vývoj v okolí 
pozemku NJZ EDU, a v pravidelných intervalech identifikovány a analyzovány nové 
zdroje rizik, které se v budoucnu mohou objevit. 

2.1.4.6.3 Demografický vývoj 

Níže uvedené hodnoty projekce jsou zobrazeny formou klasifikace územních 
statistických jednotek (CZ-NUTS) dle Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) 
[2.1-43]. Oblast EDU spadá do regionu Jihovýchod, který je složen z Jihomoravského 
kraje a Kraje Vysočina.  

V rámci projekce obyvatelstva v regionu Jihovýchod se předpokládá s nárůstem 
plodnosti a poklesem intenzity úmrtnosti vyjádřena ukazatelem naděje dožití. I přes 
očekávané obecné mírné zvyšování úrovně plodnosti bude nadále pokračovat 
klesající trend počtu živě narozených. Počet zemřelých bude mít v nejbližších letech 
klesající tendenci, ale z dlouhodobého pohledu se navzdory očekávané rostoucí 
naději dožití, bude počet zemřelých zvyšovat a projeví se tak zrychlené stárnutí 
obyvatel. U regionu Jihovýchod se očekává pokles počtu obyvatel o 6 %, tzn. z 1,68 
mil na 1,57 mil. obyvatel.  

Projekce vychází z plynulého vývoje jednotlivých demografických procesů bez 
náhlých působení vnějších vlivů, jako jsou hluboká ekonomická krize, živelné děje 
atd., které by mohly mít z krátkodobého hlediska vliv na populační vývoj. 

Tab. 29 Projekce obyvatel bez vlivu migrace [2.1-10] a [2.1-11]   

Pohyb obyvatelstva / Rok 1.1. 2018* 2020 2030 2040 2050 

Živě narození 18 952 15 170 12 840 13 705 12 934 

Zemřelí 17 563 16 765 17 478 19 722 19 874 

Přirozený přírůstek 1 386 -1 595 -4 638 -6 017 -6 940 

Saldo migrace 2 973 596 1 716 1 930 2 414 

Celkový přírůstek 4 359 -999 -2 922 -4 087 -4 526 

Porodnost (‰) 11,05 9,1 7,8 8,5 8,2 

Úmrtnost (‰) 10,40 10,0 10,6 12,2 12,6 

Úhrnná plodnost  1,72 1,48 1,51 1,54 1,58 

Naděje dožití       
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 - muži 76,725 77,4 80,1 81,7 83,4 

 - ženy 82,72 83,5 85,8 87,2 88,5 

* reálné údaje 

Z ukazatelů projekce počtu obyvatel uvedených v tabulce Tab. 29 vyplývá změna 
věkové struktury obyvatel. Pokles podílu dětí a osob v produktivním věku bude do 
roku 2050 nahrazen 68,1 % nárůstem obyvatel starších než 65 roků (Tab. 30). 

Tab. 30 Vývoj věkové struktury obyvatel [2.1-40] 

Věk. složení obyv./ Rok 31. 12.  2018* 2020 2030 2040 2050 

Obě pohlaví 0-14 267 773 254 338 218 805 200 182 203 998 

15-64 1 092 839 1 075 622 1 035 852 967 969 870 780 

65 a více 336 329 345 117 401 778 451 574 501 866 

Muži 0-14 137 148 130 555 112 638 103 084 105 056 

15-64 557 937 548 206 526 942 491 789 442 954 

65 a více 140 591 145 592 175 529 202 877 230 132 

Ženy 0-14 130 724 123 783 106 167 97 098 98 942 

15-64 534 902 527 416 508 910 476 180 427 826 

65 a více 195 738 199 525 226 249 248 697 271 734 

* reálné údaje 

Změna celkového počtu obyvatel nastal i ve vnitřní části ZHP. Zde však zatím není 
patrný celorepublikový trend snižování počtu obyvatelstva. 

Tab. 31 Vývoj počtu obyvatel ve vnitřní části ZHP 

Název obce nebo přidružené část 
obce 

Počet obyvatel 

1.1.2001 1.1.2019 index 2019/2001 

Mohelno 1429 1339 94% 

Dukovany 736 895 122% 

Horní Dubňany 316 295 93% 

Řešice 351 466 132% 

Rouchovany 1101 1179 107% 

Slavětice 238 239 100% 

Z popsaného demografického vývoje vyplývá, že změna počtu a složení obyvatel 
není pro výstavbu a provozování NJZ EDU omezujícím faktorem a demografický 
vývoj rovněž nepřináší podněty pro zásadní změny.  
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2.1.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ 

2.1.5.1 VYHLÁŠKA Č. 378/2016 SB. 

2.1.5.1.1  § 15 Kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem 
Hodnocení kolize pozemku NJZ EDU s ochrannými pásmy dle § 15 vyhl. č. 378/2016 
Sb. je provedeno v následujících kapitolách, viz Tab. 32. 

Tab. 32 Hodnocení kolize ochranných pásem 

§ 15 vyhl. 378/2016 Sb. odst. 1) Kapitola ZBZ 

a) silničního ochranného pásma, 2.1.4.2.12.2 

b) ochranného pásma dráhy, 2.1.4.2.12.1 

c) ochranného pásma leteckých staveb, 2.1.4.2.14 

d) ochranného pásma plynovodu, ropovodu nebo jiného 
produktovodu a podzemního nebo nadzemního zásobníku 
plynu, 

2.1.4.2.13.1, 2.1.4.2.13.2 

e) ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy, 2.1.4.2.13.3 

f) ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné 
energie, 

2.1.4.2.11 

g) chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, 2.1.4.2.4.3 

h) ochranného pásma zvláště chráněného území, 2.1.4.2.4.1 

i) ochranného pásma nemovité kulturní památky, 
ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, 
ochranného pásma památkové rezervace nebo 
ochranného pásma památkové zóny, 

2.1.4.2.5 

j) ochranného pásma vodního zdroje, 2.1.4.2.4.2 

k) ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 
přírodních minerálních vod nebo území lázeňského místa, 

2.1.4.2.6 

l) zóny havarijního plánování jiného jaderného zařízení nebo 
stanovené podle jiného právního předpisu a 

2.1.4.4 

m) ochranných pilířů jam, celíků a pásem povrchových a 
důlních objektů. 

2.1.4.2.4.3 

Z hodnocení vyplývá, že pozemek NJZ EDU zasahuje do ochranného pásma silnice 
II. třídy č. II/152 a II/15249, ochranného pásma dráhy, leteckých staveb, zařízení 
elektrizační soustavy a do zóny havarijního plánování jiného jaderného zařízení. Tato 
ochranná pásma budou v dalších etapách navazujících po etapě umístění JZ plně 
respektována. 

Vylučující kritérium 

Vzhledem k tomu, že pozemek NJZ EDU je v kolizi s ochranným pásmem železniční 
vlečky a silnice, jedná o vylučující kritérium dle § 15 odst. 2 vyhl. č. 378/2016 Sb. 
[2.1-2]. 

Nicméně z hodnocení v kapitole 2.1.4.2.12 vyplývá, že touto kolizí nedojde ke 
snížení požadované úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení.  
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Z tohoto důvodu zasahování ochranného pásma železniční vlečky a silnice č. II/152 
a II/15249 na pozemek NJZ EDU nelze považovat za vyloučení vhodnosti tohoto 
pozemku pro umístění JZ v souladu s §46 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb. Atomový 
zákon. 

2.1.5.1.2  § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou 
vodou a potravním řetězcem 

V souladu s požadavkem § 16 odst. a) bod 3 vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.1-2] bylo 
provedeno hodnocení využití území k umístění JZ k zemědělské činnosti, rybolovu, 
rekreaci, výrobě a zpracování potravin a jejich surovin, odběru podzemní a 
povrchové vody do 5 km. Hodnocení je uvedeno v především v kap. 2.1.4.2.9, 
2.1.4.2.10, 2.1.4.3.2, 2.1.4.2.17. 

2.1.5.1.3  § 17 Rozložení a hustota osídlení a jeho vývoj 

V kapitole 2.1.4.3 je podrobně popsáno rozložení obyvatelstva (včetně věkového 
rozložení) v ZHP a ve vzdálenosti do 30 km od pozemku NJZ EDU. Dále je v kapitole 
2.1.4.6 je v souladu s požadavky §16 vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.1-2] popsána 
predikce vývoje osídlení v území k umístění JZ. K tomuto účelu jsou využity 
především oficiální údaje Českého statistického úřadu ze sčítání lidu, domů a bytů 
z roku 2011.  

Rozložení obyvatelstva a přítomnost sídelních útvarů nacházejících se v území 
k umístění NJZ EDU a očekávaný rozvoj oblasti, považuje žadatel o povolení 
k umístění NJZ EDU za přijatelné vzhledem k proveditelnosti včasného zavedení a 
úplného uskutečnění všech neodkladných ochranných opatření pro ochranu 
obyvatelstva za podmínek radiační havárie JZ. 

2.1.5.2 DOPORUČENÍ IAEA 

2.1.5.2.1 Požadavky dle odst. 6.08 až 6.10 standardu IAEA SSR-1 

Články 6.08 až 6.10 IAEA SSR-1 [2.1-3] jsou již implementovány v nové české 
legislativě, a to konkrétně v § 17 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění 
jaderného zařízení [2.1-2].  

Text uvedený v kapitole 2.1.4.3 tedy naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 
[2.1-3]. 

2.1.5.2.2 Požadavky dle odst. 6.11 standardu IAEA SSR-1 

Článek 6.11 IAEA SSR-1 [2.1-3] je již implementován v nové české legislativě, a to 
konkrétně v § 16 písm. a) odst. 3 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění 
jaderného zařízení [2.1-2].  

Charakteristika využití území a vodních zdrojů v území k umístění JZ je uvedena 
v kapitolách 2.1.4.2.4.2 a 2.1.4.2.17. 

Vliv provozu jaderného zařízení na jeho okolí, podzemní a povrchové vody, včetně 
potravinových řetězců, je monitorován technickými prostředky laboratoře radiační 
kontroly okolí provozovatele EDU1-4 (viz kapitola 2.9 této zprávy).  

V rámci posouzení dopadů na vodní zdroje byla provedena analýza využití vodních 
zdrojů, viz kap. 2.1.4.2.17 a analýza procesu šíření kontaminantů v řece Jihlavě, viz 
kapitola 2.9 této zprávy. Další hydrologické informace jsou v kapitole 2.5 této zprávy. 
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Přehled zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo v území k umístění JZ je uveden v Tab. 
15. 

Text uvedený ve výše uvedených kapitolách tedy naplňuje i požadavek standardu 
IAEA SSR-1 [2.1-3]. 

2.1.5.3 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.1-2], 
a požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.1-3] zařazených do této kapitoly vyplynula 
následující opatření do projektových východisek NJZ EDU.  

Vzhledem ke kolizi pozemku NJZ EDU s ochranným pásmem silnice č. II/152 je 
nutné v projektu NJZ EDU realizovat následující opatření: 

- umístění objektů NJZ EDU bude respektovat ochranné pásmo této 
komunikace a bude provedeno dostatečné technické opatření vůči 
případnému negativnímu vlivu plynoucí z provozu na této komunikaci. 
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2.2 SEZNAM RELEVANTNÍCH HAZARDŮ PRO ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

V této kapitole je uveden seznam relevantních hazardů, tj. přírodních vlastností a 
jevů, které mají původ v činnosti člověka, jejichž výskyt je v území k umístění JZ 
reálný. Tyto vlastnosti a jevy jsou následně podrobně hodnoceny v následujících 
kapitolách dílu 2 ZBZ s ohledem na jejich způsobilost ovlivnit jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu jaderného 
zařízení. 

V souladu s projednáním pojmů v oblasti hazardů jsou pro potřeby ZBZ používány 
následující pojmy: 

- Hazard (ohrožení)  

Potenciál škody nebo jiné újmy, působící jako faktor nebo podmínka, která by 
mohla nepříznivě ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 
bezpečnost, zabezpečení, monitorování radiační situace a zvládání radiační 
mimořádné události. 

- Riziko 

Je chápáno jako možnost, že s určitou četností vznikne událost, která by 
mohla nežádoucím způsobem ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností 
nebo frekvencí výskytu). 

V užším pojetí se někdy pojem riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou 
dojde za definovaných podmínek k projevu nepříznivého účinku (projevu 
hazardu).  

Z definice rizika vyplývá, že riziko je charakterizováno ztrátou (typem ztrát) a 
frekvencí takovýchto událostí. Ztráty mohou obecně představovat zdraví 
člověka, život člověka nebo lidí, majetek nebo životní prostředí. V souvislosti s 
tím hovoříme o riziku zdravotním, společenském, ekonomickém a 
ekologickém. Environmentální riziko je pojem, který zahrnuje riziko pro osoby, 
majetek a životní prostředí. 

Seznam relevantních hazardů prezentovaný v této kapitole vznikl na základě studie 
AMEC [2.2-5], jejíž cílem bylo zpracování metodiky výběru relevantních vnějších 
hazardů z pohledu kvalitativního. Následně byl tento seznam aktualizován ve studii 
ÚJV [2.2-6].  

Studie ÚJV měla za cíl udělat ze seznamu relevantních hazardů pro lokality ETE a 
EDU, pomocí metodického postupu, seznam významných kombinací, které budou 
dále zkoumány. Tato metodika hodnocení kombinací je současně připravována jako 
součást plnění podmínek LTO EDU číslo B2 a její aktuální stav a výstupy jsou 
pravidelně komunikovány s SÚJB. 
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2.2.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Vymezení hodnoceného území k umístění JZ je předepsáno vyhláškou SÚJB č. 
378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.2-2], kde je v §4 odstavec 4 uvedeno: 

„Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí probíhat pro pozemek 
jaderného zařízení a do takové vzdálenosti od něj, která umožní posoudit vliv 
vlastností podle § 3 na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, nejméně však do 
vzdálenosti, kterou pro tuto vlastnost stanoví tato vyhláška.“ 

Minimální velikost hodnoceného území k umístění JZ je pro jeho danou vlastnost či 
jev uvedena ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení anebo 
je hodnocené území k umístění JZ pro každý hazard specifické a je stanoveno 
expertní analýzou.  

Dle doporučení čl. 4.14 Standardu IAEA SSR-1 [2.2-4] musí být velikost 
hodnoceného území k umístění JZ definována s ohledem na intenzitu hazardu a 
vzdálenost zdroje hazardu od pozemku JZ1.  

Při hodnocení hazardů je velmi často nutné pojmenovat část území k umístění JZ, 
kde jsou rozmístěny objekty jaderné elektrárny, a to bez rozlišení jejich významu 
z hlediska bezpečnostní klasifikace.  

Dle § 2, bod c) vyhlášky 378/2016 Sb. [2.2-2] je pozemkem jaderného zařízení část 
území k umístění jaderného zařízení, na které se bude ve fázích životního cyklu 
následujících po umístění jaderného zařízení nacházet areál jaderného zařízení. 

Detailní vymezení hodnoceného území k umístění JZ je specifikováno v navazujících 
kapitolách dílu 2 ZBZ, které popisují hodnocení relevantních hazardů v území k 
umístění JZ. 

2.2.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK 
ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

 RELEVANTNÍ SEZNAM HAZARDŮ 

V současné době není v rámci jednotlivých zemí sjednocená metodika pro výběr 
relevantních vnějších hazardů. Určitý přehled jednotlivých používaných metodických 
postupů udává například EPRI, který ve své zprávě Identification of External Hazards 
for Analysis in Probabilistic Risk Assessment (Update of Report 1022997) [2.2-9] 
reviduje současný stav identifikace a prosévání vnějších hazardů v průmyslu. V této 
zprávě porovnává například postupy dle NUREG/CR-5042, standardu ASME/ANS, 
IAEA a dalších. Do svých doporučení zahrnuje také komentáře a zpětnou vazbu od 
mezinárodních provozovatelů JE (např. Bruce Power, EDF, ČEZ). Dle EPRI jsou pro 
hodnocení vnějšních hazardů využívány především tři základní přístupy: 

 
1  … magnitude of the hazard and the distance from the source of the hazard to the site shall be considered 

in determing the size of the region to be investigated.. 
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Zjednodušený kvalitativní přístup. Spočívá v expertním porovnání parametrů 
hazardu s deterministicky stanovenou odolností stavebních objektů, systémů a 
komponent bloku. Tento přístup je využíván přibližně 80 % provozovatelů JE. 

Zjednodušený kvantitativní přístup. Tento přístup spočívá ve vyčíslení odhadu 
frekvence výskytu nežádoucích hazardů v lokalitě bloku. Je-li vyčíslená frekvence 
výskytu nežádoucích hazardů dostatečně vysoká, je nutné provést porovnání 
parametrů hazardu s deterministicky stanovenou odolností stavebních objektů, 
systémů a komponent bloku. Tento přístup využívá cca 5 % provozovatelů. 

Detailní pravděpodobnostní přístup. Tento přístup kombinuje vyčíslení odhadu 
frekvence výskytu nežádoucích hazardů s pravděpodobnostním ohodnocením 
porušitelnosti stavebních konstrukcí a komponent. Přístup je schopen porovnávat 
rizika vyvolaná vnějšími hazardy s jinými riziky provozu bloku. Tento přístup založený 
na metodách pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA) využívá přibližně 
15 % provozovatelů. 

Metodický návrh výběru relevantních vnějších hazardů pro území k umístění JZ lze 
ztotožnit s kvalitativním přístupem v první části výběru relevantních vnějších hazardů 
(prvotní konzervativní výběr). Ve druhé části výběru jsou na vybrané vnější hazardy z 
prvního konzervativního výběru aplikovány postupy a metody pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti (PSA).  

Postup při výběru relevantních hazardů je znázorněn na následujícím obrázku. 

 
Obr. 1 Postup tvorby „Úplného seznamu relevantních hazardů“ (zpracoval ČEZ, a. s. dle 
podkladu [2.2-15]) 
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2.2.2.1.1 Krok 1 

V prvním kroku byl na základě volby vhodné dokumentace vytvořen úplný seznam 
všech vnějších hazardů uvedených v daných dokumentech. Pro vytvoření seznamu 
byly použity tyto zdroje: Vyhláška SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.2-2] o umístění jaderného 
zařízení, EPRI - Identification of External Hazards for Analysis in Probabilistic Risk 
Assessment (2015) [2.2-9], NFPA - NFPA 1600 Standard on Disaster/Emergency 
Management and Business Continuity Programs [2.2-12], WENRA - Guidance 
Document Issue T: Natural Hazards Head Document (2015) [2.2-10], IAEA SSG-18 
[2.2-13], IAEA SSG-35 [2.2-14], IAEA SSR-1  [2.2-4]. 

Dále je provedeno seskupení (kategorizace) hazardů. Jednotlivé kategorie byly 
stanoveny dle WENRA – Guidance Document Issue T: Natural Hazards Head 
Document (2015) [2.2-10] a IAEA SSG-35 (2015) [2.2-14]. 

Výstupem tohoto kroku je tzv. „Úplný seznam všech vnějších hazardů“. 

2.2.2.1.2 Krok 2 

Ve druhém kroku jsou pro každý hazard identifikovány jeho projevy a jejich 
potenciální dopady na jadernou bezpečnost JZ. 

2.2.2.1.3 Krok 3 

Dalším krokem je definice kvalitativních kritérií, podle kterých budou vnější hazardy 
prosévány. Tato kritéria byla definována v souladu s přístupy popsanými v 
dokumentu EPRI [2.2-9] a jedná se o následující 4 kvalitativní kritéria: 

1. Smysluplnost, 

2. Reálnost, 

3. Rychlost projevu, 

4. Jedinečnost. 

Kvalitativní kritéria A (smysluplnost) a B (reálnost) vycházejí z principu T3.1 
(viz dokument WENRA, [2.2-11]) a z kvalitativního kritéria č. 3 dle Table 5-1 
dokumentu EPRI ([2.2-9]). Tato kritéria jsou použita ke dvojstupňovému screeningu 
jednotlivých hazardů. Je tedy použit přístup, ve kterém jsou hazardy tříděny nejprve 
v širších/globálních (kritérium A) a potom užších souvislostech (B).  

Kvalitativní výběr vnějších hazardů lze označit za výběr z pohledu událostí, kde 
analyzujeme pouze vnější hazard a možnost jeho výskytu v blízkosti jaderného 
zařízení. Kvalitativní analýza nevyžaduje znalosti technologie jaderného zařízení, 
vyžaduje však znalosti z oblastí meteorologie, dynamiky klimatu, geologie, znalost 
území k umístění JZ (železniční síť, silniční síť, transporty v území k umístění, 
výrobní a vojenské provozy v území k umístění JZ) atd. 

2.2.2.1.3.1 Kritérium A) Smysluplnost 

Kritérium SMYSLUPLNOST je expertním odhadem (při znalosti širších souvislostí), 
zda je vnější hazard možný (smysluplný) při daném umístění jaderné elektrárny. 

Hodnocení hazardů dle kritéria Smysluplnost je založeno na posouzení větších 
geografických oblastí s umístěnou jadernou elektrárnou s cílem expertně odhadnout, 
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zda výskyt hazardu je fyzicky možný nebo ne (tzn. je prakticky vyloučen). Při 
hodnocení kritéria smysluplnost je velikost geografické oblasti pouze jedním z 
pomocných kritérií a je spíše zohledněna historická zkušenost s určitým typem 
hazardu v České republice2. 

2.2.2.1.3.2 Kritérium B) Reálnost 

Kritérium REÁLNOST je rovněž expertním odhadem (při znalosti konkrétních 
podmínek umístění), zda vnější hazardy mohou reálně ovlivnit systémy, konstrukce 
nebo komponenty jaderné elektrárny (SKK) s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Hodnocení dle kritéria Reálnost tedy představuje úvahu, zda se hazard může 
v konkrétních podmínkách umístění jaderné elektrárny (rozmístění a klasifikace 
objektů JZ) objevit a rozvinout se tak, že ovlivní SKK s vlivem na jadernou 
bezpečnost. Předmětem hodnocení v tomto kroku ale není kvantifikace vlivu hazardu 
a zhodnocení potenciálního následku. 

Důvodem pro vyloučení hazardu ze seznamu relevantních hazardů na základě 
kritéria REÁLNOST je expertní zjištění, že hodnocený jev se nemůže zcela zjevně 
vyskytnout tak blízko nebo rozvinout tak, aby ovlivnil SKK s vlivem na jadernou 
bezpečnost.  

V souladu s konzervativním přístupem, ale nemohou být vyřazeny hazardy, u kterých 
je rozhodnutí o vyloučení závislé na výsledku šetření, zda některá z charakteristik 
území k umístění JZ umožňuje nebo neumožňuje výskyt nebo rozvoj ohrožujícího 
hazardu. Tímto způsobem se též přistupuje k hazardům, které, dle národní legislativy 
(např. vyhl. 378/2016 Sb. [2.2-2]), musí být vyhodnoceny vždy, nebo jejich 
přehodnocování je vyžadováno dozorným orgánem. Administrativně (legislativním 
předpisem) je tak předpokládána smysluplnost jevu na území ČR, a to právě na 
základě historické zkušenosti a obecného povědomí. 

2.2.2.1.3.3 Kritérium C) Rychlost projevu 

Kritérium RYCHLOST PROJEVU je expertním odhadem (při znalosti rozvoje 
hazardu), zda nástup negativních účinků je tak rychlý, že není reálné učinit opatření s 
cílem potlačit vliv negativních projevů nebo snížit jejich intenzitu na akceptovatelnou 
úroveň. 

Kritérium Rychlost projevu bylo převzato z Table 5-1 dokumentu EPRI ([2.2-9]), kde 
je uvedeno jako kvalitativní kritérium č. 5. Tzn., že na základě kritéria RYCHLOST 
PROJEVU může být vnější hazard vyřazen, pokud vznik (rozvoj) tohoto hazardu je 
dostatečně pomalý, aby existoval časový interval pro zamezení vzniku nepříznivého 
následku, popřípadě na zajištění přiměřené odezvy provozovatele na rozvíjející se 
hazard3. 

 
2  Např. tsunami lze vyloučit z fyzických příčin (ČR leží ve vnitrozemí) a také tsunami není v ČR vnímána jako 

hmatatelné (smysluplné) nebezpečí. Podobný pohled je např. i na tropickou bouři - není vnímána jako smysluplný 
hazard, neboť ČR leží v mírném klimatickém pásmu. 

3  Např. lze reálně očekávat, že externí hazard typu „Sucho“ bude ve svém projevu (pokles hladiny v řece) dostatečně 
pomalý, aby bylo možné reagovat na situaci snížením výkonu bloku (menší spotřeba surové vody), popřípadě jeho 
dočasným odstavením. 
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Na druhou stranu nelze vyloučit hazard, jehož rozvoj je sice velmi pomalý, ale nejsou 
k dispozici účinná inženýrská opatření k eliminaci nepříznivých důsledků rozvoje 
tohoto jevu. Příkladem je např. trvalý posun na zlomu nebo náklon terénu v důsledku 
epeirogenetických pohybů. 

2.2.2.1.3.4 Kritérium D) Jedinečnost 

Kritérium „JEDINEČNOST“ je expertním odhadem, zda posuzovaný vnější hazard již 
není obsažen v jiném vnějším hazardu. Jedná se o případy, kdy výchozí „Úplný 
revidovaný seznam vnějších hazardů“ obsahuje vnější hazardy z různé úrovně 
rozvoje havarijních scénářů.  

Například pokud posuzujeme vnější hazard typu „Konvektivní bouře“ a v „Úplném 
revidovaném seznamu vnějších hazardů“ se nachází i vnější hazard typu „Tornádo“, 
platí následující. Vnější hazard typu tornádo je vždy vyvolán vnějším hazardem typu 
konvektivní bouře. Hazard typu tornádo je tedy o úroveň níže v rozvoji havarijního 
scénáře než vnější hazard typu konvektivní bouře. Výsledné hazardy vyvolané 
událostí typu tornádo jsou pak obsaženy i v nadřazeném vnějším hazardu typu 
konvektivní bouře. Při analýze rizika obou vnějších hazardů (tornádo i konvektivní 
bouře) by tak docházelo k dublování rizika. 

2.2.2.1.4 Krok 4 

Krok 4 zahrnuje samotné prosévání vnějších hazardů, identifikovaných v kroku 1, na 
základě kvalitativních kritérií definovaných v kroku 3. Při kvalitativním výběru 
analyzujeme pouze vnější hazard a možnost jeho výskytu v blízkosti jaderného 
zařízení. Kvalitativní analýza nevyžaduje znalosti technologie jaderného zařízení, 
vyžaduje však znalosti z oblastí meteorologie, dynamiky klimatu, geologie, znalost 
území k umístění jaderného zařízení (železniční síť, silniční síť, transporty v území k 
umístění, výrobní a vojenské provozy v území k umístění) atd. 

Postup výběru (prosévání) je znázorněn na Obr. 2. 
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Obr. 2 Postup pro výběr relevantních vnějších hazardů (převzato z podkladu [2.2-15]) 

V první fázi je hodnocena smysluplnost hazardu. Vnější hazard lze hodnotit jako 
smysluplný, pokud je možný jeho výskyt v území k umístění JZ. Tato fáze výběru 
vlastně zohledňuje charakter umístění JZ (zeměpisnou šířku umístění JZ, 
vnitrozemské JZ nebo JZ na břehu moře, nadmořskou výšku JZ atd.). Řadu vnějších 
hazardů lze vyloučit na základě umístění JZ. Například vnitrozemské JZ nebude 
zasaženo mohutnou přívalovou vlnou (Tsunami) atd. 

V případě, že je vnější hazard hodnocen jako smysluplný, je určena velikost 
hodnoceného území, na kterém je nutné sledovat parametry hazardu nezbytné pro 
jeho posouzení. Velikost území je dána obvykle legislativou (vyhláška SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.2-2] či jinými mezinárodními dokumenty WENRA, IAEA apod.). 
Následně jsou identifikovány parametry (a jejich hodnoty, pokud jsou k dispozici), 
které jsou nezbytné pro posouzení hazardu, a jeho potenciálního vlivu na jadernou 
bezpečnost JZ. 

Ve druhé fázi je hodnocena reálnost hazardu. Vnější hazard lze hodnotit jako reálný, 
pokud je reálný vliv rizika od analyzovaného hazardu na systémy, konstrukce nebo 
komponenty JZ s vlivem na jadernou bezpečnost. Smysluplnost výskytu vnějšího 
hazardu v území k umístění JZ (například lavina) ještě nezaručuje, že vnější hazard 
typu lavina bude hodnocen jako reálný (umístění pozemku JZ je takové, že nehrozí 
zasažení SKK s vlivem na jadernou bezpečnost lavinou). 

Ve třetí fázi je hodnocena rychlost projevů hazardu. Vnější hazard lze hodnotit jako 
závažný z hlediska hodnocení rychlosti projevů hazardů, pokud jsou negativní 
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projevy rychlejší, než je konzervativně stanovený časový interval potřebný pro 
bezpečnou eliminaci zdroje nebezpečí, nebo pro odstavení bloku anebo uvedení 
bloku do podmínek zaručujících dlouhodobou stabilizaci bloku (bezpečný stav, kdy 
se již projev hazardu předpokládá za nevýznamný (neohrožující jadernou 
bezpečnost bloku)). Časový interval pro dosažení bezpečného stavu bloku se může 
měnit dle hodnoceného vnějšího hazardu v závislosti na ovlivněných systémech 
bloku. 

V poslední fázi je hodnocena jedinečnost vnějšího hazardu. Jedná se o kritérium, 
které hodnotí, zda již tento hazard není součástí hodnocení jiného hazardu. 

2.2.2.1.5 Krok 5 

Pokud hazard prošel celým procesem prosévání a nebylo možné jej vyloučit na 
základě některého z uvedených kvalitativních kritérií, lze jej považovat za relevantní.  

Vyloučení vnějšího hazardu na základě kteréhokoliv kritéria, musí být odůvodněno 
v příslušné fázi kroku 4. V pátém kroku je tedy vytvořen tzv. „Seznam relevantních 
vnějších hazardů“, které bude dále nutné podrobit hodnocení pomocí kvantitativních 
kritérií. Toto hodnocení je již součástí navazujících kapitol dílu 2 ZBZ. 

 KOMBINACE HAZARDŮ 

Současný metodický postup analýzy rizika provozu jaderného zařízení od působení 
hazardů plynoucích z kombinace hazardů je uveden v samostatném metodickém 
návodu [2.2-15]. 

Z metodického hlediska lze přiřadit každou kombinaci vnějších hazardů k některému 
z následujících typů:  

Typ Název Český ekvivalent 

1. Coincidental 
Hazards 

Současný výskyt nezávislých vnějších hazardů 

2. Consequential 
Hazards 

Současný výskyt dvou závislých vnějších hazardů 

3. Correlated Hazards Současný výskyt dvou vnějších hazardů se společnou 
příčinou 

4 Not Applicable 
Hazards 

Současný výskyt vnějších hazardů, který je nelogický 
či nemožný  

2.2.2.2.1 Druhy kombinací  

2.2.2.2.1.1 Kombinace nezávislých hazardů (Coincidental) 

Případ současného výskytu dvou nezávislých vnějších hazardů je znázorněn na 
následujícím obrázku. 
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Obr. 3 Kombinace nezávislých hazardů (převzato a upraveno z [2.2-15]) 

���1 × �2� = ���1� × ���2� × 	
��1 × �2� 

kde: 
F(H1 x H2) Roční frekvence vzniku kombinace vnějšího hazardu H1 a 

vnějšího hazardu H2 

F(H1) Roční frekvence vzniku vnějšího hazardu H1 

F(H2) Roční frekvence vzniku vnějšího hazardu H2 

PT(H1xH2) Podmíněná pravděpodobnost současného vzniku vnějších 
hazardů H1 a H2 s dopadem na riziko provozu jaderného bloku. 

Pro hazard lze predikovat následující závěry: 

- Frekvence současného vzniku dvou nezávislých vnějších hazardů je ve velké 
většině případů velmi malá. 

- Velkou většinu všech možných kombinací nezávislých vnějších hazardů lze 
zanedbat. Kombinaci vnějších hazardů můžeme zanedbat, pokud je například 
frekvence výskytu některého z vnějších hazardů zanedbatelná již při 
hodnocení rizika od jednotlivých vnějších hazardů. 

- Pokud má některý z vnějších hazardů uvažovaných v kombinaci zanedbatelné 
následky pro reaktorový blok, není možné kombinaci nezávislých vnějších 
hazardů zanedbat, protože dříve zanedbatelné následky jednoho z hazardů 
mohou být zhoršeny v důsledku působení druhého vnějšího hazardu nebo pro 
kombinaci mohou být rozhodující následky tohoto druhého hazardu. 
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2.2.2.2.1.2 Kombinace závislých hazardů (Consequential Hazards) 

Případ současného výskytu dvou závislých vnějších hazardů je znázorněn na 
následujícím obrázku. 

 
Obr. 4 Kombinace závislých hazardů (převzato a upraveno z [2.2-15]) 

���1 × �2� = ���1� × 	��2� × 	
��1 × �2� 

kde: 

F(H1 x H2) Roční frekvence vzniku kombinace vnějšího hazardu H1 a 
vnějšího hazardu H2 

F(H1) Roční frekvence vzniku vnějšího hazardu H1 

P(H2) Pravděpodobnost vzniku vnějšího hazardu H2 v podmínkách 
existujícího vnějšího hazardu H1 

PT(H1xH2) Podmíněná pravděpodobnost současného vzniku vnějších 
hazardů H1 a H2 s dopadem na riziko provozu jaderného bloku. 

Příklad hazardu: 
Příkladem může být pád letadla na zásobník s toxickou látkou v průmyslovém závodě 
nacházejícím se v okolí jaderného bloku.  F(H1) je roční frekvence pádu letadla na efektivní 
plochu zásobníku. P(H2) zahrnuje: a) P(VYSKYT) - pravděpodobnost výskytu toxické látky 
v zásobníku. B) P(UCINKY) - pravděpodobnost, že stopa zamoření unikající toxické látky 
dosáhne až do objektu jaderného bloku (pravděpodobnost se mění v závislosti na charakteru 

Vnější hazard 

         H1 

Vnější hazard 

         H2 

        JE 

+ / - Hazard (H1) Hazard (H2) 

F(H1) 

P(H2) PT (H1xH2) 
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počasí typu inverze, konvekce a na směru a síle větru). HAZARD(H2) jsou následky 
v podobě projevů úniku toxické látky na reaktorovém bloku.  

Pro hazard lze predikovat následující závěry: 

- Pokud, je frekvence F(H1) zanedbatelná vzhledem ke kritériím pro výběr 
jednotlivých vnějších hazardů, pak jsou zanedbatelné i všechny současné 
výskyty závislých vnějších hazardů, které jsou generovány hazardy H1. 

- Pokud, je pravděpodobnost P(H2) dostatečně malá, pak je možné zanedbat i 
současný výskyt vnějších hazardů A a B. Jedná se o situaci, kdy například 
průmyslový závod v okolí nemá zásobníky s toxickou látkou. Jiným příkladem 
může být případ, kdy po železniční trati v okolí bloku neprobíhá transport 
jedovatých látek, nebo je tento transport minimální. V uvedeném případě není 
nutné uvažovat vliv všech vnějších hazardů, které mohou způsobit havárii 
cisterny na železniční trati (mlha, extrémní teplota vzduchu, extrémní rychlost 
větru, pád letadla atd.). 

- Pokud je pravděpodobnost HAZARD(H2) dostatečně malá, pak je možné 
zanedbat i současný výskyt vnějších hazardů A a B. Jedná se například o 
případ, kdy negativní účinky případného úniku ze zásobníku toxických látek 
nedosáhnou až do areálu jaderného bloku nebo nemohou vyvolat IU. Při 
dostatečné vzdálenosti průmyslového podniku nedosáhne efektivní stopa 
zamoření do areálu jaderného bloku. 

2.2.2.2.1.3 Kombinace hazardů se společnou příčinou (Correlated Hazards) 

Případ současného výskytu dvou vnějších hazardů se společnou příčinou vzniku je 
znázorněn na následujícím obrázku. 

 
Obr. 5: Kombinace hazardů se společnou příčinou (korelovaný hazard) (převzato a upraveno 
z [2.2-15]) 

F(PŘÍČINY) 

Vnější hazard 

         H1 

Vnější hazard 

         H2 

PT (H1xH2) 

P(KORELACE, H2) P(KORELACE, H1) 

JE 

+ / - 

HAZARD(H1) HAZARD(H2) 
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���1 × �2� = ��	ŘÍČ��� × 	���������, �1� × 	���������,�2� 
 
kde: 
 
F(H1 x H2) Roční frekvence vzniku kombinace vnějšího hazardu H1 

a vnějšího hazardu H2 
F(PŘÍČINY) Roční frekvence vzniku společné příčiny korelovaných 

hazardů v kombinaci 
P(KORELACE,H1) Podmíněná pravděpodobnost vzniku vnějšího hazardu 

H1 v podmínkách existence společné příčiny 
korelovaných vnějších hazardů. 

P(KORELACE,H2) Podmíněná pravděpodobnost vzniku vnějšího hazardu 
H2 v podmínkách existence společné příčiny 
korelovaných vnějších hazardů. 

Příklad hazardů: 

1. Příkladem může být situace, kdy v důsledku poruchy na železniční trati dochází 
k vykolejení nákladního vlaku v blízkosti jaderného bloku. Vlak s cisternami převáží 
toxický (A) a výbušný (B) materiál. Roční frekvence vzniku podmínek F(PŘÍČINY) bude 
zahrnovat frekvenci vzniku poruchy (nebo frekvenci vzniku podmínek k ní vedoucích) a 
frekvenci průjezdu nebezpečných nákladů s A a B. Po vykolejení nákladního vlaku 
existuje jistá pravděpodobnost P(KORELACE,A), že dojde k úniku toxická látky a jistá 
pravděpodobnost P(KORELACE,B), že dojde k úniku výbušné látky. Obě látky A i B 
představují vnější hazard a mohou působit na reaktorový blok toxickými a výbušnými 
následky HAZARD(H1) a HAZARD(H2). 

2. Dalším příkladem může být výskyt meteorologické situace Ec (zima cca 5 %), Wc 
(zima cca 13 %) nebo NWc (zima cca 7 %) při kterých je možný výskyt obou 
následujících extrémních meteorologických jevů, extrémní vítr (H1) a extrémní sněhové 
srážky (H2). Meteorologická situace vzniká tedy s určitou roční frekvencí 
F(Příčina)H1,H2. Existuje však pravděpodobnost P(KORELACE,H1), že 
meteorologická situace povede na vznik vnějšího hazardu typu „Extrémní rychlost větru 
v lokalitě bloku“ (H1). Dále existuje pravděpodobnost P(KORELACE,H2), že 
meteorologická situace povede na vznik vnějšího hazardu typu „Extrémní sněhové 
srážky v lokalitě bloku“ (H2). Následky uvedeného hazardu pro reaktorový blok 
HAZARD(H1) a HAZARD(H2) mohou být velmi nežádoucí vzhledem k možné ztrátě 
venkovních elektrických zdrojů bloku (důsledek hazardu H1, ztráta vedení VVN) a 
možného ovlivnění činnosti DG (důsledek hazardu H2, ovlivnění systému sání vzduchu 
pro DG závějemi). V analyzovaném dokumentu EPRI [1] je uvedeno, že obdobný 
scénář je uvažován v rizikové analýze pro JE Loviisa (sněhová bouře). 

Ec Východní 
cyklonální situace 
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Wc Západní cyklonální 
situace 

 

NWc Severozápadní 
cyklonální situace 

 

Pro hazard lze predikovat následující závěry: 

- Pokud, je roční frekvence vzniku podmínek umožňujících současný vznik 
vnějších hazardů H1 a H2 s označením F(PŘÍČINY) H1,H2 pod hranicí výběru 
vnějších hazardů (1 x 10-6 hazardu za rok) je možné příslušný scénář výskytu 
vnějších hazardů se společnou příčinou vzniku (KO) zanedbat. 

- Pokud je pravděpodobnost vzniku některého z vnějších hazardů H1 nebo H2 
velmi nízká nebo nulová, pak je možné příslušný scénář výskytu vnějších 
hazardů se společnou příčinou vzniku zanedbat. Havarijní scénář tak může 
přejít v působení jednoho vnějšího hazardu H1 nebo H2 (toho, který má 
zajímavou velikost pravděpodobnosti vzniku). 

- Pokud jsou následky působení dvou vnějších hazardů se společnou příčinou 
vzniku HAZARD(H1,H2) dostatečně nízké nebo nulové, pak je možné 
příslušný scénář výskytu vnějších hazardů se společnou příčinou vzniku 
zanedbat. 

2.2.2.2.1.4 Nelogické kombinace hazardů (Not Applicable Hazards) 

Jedná se o následující dva případy kombinace vnějších hazardů: 

- Hazardy v kombinaci nemohly fyzicky (fyzikálně) vzniknout ve stejném 
časovém okamžiku. Příkladem může být kombinace hazardů A) Vnější požár 
a B) Extrémní vodní srážky. Jedná se o případy, kdy vnější hazardy v 
kombinaci působí proti sobě.  

- Do této skupiny jsou zařazeny také všechny kombinace, které nelze zařadit do 
žádné z výše uvedených skupin (Coincidental Hazards, Consequential 
Hazards, Correlated Hazards). 

- Tyto kombinace vnějších hazardů nejsou dále uvažovány. 

2.2.2.2.2 Postup při výběru kombinací vnějších hazardů 

Identifikace a výběr rizikově zajímavých kombinací vnějších hazardů obsahuje tři 
základní etapy výběru:  
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Etapa 1 

V této etapě je proveden kvalitativní výběr smysluplných a reálných kombinací 
vnějších hazardů s výskytem mimo STP JZ a s možným vlivem na ZBF JZ nebo 
technické riziko JZ.  

Etapa 2  

Cílem prací v Etapě 2 je určení pořadí jednotlivých kombinací vnějších hazardů dle 
vlivu na ZBF JZ nebo technické riziko JZ. Etapa 2 je důležitá vzhledem k velmi 
velkému množství kombinací smysluplných a reálných vnějších hazardů s vlivem na 
JZ.  

Etapa 3  

V etapě 3 je provedeno detailní hodnocení vlivu jednotlivých kombinací vnějších 
hazardů na JB a technické riziko provozu JZ. Práce na Etapě 3 jsou prováděny pro 
případy v Etapě 2 dominantních kombinací vnějších hazardů a v případech ne zcela 
jasného vlivu kombinace vnějších hazardů na JB nebo technické riziko provozu 
jaderného bloku. 

Hodnocení dle Etapy 1 je provedeno pro území k umístění JZ v lokalitě Dukovany a 
je platné jak pro NJZ EDU, tak pro stávající EDU1-4.  

Hodnocení dle Etapy 2 a Etapy 3 je provedeno s ohledem na projekt JZ EDU1-4 
s tím, že je použita indexová metoda s ohledem na odolnosti jednotlivých SKK na 
příslušné hazardy. Vyhodnocení dle Etapy 2 a 3 není bez znalosti konkrétního 
projektu NJZ EDU v ZBZ možné. Toto hodnocení bude dokončeno v dalším stupni 
licenčního procesu, kterým je povolení k výstavbě dle atomového zákona. Z tohoto 
důvodu je metodika hodnocení Etapy 2 a Etapy 3 popsána do menšího detailu než 
vyhodnocení dle Etapy 1. Detailní popis metodiky hodnocení kombinací vnějších 
hazardů je uveden ve studii ÚJV [2.2-7]. 

Na následujícím obrázku jsou vyznačeny hlavní vstupy a výstupy jednotlivých etap 
identifikace a výběru rizikově zajímavých kombinací vnějších hazardů. 
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Obr. 6: Postup identifikace a výběru rizikově zajímavých kombinací vnějších hazardů (převzato 
a upraveno z [2.2-7]) 

2.2.2.2.2.1 Etapa 1 

Etapa 1 analýzy vlivu kombinací vnějších hazardů na bezpečnost JZ zahrnuje 
kvalitativní výběr smysluplných a reálných kombinací a jejich následné roztřídění na 
jednotlivé typy, tak jak je patrné z níže uvedených kroků analýzy. U jednotlivých 
kroků Etapy 1 jsou uvedeny hlavní vstupy a výstupy. Jednotlivé kroky jsou podrobněji 
popsány ve studii [2.2-7]. 

Výběr smysluplných a 
reálných kombinací 
vnějších hazardů  

Výběr zajímavých 
kombinací vnějších hazardů  

(indexová metoda) 

Analýza vlivu kombinace 
vnějších hazardů na 
bezpečnost JZ 

(FaDiD, PSA) 

ETAPA 1  

(kvalitativní výběr) 

ETAPA 2 

(kvantitativní 
výběr) 

ETAPA 3 
(detailní 
analýza) 

Výstupy 

1.Matice závislostí vnějších hazardů. 

2.Přiřazení typů kombinací vnějších 
hazardů. 

ZA–Kombinace typu „Závislé hazardy“ 

NZ–Kombinace typu „Nezávislé hazardy“ 

KO–Kombinace typu „Korelované hazardy“ 

3.Seznam vyřazených kombinací vnějších 
hazardů dle jednotlivých kvalitativních 
kritérií QL. 

4.Reálná matice závislosti kombinací 
vnějších hazardů s vyznačením typu  
kombinace hazardů – ZA, NZ, KO. 

1.Sestupně řazený seznam jednotlivých 
kombinací vnějších hazardů dle 
dosaženého  indexu předpokládaného 
vlivu kombinace na bezpečnost. 

2.Sestupně řazený seznam kombinací 
vnějších hazardů dle dosaženého indexu 
předpokládaného vlivu na bezpečnost JZ 

  

1.Sestupně řazený seznam kombinací 
vnějších hazardů dle vlivu na bezpečnost 
JZ. 

2.Seznam kombinací vnějších hazardů 
splňující požadavky na jejich zařazení do 
skupiny PIU. 

 

1.Metodický návod pro kvalitativní výběr 
kombinací vnějších hazardů. 

2.Úplný seznam vnějších hazardů. 

  

Vstupy 

1.Metodický návod pro výběr kombinací 
vnějších hazardů indexovou metodou. 

2.Znalost charakteru hazardu. 

3.Znalost efektů a mechanizmů 
jednotlivých hazardů. 

4.Znalost vlivu mechanizmu na ZBF 

5.Znalost odolnosti projektu JZ proti 
působení daného mechanizmu 
(rezerva porušitelnosti SKK, 
preventivní a následná opatření ) 

1.Sestupně řazený seznam kombinací 
vnějších hazardů dle dosaženého 
indexu předpokládaného vlivu na 
bezpečnost JZ. 

2.Metodický návod pro kvantifikaci vlivu 
kombinací vnějších hazardů na 
bezpečnosti JZ. 

Detailní analýza zajímavých kombinací vnějších vlivů 

Expertní výběr kombinací vnějších hazardů 
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Obr. 7 Postup analýzy v etapě 1 - kvalitativní výběr (převzato a upraveno z [2.2-7]) 

Krok 1 

Vstupem kroku 1 je „Úplný seznam vnějších hazardů“ vytvořený jako obálková 
množina všech vnějších hazardů ze všech dostupných metodických publikací 
s významem pro bezpečnostní analýzy JZ (IAEA, WANO atd.). V seznamu jsou 
zohledňovány vlastnosti území posuzovaného JZ, je tedy možné vyřadit nereálné 
vnější hazardy. 

Tvorba „Úplného 
revidovaného seznamu 
vnějších hazardů“  

Tvorba „Matice závislosti“ 

Analýza typu kombinací 
vnějších hazardů  

ETAPA 1  

KROK 2 

KROK 4 

Výstupy 

1. Úplný revidovaný seznam vnějších 
hazardů. 

 

1. Matice závislosti. 

1. Matice závislosti vnějších hazardů. 

2. Přiřazení typu kombinace vnějších 
hazardů. 

ZA – závislé kombinace. 

NZ – nezávislé kombinace. 

KO – korelované kombinace. 

3. Seznam vyřazených kombinací 
vnějších hazardů dle jednotlivých 
kvalitativních kritérií QL. 

4. Reálná matice závislosti vnějších 
hazardů s vyznačením typu 
kombinace (NZ, ZA, KO). 

1. Úplný seznam vnějších hazardů. 

  

Vstupy 

1. Úplný revidovaný seznam  
vnějších hazardů. 

2. Metodický návod pro tvorbu 
„Matice závislosti“. 

1. „Reálná matice závislosti“ 
s vyznačením kritéria výběru u 
vyřazených kombinací vnějších 
hazardů. 

 

  

KROK 1  

Kvalitativní výběr 
kombinace vnějších 
hazardů 

KROK 3 

1. „Reálná matice závislosti“ 
s vyznačením kritéria výběru u 
vyřazených kombinací vnějších 
hazardů. 

1. „Matice závislosti“. 

2. Kritéria kvalitativního výběru. 
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Výstupem kroku 1 analýzy je „Úplný revidovaný seznam vnějších hazardů“ 
v následující podobě: 

Pořadí 
(dle abecedy) 

Vnějších hazard 

1 H1 (název hazardu 1) 

2 H2 (název hazardu 2) 

… … 

N HN (název hazardu N) 

Přechod od „Úplného seznamu vnějších hazardů“ k „Úplnému revidovanému 
seznamu vnějších hazardů“ spočívá v kontrole seznamu se zaměřením na 
následující skutečnosti: 

a) Kontrola, zda se jedná o vnější hazard. 

b) Kontrola, zda hazard již není obsažen v jiném hazardu (použití stejné úrovně 
rozvoje hazardu). 

c) Kontrola smysluplnosti a reálnosti výskytu daného vnějšího hazardu na 
posuzovaném území JZ. 

Krok 2 

Při výběru zajímavých kombinací vnějších hazardů se používá „Matice závislostí“, 
kde v ose X i ose Y jsou uvedeny všechny vnější hazardy z „Úplného revidovaného 
seznamu vnějších hazardů“, tak jak je znázorněno v následující tabulce. 

Tab. 1 Matice závislostí H1 až HN 

Hazard H1 H2 H3 H4 H5 … HN 

H1 H1 x H1 H1 x H2 H1 x H3 H1 x H4 H1 x H5 … H1 x HN 

H2 H2 x H1 H2 x H2 H2 x H3 H2 x H4 H2 x H5 … H2 x HN 

H3 H3 x H1 H3 x H2 H3 x H3 H3 x H4 H3 x H5 … H3 x HN 

H4 H4 x H1 H4 x H2 H4 x H3 H4 x H4 H4 x H5 … H4 x HN 

H5 H5 x H1 H5 x H2 H5 x H3 H5 x H4 H5 x H5 … H5 x HN 

… … … … … … … … 

HN HN x H1 HN x H2 HN x H3 HN x H4 HN x H5 … HN x HN 

Kde: 

H1   -  První hazard z „Úplného revidovaného seznamu vnějších hazardů“ 

H2  -  Druhý hazard z „Úplného revidovaného seznamu vnějších hazardů“ 

HN   - Poslední hazard z „Úplného revidovaného seznamu vnějších hazardů“ 

N  -  Celkový počet hazardů v „Úplném revidovaném seznamu vnějších hazardů“ 

H1 x H2 -  Kombinace hazardu H1 s hazardem H2 

Celkový počet kombinací v „Matici závislostí“ lze vyčíslit jako N x N. 
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Práce s „Maticí závislostí“ 

Úhlopříčka v „Matici závislostí“ rozděluje matici na dvě části. Část pod úhlopříčkou a 
část nad úhlopříčkou. Kombinace vnějších hazardů v těchto dvou částech se opakují. 
Umístění konkrétní kombinace vnějších hazardů pod úhlopříčkou „Matice závislostí“ 
nebo nad úhlopříčkou „Matice závislostí“ pouze rozhoduje o pořadí vzniku hazardu 
v kombinaci. Pokud budeme předpokládat, že vnější hazard uvedený v řádku „Matice 
závislostí“ bude vždy hazard vznikající dříve v příslušné kombinaci (primární hazard) 
a vnější hazard uvedený ve sloupci „Matice závislostí“ vzniká jako druhý (sekundární 
hazard) v příslušné kombinaci vnějších hazardů, pak platí následující. Kombinace 
hazardů H4 x H1 se vyznačuje skutečností, že vnější hazard H4 časově předchází 
hazardu H1. A naopak v kombinaci vnějších hazardů H1 x H4 platí, že vnější hazard 
H1 časově předchází vnějšímu hazardu H4. Pořadí vzniku jednotlivých vnějších 
hazardů v kombinaci může mít velký význam vzhledem k intenzitě hazardu 
vyvolaných kombinací vnějších hazardů. Může tedy nastat situace, kdy například 
kombinace H4 x H1 bude mít vliv na bezpečnost JZ a kombinace H1 x H4 nikoliv.  

Například kombinace mlha (H4) a dopravní nehody (H1) má smysl pouze v kombinaci H4 x H1, kde 
mlha (H4) může být příčinou dopravní nehody (H1) a vzniká tak kombinace závislých vnějších hazardů 
s možným bezpečnostním dopadem pro JZ v případě úniku nebezpečné látky a dosahu následků do 
STP JZ. Kombinace vnějších hazardů v opačném pořadí dopravní nehoda (H1) s následným výskytem 
mlhy (H4) nemá smysl uvažovat, protože kombinace vnějších hazardů se v daném pořadí vlastně 
redukuje na jeden vnější hazard typu dopravní nehoda (H1). Vnější hazard mlha (H4) nemá jako 
samostatný vnější hazard vliv na bezpečnost JZ. 

Krok 3 

Cílem kvalitativního výběru kombinací vnějších hazardů je vyřadit z další identifikace 
bezpečnostně významné kombinace vnějších hazardů nesmyslné, nelogické nebo 
nereálné. V kroku 3 tak dochází k redukci celkového počtu dále prověřovaných 
kombinací vnějších hazardů. Dále je nutné v kroku 3 každou nevyřazenou kombinaci 
vnějších hazardů z „Matice závislostí“ přiřadit k některému z typů kombinací (ZA, NZ, 
KO). 

V průběhu kvalitativního výběru kombinací vnějších hazardů je nutné každou z pozic 
v „Matici závislostí“ prověřit dle následujících kritérií výběru, viz Tab. 2. 

Tab. 2 Kritéria kvalitativního výběru kombinací vnějších hazardů 

Název kvalitativního 
kritéria 

Význam kritéria 

Označení kritériem 
vyřazených kombinací 

vnějších hazardů v 
„Matici závislostí“ 

KOMBINACE 
Prověřujeme, zda se opravdu jedná o kombinaci dvou 

různých vnějších hazardů. 
QL1 

SMYSLUPLNOST 
Prověřujeme, zda výskyt obou vnějších hazardů 

v kombinaci je smysluplný v STP JZ. 
QL2 

SOUČASNOST 
Prověřujeme, zda je reálný současný výskyt obou 

vnějších hazardů z kombinace. 
QL3 
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VLIV, DOPAD 
Prověřujeme, zda vliv kombinace vnějších hazardů na 

JZ je rozdílný od vlivu jednotlivých samostatných 
vnějších hazardů z kombinace. 

QL4 

JEDINEČNOST 
Prověřujeme, zda vnější hazardy z kombinace nejsou 

obsaženy v jiné kombinaci vnějších hazardů nebo 
v některém samostatném vnějším hazardu. 

QL5 

Postup použití kritérií kvalitativního výběru je uveden na následujícím obrázku. 

 
Obr. 8 Použití kritérií kvalitativního výběru (převzato a upraveno z [2.2-7]) 
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Krok 4 

Krok 4 představuje expertní posouzení závislostí mezi vnějšími hazardy v kombinaci. 
Posouzení je nutné provést pro všechny kombinace vnějších hazardů z „Matice 
závislostí“, kdy nebyla příslušná kombinace vyřazena dle kvalitativních výběrových 
kritérií. Je tedy nutné hodnotit všechny pozice z „Matice závislostí“, kde se nenachází 
QL1, QL2, QL3, QL4 nebo QL5.  

Nevyřazené kombinace vnějších hazardů lze zařadit do jedné z následujících tří 
skupin dle následující tabulky. 

Tab. 3 Typy kombinací vnějších hazardů 

Typ kombinace Označení v matici závislostí Popis 

Závislé události ZA 
Kombinace vnějších hazardů, kde jeden 
vnější hazard může vyvolat jiný vnější 
hazard. 

Nezávislé události NZ 
Náhodná kombinace dvou nezávislých 
vnějších hazardů. 

Korelace událostí KO 
Kombinace vnějších hazardů se 
společnou příčinou vzniku. 

2.2.2.2.2.2 Etapa 2 

Základem hodnocení vlivu kombinací vnějších hazardů na bezpečnost JZ je „Reálná 
matice závislostí“, která obsahuje velké množství smysluplných a reálných kombinací 
jednotlivých efektů vnějších hazardů. Optimální by bylo kvantifikovat jejich vliv na 
bezpečnost provozu JZ pro všechny smysluplné a reálné kombinace. Z hlediska 
velké pracnosti podrobné kvantifikace a z hlediska nedostupnosti některých informací 
důležitých pro tuto kvantifikaci je výhodné provést nejprve předběžné, expertní 
posouzení vlivu kombinací vnějších hazardů na bezpečnost JZ indexovou metodou. 

Indexová metoda přiřazuje každé smysluplné kombinaci efektů z „Reálné matice 
závislostí“ hodnotu indexu. Na základě hodnoty indexu je následně možné sestupně 
seřadit všechny smysluplné a reálné kombinace efektů dle expertně 
předpokládaného vlivu každé kombinace na bezpečnost provozu JZ.  

Vzhledem k velké nejistotě odhadu frekvencí vzniku jednotlivých kombinací efektů 
není četnost výskytu kombinace v indexové metodě zohledněna. Celková hodnota 
indexu má následující tři základní přispěvatele: 

1. Charakter vnějšího hazardu 

2. Očekávaný vliv vnějšího hazardu na dostupnost ZBF 

3. Specifická odolnost provozu JZ proti účinkům vnějších hazardů 
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Obr. 9 Způsob působení vnějšího hazardu na SKK a ZBF (převzato a upraveno z [2.2-7]) 

V následujícím schématu (Obr. 10) jsou naznačeny jednotlivé kroky Etapy 2 
s vyznačením hlavních vstupních a výstupních informací pro každý krok. 
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Obr. 10 Postup analýzy v Etapě 2 (Kvantitativní výběr, indexová metoda) (převzato a upraveno 
z [2.2-7]). 

Analýza charakteru a vlivu 
vnějšího hazardu  

Analýza odolnosti projekt 
proti vnějšímu hazardu 

Tvorba kritérií přidělení 
bodů za parametry 
z kroků 5 až 7  

ETAPA 2  

KROK 6 

KROK 8 

Výstupy 

1. Určení rozsahu a směrovosti 
působení pro všechny mechanismy 
všech uvažovaných efektů. 

2. Určení vlivu vnějšího hazardu na 
plnění ZBF1, ZBF2 a ZB3 pro 
všechny mechanismy všech 
uvažovaných efektů. 

 

1. Určení rezervy odolnosti SKK 
s vlivem na JB pro působení všech 
uvažovaných mechanismů. 

1. Tabulka přidělených bodů za 
hodnocené položky z kroků 5 až 7.  

1. Definice všech efektů od  vnějších 
hazardů a následných 
mechanizmů působení na SKK JZ. 

2. Odhad vlivu působení 
mechanizmů na plnění ZBF1, 
ZBF2 a ZB3. 

  

Vstupy 

1. Hodnota maximální intenzity všech 
mechanismů působení od všech 
efektů vnějších hazardů na SKK 
JZ v oblasti DBA. 

2. Maz odolnosti SKK pro všechny 
uvažované mechanismy působení 
od všech efektů vnějších hazardů. 

 

1. Výstupy kroků 5 až 8. 

2. Tabulka přidělených bodů za 
parametry z kroků 5 až 7. 

 

  

KROK 5  

Analýza zesilujících 
efektů vnějších hazardů 

KROK 7 

1. Stanovení schopnosti každého 
uvažované vnějšího hazardu (efektu) 
zesilovat účinek případné kombinace 
vnějších hazardů. 

3. Odhad vlivu zesílení při výskytu 
vnějšího hazardu (efektu) 
v kombinaci. 

KROK 9 

Tvorba seznamu 
(jednotlivé VH)  

1. Výsledná hodnota indexu pro každý 
vnější hazard (efekt). 

2. Sestupně řazený seznam 
jednotlivých vnějších hazardů 
(efektů) dle předpokládaného vlivu 
na JB. 

KROK 10 

Tvorba seznamu 
(kombinace VH)  

1. Výsledná hodnota indexu pro 
každou kombinaci vnějších hazardů 
(efektů). 

2. Sestupně řazený seznam 
kombinací vnějších hazardů (efektů) 
dle předpokládaného vlivu na JB. 

1. Výsledná hodnota indexu pro 
každý vnější hazard. 
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2.2.2.2.2.3 Etapa 3 

Práce v Etapě 3 zahrnují následující tři základní oblasti, které jsou předmětem 
pokračujících prací na hodnocení kombinací vnějších hazardů: 

a) Dořešení problematiky výběru dominantních kombinací vnějších hazardů 
provedením jejich detailní analýzy. 

b) Detailní definice kombinace vnějších hazardů a jejich parametrů jako podpora 
statických a dynamických výpočtů odolnosti stavebních konstrukcí a jiných 
SKK. Bude detailně definován charakter a intenzita obou vnějších hazardů 
v kombinaci, včetně variant intenzit obou vnějších hazardů. Dále bude 
definován časový průběh vybraných kombinace vnějších hazardů. 

c) Bude proveden výběr jednotlivých vnějších hazardů a kombinací vnějších 
hazardů pro možné kombinace s vnitřními hazardy. 

2.2.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

 V § 3 vyhlášky je uveden výčet vlastností území k umístění JZ, které je nutné 
z hlediska jejich způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení vyhodnotit. Jedná 
se o výskyty: 

a) přírodních vlastností a jevů, a to: 

1. seismicity, 

2. porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem v zemské kůře (dále 
jen „zlom“), 

3. povodně, 

4. oběhu podzemní vody, 

5. dalších geodynamických jevů a geotechnických parametrů základových 
půd, 

6. klimatických a meteorologických jevů, 

7. biologických jevů a 

8. přírodních požárů," 

b) jevů, které mají původ v činnosti člověka, a to: 

1. pádu letadla a jiných objektů, 

2. výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodin, 

3. kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem, 

4. vlivu jaderného zařízení, které je již v území umístěno, 

5. silných vibrací, 
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6. elektromagnetické interference, 

7. vířivého elektrického proudu, 

8. negativních projevů letecké, silniční, železniční a vodní dopravy, 

9. působení produktovodů a energetického vedení, 

10. znečistění ovzduší, horninového prostředí, povrchových a podzemních vod  

11. provozu zařízení, ve kterém se nacházejí nebo z nějž se uvolňují látky 
snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky nebo 
radioaktivní, a" 

c) jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení jaderného zařízení. 

Ve vyhlášce u umístění jaderného zařízení č. 378/2016 Sb. je také popsán 
požadavek na hodnocení kombinace hazardů (vlastností území) v §4 odstavec 3 
takto: 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnout hodnocení: 

a) souběžného a vzájemného ovlivňování vlastností podle §3, jejich intenzity 
a doby trvání. 

 DOPORUČENÍ IAEA (SSR-1) 

Doporučení na vytvoření seznamu relevantních hazardů pro území k umístění JZ 
není explicitně v dokumentu IAEA SSR-1 zmíněno, lze však využít obecné znění 
požadavku v čl. 4.12:  

Natural phenomena as well as human activities in the region with the potential to 
induce hazards at the site that might affect the safety of the nuclear installation shall 
be identified and evaluated. 

Doporučení na hodnocení kombinací kombinace vnějších jevů je uvedeno v čl. 4.20 
dokumentu IAEA SSR-1 [2.2-4]: 

The site evaluation for a nuclear installation shall consider the frequency and severity 
of natural and human induced external events, and potencial combinations of such 
events, that could affect the safety of the nuclear installation. 

 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Požadavek na vytvoření relevantního seznamu hazardů pro území k umístění JZ a 
na způsob hodnocení přírodních hazardů jsou dána dokumenty WENRA ISSUE T 
[2.2-10], které definují způsob hodnocení přírodních hazardů jako samostatných vlivů 
tak jako vliv jejich kombinací na jadernou bezpečnost jaderného zařízení. Tyto 
požadavky jsou konkrétně zmíněny v části T2.1 a T2.2 takto: 

T2.1 

All natural hazards that might affect the site shall be identified, including any related 
hazards (e.g. earthquake and tsunami). Justification shall be provided that to 
compiled list of natural hazard is complete and relevant to the site. 
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T2.2 

Natural hazards shall include: 
 Geological hazards; 
 Seismological hazards; 
 Meteorological hazards; 
 Hydrological hazards; 
 Biological hazards; 
 Forest fire. 

Dokumenty WENRA pro hodnocení vlivu vnitřních a vnějších hazardů způsobených 
činností člověka jsou aktuálně v přípravě.   
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2.2.4 VLASTNOSTI ÚZEMÍ JZ 

 SEZNAM HAZARDŮ 

V následující tabulce je uveden „Úplný revidovaný seznam vnějších hazardů“, který 
byl sestaven na základě metodiky výběru, která je uvedena v kap. 2.2.2.1 a která je 
detailně popsána ve studii ÚJV [2.2-6]. 

Tab. 4 Úplný revidovaný seznam vnějších hazardů  

Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

1 Anomálie spodní vody Groundwater anomalies. 

2 
Vzestup hladiny podzemní 
vody / zaplavení území 
podzemní vodou 

High ground water. High groundwater levels. 
Groundwater (too much or too little). 

3  
Nízká hladina podzemní 
vody 

Low ground water. Groundwater (too much or too 
little) 

4  Agresivní podzemní voda Aggressive ground water 

5 Blesk 
Lightning. Lightning including electromagnetic 
interference. 

6 Dopravní nehody 

Railway trains and wagons, Road vehicles, Ships and 
barges, Transportation accidents, Flotsam/ Jetsam, 
Releases (flammables, toxic, radioactive), Fire and 
Explosions (blast waves, missiles, BLEVE), Oil slick, 
Pollution (air, ground or water course). Contaminated 
land. Impurities in water from ship release (solids and 
liquids). Ground vibration (e.g. due to nearby 
explosions). Hight air pollution. 

7 Důlní činnost  
Mining or quarrying operations (active), Vibrations, 
Pollution (ground or water course), Contaminated 
land.  

8 Eroze pobřeží 
Shoreline erosion, Coastal erosion. Instability of the 
coastal area due to erosion or sedimentation (sea and 
river). 

9 Vnější záplavy  

Coastal flooding, External flooding, Inland (river) 
flooding, Failure of upstream or downstream water 
control structures such as dykes or dams, Blockage of 
river and other drainage channel. Floods resulting 
from snow melt. Flooding due to off-site precipitation 
with waters routed to the site (including river floods). 
Flood due to obstruction of river channel. Flood 
resulting from large waves in inland waters included 
by volcanoes, landslides, avalanches or aircraft crash 
in water basins. Impact of human made structures 
such as tide breaks and jetties. Snow melt. 

10   Tsunami 
Tsunami (seismic, volcanic, submarine land sliding, 
meteorite impact) including drawdown. Tsunamis. 
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Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

11  
Záplavy způsobené 
extrémními srážkami 

Extreme Rain, Extreme Rainfalls, Water spouts, 
Precipitation. Local extreme rainfall.  

12  
Záplavy způsobené táním 
sněhu 

Floods resulting from snow melt 

13  
Záplavy způsobené srážkami 
mimo lokalitu do vodotečí 
vedoucích do lokality 

Flooding due to off-site precipitation with waters 
routed to the site (including river floods) 

14 

Záplavy / vzestup hladiny 
řeky způsobené 
zneprůchodněním říčního 
toku 

Flood due to obstruction of a river channel 
(downstream or upstream) by landslides, ice, jams 
caused by logs or debris, or volcanic activity). 
Blockage of a river or other drainage channel 

15 Změna říčního toku 
River diversion, Overtopping of banks (watercourse 
containment failure), Watercourse containment failure. 
Ground settlement. 

16  
Záplavy následkem 
impulsních vln 

Flood resulting from large waves in inland waters 
induced by volcanoes, landslides, avalanches or 
aircraft crash in water basins. Landslides or 
avalanches into water bodies 

17 
Záplavy a vlny způsobené 
selháním vodních děl 

Flood and waves caused by failure of water control 
structures and watercourse containment failure (dam 
failure, dike failure) due to hydrological or seismic 
effects. Failure of upstream or downstream water 
control structure.  

18 Extrémní rychlost větru 
 Extreme winds, High wind events, Wind blow debris, 
Loss of internal and external services (cooling water, 
electricity, etc.). Wind blow debris (external missiles) 

19 Extrémní sucho 
Extreme Drought, Loss of internal and external 
services (cooling water). 

20 Extrémní teplota země  Extremes of Ground Temperature, Permafrost  

21  Permafrost Permafrost 

22  Opakující se promrzání půdy Recurring soil frost 

23 Geotermální anomálie Geothermal anomalie. 

24 Hurikány, Cyklony, Tajfuny 

Tropical cyclone, Hurricane/typhoon, Wind blow 
debris, Loss of internal and external services (cooling 
water, electricity, etc.). High wind, storm (including 
Hurricane, Tropical cyclone, Typhoon). 

25 Krupobití Hail 

26 Lavina Snow avalanche, Avalanche. 

27 
Ledová bouře, mrznoucí 
déšť 

Ice storm, freezing rain, sleet. 

28 Ledová tříšť (kašovitý led) 
Ice flows, Frazil ice, Ice barriers, Ice cover. Loss of 
internal and external services (cooling water). 
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Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

29  Ledové bariéry Ice barriers 

30  Mlha Mist/Fog. Mist,fog and freezing fog. 

31 
Mohutná přílivová vlna na 
řece 

Bore (tide-induced and induced by water 
management) 

32 
Náhodný dopad vojenských 
aktivit 

Military aktivity (Accidental).  

33 Námraza 
Frost, Icing, Buildup of ice. Loss of internal and 
external services (electricity). Icing (including for 
power lines). Recurring soil frost. White frost. 

34 Zamrzlá vodní hladina Surface ice on river, lake or sea 

35 Nízká teplota vody 
Low water temperature, Extremes of Sea (or river) 
Temperature. Loss of internal and external services 
(cooling water). 

36 Nízká teplota vzduchu 
Low air temperature. Loss of internal and external 
services (cooling water, electricity, etc.). Ice barriers. 
Surface ice. 

37 Nízká vodní hladina 
Low lake or river level, Loss of internal and external 
services (cooling water). Low seawater level. 

38 Nízká hladina moře Low seawater level 

39 Pád letadla 

Air traffic corridors and flight zones (both military and 
civilian), Aircraft impacts, Releases (flammables), Fire 
and Explosions  (blast waves, missiles, BLEVE), Oil 
slick, Transportation of over dimension consignment 
(ODC), Pollution (air, ground or water course), 
Contaminated land. Hight air pollution. 

40 Pád meteoritu 
Meteorite fall (includes other effects than seismic). 
Meteorite. 

41 Pád trosek Space Debris /Satellite 

42 
Písečná nebo abrazivní 
bouře 

Sand storm, Dust storm, Loss of internal and external 
services (cooling water). 

43 Podzemní voda  
Hydrogeological and hydrological hazards, 
Groundwater (too much or too little). Low ground 
water.  

44 Povrchová eroze 
Soil erosion processes, Soluble Rocks, Rock fall, 
Karst soluble Rocks . Slope instability. 

45 Prasklina, puklina, štěrbina  
Fissures, Caverns/ natural cavities. Surface faulting 
(fault capability). Permanent ground displacement 
subsequent to earthquake. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 30 

 

 

Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

46  Kras a krasové jevy 
Karst, leeching of soluble rocks (limestone, gypsum, 
anhydrite, halite). Karst. 

47  Epeirogenetické pohyby Ground tilting due to tectonic phenomena 

48  Poklesání / propad terénu 

Ground settlement (natural or man-made; mining, 
ground water extraction, oil/gas production). Collapse, 
subsidence. Sinkholes (collapse of natural caverns 
and man-made cavities). 

49  Porušení území zlomem Surface faulting (fault capability). Capable faults. 

50  Trvalý posun v podloží 
Permanent ground displacement subsequent to 
earthquake. 

51 Projevy fauny (zvířata) 
Animals, Fish, Jellyfish, Birds, Crustaceans, mollusks 
(shrimps, clams, mussels, shells), Airborne swarms, 
Infestation by rodents and other animals. 

52  Korýši a měkkýši 
Crustacean or mollusk growth (shrimps, clams, 
mussels, shells) 

53  Ryby, medúzy Fish, jellyfish 

54  
Vzdušné roje 
(hmyz/ptáci/listí) 

Airborne swarms (insects, birds) or leaves 

55 Projevy flóry (rostliny) 

Seaweed, Biological events, Log jam, Lake- or river-
borne material plugging water intakes (organic 
material in water). Marine or fluvial growth (seaweed, 
algae), biological fouling. Accumulation of large 
quantities of biological flotsam (wood, foliage, grass 
etc.). Microbiological corrosion. 

56  
Biologické znečištění 
(mořské/říční/jezerní) 

Marine/river/lake growth (seaweed, algae), biological 
fouling 

57  Biologický plovoucí odpad Biological flotsam (wood, foliage, grass etc.) 

58  Mikrobiologická koroze Microbiological corrosion 

59 
Projevy havárie jaderného 
provozu v okolí JE 

Other nuclear facilities, Co-located facilities (like fuel 
reprocessing unit, storage of fresh and spent fuel), 
Pollution (air, ground or water course), Contaminated 
land. 

60  Jaderná zařízení v lokalitě Nuclear installations located on the same site. 

61  
Transport čerstvého a 
vyhořelého paliva a jiných 
RA materiálů 

Transportation of fresh and spent fuel and other 
nuclear materiál. 
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Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

62 
Projevy havárie 
průmyslového nebo 
vojenského zařízení 

Military facilities (permanent or temporary) especially 
shooting ranges, arsenals, Industrial plants and 
operations and other hazardous substances 
processing facilities, Stationary sources, Oil and Gas 
Operation (e.g. refineries), Releases (flammables, 
toxic, radioactive), Fire and Explosions  (blast waves, 
missiles, BLEVE) release, Oil slick, Pollution (air, 
ground or water course),Contaminated land. Extreme 
air pressure (high/low/gradient). Hight air pollution. 

63  
Šíření požáru z jiných 
zařízení v lokalitě 

Internal fire spreading from other plant. 

64  Exploze 
Explosions - Stationary and mobile sources. Externally 
generated missiles. 

65 
Úniky toxických, chemických 
a radioaktivních látek 

Gas releases - Stationary and mobile sources. 
Chemical releases into water. High air pollution. 
Release of chemicals from on-site storage. Toxic 
gas/chemical release/radioactive release. 

66  Vnější požáry 
External fires - Stationary and mobile sourcess. High 
air pollution. 

67  Nehody na produktovodech Pipeline accident 

68 
Projevy nehody uvnitř areálu 
JE 

Stationary sources, Releases (flammables, toxic, 
radioactive), Fire and Explosions  (blast waves, 
missiles, BLEVE), Pollution (air, ground or water 
course). Extreme air pressure (high/low/gradient).  

69  Střely generované turbínou 
High energy rotating equipment. Internally generated 
missiles. Turbine-generated missiles. 

70 
Projevy ostatních vnějších 
požárů 

Fires, Forest fire, Fire spreading from other plant. 
Hight air pollution. Forest fire, wildfire, burning turf or 
peat. 

71  Požár lesa 
Forest fire, wildfire, burning turf or peat. Forest fire. 
High air pollution. 

72 
Projevy silných vodních 
proudů 

Strong currents (under-water erosion). 

73 Přehrazení říčního toku 
Blockage of river and other drainage channel. Flood 
resulting from changes in river channel due to erosion 
or sedimentation, river diversion. 

74  Podvodní suť Underwater debris 

75  Svahové pohyby 
Slope instability (landslide, rock fall; including 
meteorologically and seismically triggered events). 
Slope instability. Rock fall. Landslide. 

76  Podvodní sesuvy 
Underwater landslide, gravity flow (including 
seismically triggered events). Underwater landslide 
(impact on soil, i.e., not tsunami). 
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Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

77 Murový proud a bahnotok 
Debris flow, mud flow (including seismically triggered 
events). 

78 Sesuv půdy 

Landslide, Settlement, Slope instability (Landslides), 
Caverns/natural cavities, Unstable Soils, Unstable 
Soils (quick clays etc.). Surface faulting (fault 
capability). Leeching, soluble rocks (limestone, 
gypsum, anhydrite, halite).Sinkholes: collapse of 
natural (caverns, karstic cavens) and man-made 
cavities (inactiv or activ mines).  

79 Sluneční bouře 
Solar flares, Sun storm, Solar storms. Solar 
electromagnetic interference. 

80 
Sněhová bouře, tvorba 
závějí 

Snow (including snowstorms and drifts), Blizzard. 
Snow (including snowstorms and drifts). 

81 Sněhová pokrývka Snow pack. 

82 Solná bouře Salt storm. Salt spray. 

83 Spad vulkanického popela Vulcanic ashe. Tephra fall. 

84 Stojaté vlnění 
Seiches. Seiche (fluctuation in water level of a lake, 
sea or any body of water). 

85 Ztekucení zeminy Liquefaction, lateral spreading. Soil liquefaction. 

86 Tlak vzduchu 
Air Preassure, Extreme air pressure 
(high/low/gradient). 

87 Vulkanická činnost 
Volcanic activity, Volcano hazards  (other  effects than 
seismic). 

88 
Tok lávy, tok pyroklastické 
hmoty 

Lava Flow, Pyroplastic Flow, Pyroclastic flow and 
surges. 

89 Tok vulkanických trosek Debris flows, lahars and floods. Mud flow. 

90 
Seismicky indukované 
sedání 

Dynamic compaction (seismically induced soil 
settlement) 

91 Vulkanické balistické střely Ballistic projectiles. 

92 Vulkanické plyny Volcanic gases. 

93 Postvulkanické jevy Post-volcanic phenomena 

94 Tornádo 
Tornado, Wind blow debris, Loss of internal and 
external services (cooling water, electricity, etc.). 

95 Vířivé zemní proudy Electrical Eddy currents into ground. 

96 Vlhkost 
Humidity. Humidity (high and low), extreme 
atmospheric moisture. 

97 Vliv aktivity v areálu JE 
Excavation work, Pollution (air, ground or water 
course). Extreme air pressure (high/low/gradient). 
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Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

98 
Vliv elektromagnetického 
rušení 

Broadcasting and communication networks (for 
electromagnetic interfering  hazard), Electromagnetic 
Interference/disturbance. 

99 Vliv letících předmětů Externally generated missiles. 

100 Vodní vlny 

Waves, Wave action, Wind generated waves, Other 
extraordinary waves (dam failure), Failure of upstream 
or downstream water control structures such as dykes 
or dams. 

101 Vysoký příliv 
Seawater level: high tide, spring tide. Tides. High tide. 
Combinations of tides – sea water level variations and 
extremes. 

102 
Vzedmutí vody způsobené 
bouří 

Seawater level, lake level or river: wind generated 
waves. 

Storm surges. Other extraordinary waves. 

103 Výskyt metanu Methane seep. 

104 Výskyt radonu Radon. Natural radiation. 

105 Vysoká teploata vody 
High water temperature, Extremes of Sea (or river) 
Temperature. Loss of internal and external services 
(cooling water). 

106 Vysoká teplota vzduchu 
High air temperature. Loss of internal and external 
services (cooling water, electricity, etc.). 

107 Vzedmutí půdy 
Land rise, Tidal Effects, Expansion, uplift (Ground 
heave). Surface faulting (fault capability). Ground 
heave. 

108 Zemětřesení 
Seismic event, Seismic and geological considerations. 
Vibratory ground motion due to earthquakes. Surface 
faulting (fault capability). 

109  Tektonické zemětřesení 
Vibratory ground motion (including aftershock effects), 
Long period ground motion. Vibratory ground motion 
due to earthquakes. 

110  Antropogenní seismicita 
Vibratory ground motion induced or triggered by 
human activity (oil, gas or groundwater extraction, 
mine collapses) 

111  
Koroze způsobená mořskou 
vodou 

Corrosion from salt water. Corrosion (e.g., from salt 
water) 

112  Změny klimatu Climate change 

113  
Nepříznivé vlastnosti 
základové půdy 

Unstable Soils (quick clays etc.). Soil shrink-swell. 

114  Zásobování chladící vodou Availability of water. Reliability of water supply.  
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Pořadí 
hazardů 

Vnější hazard Ekvivalent ve zdroji požadavku 

115  Kontaminace půdy Ground contamination 

116  Zhroucení budovy Building/structure collapse 

117  Výpadek dodávky energií Energy/power/utility failure 

118  
Výpadek komunikačních 
systémů 

Communications systems interruptions 

119  Pád těžkých břemen Heavy Load Drops 

Z tohoto úplného seznamu vnějších hazardů, byl vytvořen seznam smysluplných 
hazardů pro území k umístění JZ, viz Tab. 7, které budou v následujících kapitolách 
ZBZ vyhodnoceny. Tento seznam vznikl použitím kvalitativního výběru (použití 
kritéria Smysluplnost a Jedinečnost) v souladu s metodickým postupem (kroky, který 
jsou definovány v kap. 2.2.2.1).  

Vyloučené hazardy včetně zdůvodnění jejich vyloučení dle kritéria jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 

Tab. 5 Vyřazení hazardy na základě kritéria „Smysluplnost“, viz [2.2-6] 

Pořadí v 
seznamu 

Vnější hazard Zdůvodnění 

3 
Nízká hladina 
podzemní vody 

České jaderné elektrárny nepoužívají podzemní vodu 
k chlazení, ani k zajištění odvodu zbytkového tepla po 
odstavení reaktoru.  

8 Eroze pobřeží Lze vyloučit na základě vnitrozemské polohy EDU. 

10 Tsunami Lze vyloučit na základě vnitrozemské polohy EDU. 

21 Permafrost 
Česká republika se nenachází v oblasti s výskytem 
recentního permafrostu.  

24 
Hurikány, Cyklony, 
Tajfuny 

Lze vyloučit na základě zeměpisné šířky polohy EDU. 

31 

 

Mohutná přílivová 
vlna na řece 

 

Přirozeně se přílivová vlna vytváří v ústí řek vlévajících se do 
moře. Z tohoto hlediska není smysluplné tento hazard 
uvažovat pro území k umístění JZ, které se nacházejí ve 
vnitrozemí. Přílivová vlna však může být vytvořena také 
mechanicky rychlým uzavřením výpusti (např. při rychlém 
odstavení vodní elektrárny). Vzhledem k velikosti vodních děl 
nacházejících se v blízkosti EDU by však masa vody v nádrži 
tuto tlakovou vlnu rychle utlumila a došlo by pouze k lehkému 
zakmitání hladiny v blízkosti výpusti a nedošlo by tedy 
k vytvoření vlny. 

38 Nízká hladina moře Lze vyloučit na základě vnitrozemské polohy EDU. 

 

74 

 

Podvodní suť 

Čerpací stanice je umístěna na břehu přehrady v hluboko 
zaříznutém údolí a lze bezpečně předpokládat, že neplovoucí 
trosky a balvany se nebudou pohybovat do kopce směrem 
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Pořadí v 
seznamu 

Vnější hazard Zdůvodnění 

k sání ČS, které je navíc umístěno s dostatečným 
převýšením nad dnem přehrady. Navíc čerpací stanice 
nepatří mezi zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost.  

76 Podvodní sesuvy 

Území k umístění JZ se nenachází na pobřeží moře, velkého 
jezera nebo v blízkosti delty velkého vodního toku, kde by 
mohlo dojít k podvodnímu sesuvu s vlivem na bezpečnost 
elektrárny. 

82 Solná bouře 
Vzhledem k tomu, že v území k umístění JZ se žádné solné 
pláně, ani solná ložiska nenacházejí, lze tuto vnější hazard 
zanedbat. 

84 

 

Stojaté vlnění 

 

V území k umístění JZ, ani na území celé ČR se vlna typu 
seiche nevyskytuje.  

101 Vysoký příliv Lze vyloučit na základě vnitrozemské polohy EDU. 

102 
Vzedmutí vody 
způsobené bouří 

U vodních ploch ve vnitrozemí, je v případě silných bouří 
vhodné analyzovat možnost vytvoření vlny seiche vyvolané 
vzdutím hladiny. Na území ČR, a tedy ani na vodních dílech 
v blízkosti EDU tento jev nebyl nikdy pozorován.  

111 
Koroze způsobená 
mořskou vodou 

České jaderné elektrárny se nenacházejí na pobřeží moře, 
ani nepoužívají mořskou vodu k chlazení.  

118 
Výpadek 
komunikačních 
systémů 

Vzhledem k tomu, že hazard „Výpadek komunikačních 
systémů“ sám o sobě nepředstavuje zdroj ohrožení JE, ale 
může spolupůsobit v kombinaci s jinými hazardy, není 
smysluplné tento hazard oceňovat samostatně.  

Tab. 6 Vyřazené hazardy na základě kritéria „Jedinečnost“, viz [2.2-6] 

Vyřazeno Vnější hazard zastupující vyřazený vnější hazard 

Pořadí v 
seznamu 

Vyřazený vnější 
hazard 

Pořadí v 
seznamu Zastupující vnější hazard 

1 

  
Anomálie spodní vody  

2  
Vzestup hladiny podzemní vody / zaplavení území 
podzemní vodou 

3 Nízká hladina podzemní vody 

4 Agresivní podzemní voda 

6  Dopravní nehody  

64 Exploze 

65 
Úniky toxických, chemických a radioaktivních 
látek 

66 Vnější požáry 

99 Vliv letících předmětů 

9 Vnější záplavy 

10 Tsunami 

11 Záplavy způsobené extrémními srážkami 

12 Záplavy způsobené táním sněhu 

13 Záplavy způsobené srážkami mimo lokalitu do 
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Vyřazeno Vnější hazard zastupující vyřazený vnější hazard 

Pořadí v 
seznamu 

Vyřazený vnější 
hazard 

Pořadí v 
seznamu Zastupující vnější hazard 

vodotečí vedoucích do lokality 

14 
Záplavy / vzestup hladiny řeky způsobené 
zneprůchodněním říčního toku 

15 Změna říčního toku 

16 Záplavy následkem impulsních vln 

17  Záplavy a vlny způsobené selháním vodních děl  

20  
Extrémní teplota 

země  

21 Permafrost 

22 Opakující se promrzání půdy 

37 Nízká vodní hladina  

3 Nízká hladina podzemní vody 

19 Extrémní sucho 

38 Nízká hladina moře 

43  Podzemní voda 

2 
Vzestup hladiny podzemní vody / zaplavení území 
podzemní vodou 

3 Nízká hladina podzemní vody 

4 Agresivní podzemní voda 

45 
Prasklina, puklina, 

štěrbina 

46 Kras a krasové jevy 

47 Epeirogenetické pohyby 

48 Poklesání / propad terénu 

49 Porušení území zlomem 

50 Trvalý posun v podloží 

52 Korýši a měkkýši 

51 

  

Projevy fauny (zvířata) 

  

53 Ryby, medúzy 

54 
Vzdušné roje 

(hmyz/ptáci/listí) 

56 
Biologické znečištění 
(mořské/říční/jezerní) 

55 

  

Projevy flóry (rostliny) 

  
57 

Biologický plovoucí 
odpad 

58 
Mikrobiologická 

koroze 

59  

Projevy havárie 
jaderného provozu v 

okolí JE 
61  

Transport čerstvého a vyhořelého paliva a jiných 
RA materiálů 

62  

Projevy havárie 
průmyslového nebo 
vojenského zařízení 

63 Šíření požáru z jiných zařízení v lokalitě 

64 Exploze 

65 
Úniky toxických, chemických a radioaktivních 
látek 

66 Vnější požáry 

67  Nehody na produktovodech  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 37 

 

 

Vyřazeno Vnější hazard zastupující vyřazený vnější hazard 

Pořadí v 
seznamu 

Vyřazený vnější 
hazard 

Pořadí v 
seznamu Zastupující vnější hazard 

65 
Úniky toxických, 
chemických a 

radioaktivních látek 

7 Důlní činnost 

60 Jaderná zařízení v lokalitě 

67 Nehody na produktovodech 

39 Pád letadla 

93 Postvulkanické jevy 

61 
Transport čerstvého a vyhořelého paliva a jiných 
RA materiálů 

97 Vliv aktivity v areálu JZ 

92 Vulkanické plyny 

70 
Projevy ostatních 
vnějších požárů 

64 Exploze 

66 Vnější požáry 

67 Nehody na produktovodech 

71 Požár lesa 

73 
Přehrazení říčního 

toku 

74 Podvodní suť 

75 Svahové pohyby 

76 Podvodní sesuvy 

77 Murový proud a bahnotok 

78  Sesuv půdy  

47 Epeirogenetické pohyby 

74 Podvodní suť 

75 Svahové pohyby 

76 Podvodní sesuvy 

77 Murový proud a bahnotok 

87 Vulkanická činnost 

83 Spad vulkanického popela 

88 Tok lávy, tok pyroklastické hmoty 

89 Tok vulkanických trosek 

90 Seismicky indukované sedání 

91 Vulkanické balistické střely 

92 Vulkanické plyny 

93 Postvulkanické jevy 

100 Vodní vlny 

10 Tsunami 

101 Vysoký příliv 

102 Vzedmutí vody způsobené bouří 

107  Vzedmutí půdy  
22 Opakující se promrzání půdy 

47 Epeirogenetické pohyby 

108 Zemětřesení 
109 Tektonické zemětřesení 

110 Antropogenní seismicita 
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Vyřazeno Vnější hazard zastupující vyřazený vnější hazard 

Pořadí v 
seznamu 

Vyřazený vnější 
hazard 

Pořadí v 
seznamu Zastupující vnější hazard 

114 
Zásobování chladící 

vodou 

19 Extrémní sucho 

51 Projevy fauny (zvířata) 

55 Projevy flóry (rostliny) 

V následující tabulce je uveden seznam všech vnějších hazardů, které nebyly v rámci 
hodnocení vyloučeny na základě kritéria smysluplnost a jedinečnost, tedy ty, které 
jsou při daném umístění elektrárny možné (relevantní). 

Dále je provedeno seskupení (kategorizace) hazardů. Jednotlivé kategorie byly 
stanoveny dle WENRA – Guidance Document Issue T: Natural Hazards Head 
Document (2015) [2.2-10] a IAEA SSG-35 (2015) [2.2-14]. 

V této tabulce je současně uveden odkaz do kapitoly dílu 2 ZBZ, ve které je 
provedeno detailní vyhodnocení zmíněného hazardu. 

Tab. 7 Seznam relevantních smysluplných vnějších hazardů pro lokalitu EDU 

Pořadí Vnější hazard Kapitola ZBZ vypořádání 
hazardu 

Hydrologické hazardy 

1 záplavy způsobené extrémními srážkami 2.5 

2 záplavy způsobené táním sněhu 2.5 

3 
záplavy způsobené srážkami mimo lokalitu do 
vodotečí vedoucích do lokality 2.5 

4 
vzestup hladiny podzemní vody / zaplavení území 
podzemní vodou 2.5 

5 
záplavy / vzestup hladiny řeky způsobené 
zneprůchodněním říčního toku   2.5 

6 projevy silných vodních proudů   2.5 

7 záplavy následkem impulsních vln 2.5 

8 záplavy a vlny způsobené selháním vodních děl 2.5 

9 změna říčního toku 2.5 

Meteorologické hazardy – extrémní hodnoty meteorologických parametrů 

10 extrémní teploty vzduchu (vysoká a nízká) 2.4 

11 sněhová pokrývka 2.4 

12 extrémní teploty chladící vody (vysoká a nízká) 2.4 

13 vlhkost vzduchu 2.4 

14 extrémní rychlost větru 2.4 

15 tlak vzduchu 2.4 

16 extrémní sucho 2.4 

17 námraza (mrznoucí déšť, ledová bouře) 2.4 
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Pořadí Vnější hazard Kapitola ZBZ vypořádání 
hazardu 

18 Krupobití 2.4 

19 opakující se promrzání půdy 2.4 

Meteorologické hazardy – výjimečně se vyskytující meteorologické jevy 

20 Blesky 2.4 

21 Tornádo 2.4 

22 sněhová bouře, tvorba závějí 2.4 

23 písečná nebo abrazivní bouře 2.4 

24 sněhová lavina 2.4 

25 zamrzlá vodní hladina 2.4 

26 ledová tříšť (kašovitý led) 2.4 

27 ledové bariéry 2.4 

28 Mlha 2.4 

29 sluneční bouře 2.4 

30 pád meteoritu  2.4 

31 pád trosek 2.4 

Změny klimatu 

32 změny klimatu 2.4 

Biologické hazardy 

33 projevy fauny (zvěř) 2.7 

34 projevy flóry (rostliny) 2.7 

Geologické hazardy 

35 svahové pohyby (vč. podvodní sesuvy) 2.6 

36 povrchová eroze 2.6 

37 murový proud a bahnotok 2.6 

38 kras a krasové jevy 2.6 

39 epeirogenetické pohyby 2.6 

40 poklesání/propad terénu 2.6 

41 nepříznivé vlastnosti základové půdy 2.6 

42 agresivní podzemní voda 2.6 

43 spad vulkanického popela 2.6 

46 geotermální anomálie 2.6 

47 postvulkanické jevy 2.6 

49 výskyt metanu 2.6 

50 výskyt radonu 2.6 

51 tok lávy, tok pyroklastické hmoty 2.6 
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Pořadí Vnější hazard Kapitola ZBZ vypořádání 
hazardu 

52 tok vulkanických trosek 2.6 

53 vulkanické balistické střely 2.6 

54 vulkanické plyny 2.6 

Seismotektonické hazardy 

55 tektonické zemětřesení 2.6 

56 antropogenní seismicita 2.6 

57 porušení území zlomem 2.6 

58 ztekucení zemin 2.6 

59 seismicky indukované sedání 2.6 

60 trvalý posun v podloží 2.6 

Přírodní požáry 

61 požár lesa (ostatní plodiny) 2.7 

Hazardy způsobené lidskou činností 

62 pád letadla 2.3 

63 Exploze 2.3 

64 vnější požáry 2.3 

65 kontaminace půdy 2.3 

66 nehody na produktovodech 2.3 

67 vliv elektromagnetického rušení 2.3 

68 vířivé zemní proudy 2.3 

69* střely generované turbínou 
Není relevantní etapě 

umístění 

70 důlní činnost 2.3 

71 jaderná zařízení v lokalitě 2.3 

72 
transport čerstvého a vyhořelého paliva a jiných RA 
materiálů 

3.9 

73 projevy nehod uvnitř areálu JZ 2.3 

74 
nehody na vojenských a průmyslových zařízeních 
(náhodný dopad vojenských aktivit) 2.3 

75 šíření požáru z jiných zařízení v lokalitě 2.3 

76* zhroucení budovy 
Není relevantní etapě 

umístění 

77 výpadek dodávky energií 3.8 

78* pád těžkých břemen 
Není relevantní etapě 

umístění 

79 vliv aktivity v areálu JZ 2.3 

80 vliv letících předmětů  

Řešeno v Analýze potřeb a 
možností zajištění fyzické 

ochrany (APMZFO) 
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*vnější hazardy, které nejsou relevantní ve fázi umístění JZ. Tyty hazardy budou 
detailně analyzovány v další fázi etapě licencování – povolení k výstavbě dle AtZ, 
kdy bude znám projekt JZ. 

 KOMBINACE 

Systematický přístup k hodnocení kombinací vnějších hazardů, popisovaný ve studii 
ÚJV [2.2-7], je stále ve vývoji a aplikuje nejnovější poznatky z hodnocení kombinací 
vnějších hazardů dle nejnovějších návodů SÚJB, IAEA a WENRA. Výsledky jsou 
pravidelně konzultovány a diskutovány s SÚJB.  

V následující tabulce je zobrazen náhled „Reálné matice závislosti vnějších hazardů“ 
s vyznačením typu kombinace. Kompletní matice je uvedena v Příloze č. 2.2-1 této 
kapitoly. Reálná matice byla sestavena dle metodiky výběru ETAPA 1, která je 
uvedena v kap. 2.2.2.2.2.1 a která je detailně popsána ve studii ÚJV [2.2-7]. 
Hodnocení kombinace vnějších hazardů pro Etapa 2 a Etapu 3 není dále uvedeno, 
protože je možné ho provést až pro konkrétní projekt NJZ EDU se znalostí SKK a 
jejich odolnosti na konkrétní hazardy. 
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Tab. 8 Ukázka reálné matice závislosti kombinací vnějších hazardů (převzato z [2.2-7]). 

 Označení sloupce matice  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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1 1 Agresivní podzemní voda QL1 NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ NZ NZ QL2 QL2 NZ QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 ZA NZ 

2 2 Antropogenní seismicita NZ QL1 NZ NZ QL4 QL2 ZA ZA NZ NZ QL2 QL2 NZ QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ 

3 3 Blesk NZ NZ QL1 NZ QL4 QL2 ZA ZA KO1 NZ QL2 QL2 NZ QL4 QL2 QL2 KO1 QL2 KO2 NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ 

4 4 Důlní činnost ZA ZA NZ QL1 QL4 QL2 ZA ZA NZ NZ QL2 QL2 NZ QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ 

5 5 Epeirogenetické pohyby QL4 QL4 QL4 QL4 QL1 QL2 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL2 QL4 QL4 QL2 QL2 QL4 QL2 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL4 QL4 

6 6 Eroze pobřeží QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL1 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 

7 7 Exploze NZ ZA NZ NZ QL4 QL2 QL1 ZA NZ NZ QL2 QL2 NZ QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ 

8 8 Vnější požáry NZ NZ NZ NZ QL4 QL2 ZA QL1 NZ NZ QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ ZA 

9 9 Extrémní rychlost větru NZ NZ KO1 NZ QL4 QL2 ZA ZA QL1 NZ QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 KO1 QL2 KO2 NZ NZ QL4 QL2 NZ ZA 
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10 10 Extrémní sucho QL4 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL4 ZA QL4 QL1 QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 QL4 QL2 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL4 QL4 

11 11 Geotermální anomálie QL2 QL2 QL2 QL2 QL4 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL1 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL4 QL2 QL2 QL2 

12 12 Hurikány, Cyklony, Tajfuny QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL1 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 

13 13 Jaderná zařízení v lokalitě NZ NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ NZ NZ QL2 QL2 QL1 QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ 

14 14 Kontaminace půdy QL4 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL2 QL4 QL1 QL2 QL2 QL4 QL2 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL4 QL4 

15 15 
Koroze způsobená mořskou 

vodou 
QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL1 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 

16 16 Kras a krasové jevy QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL1 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 

17 17 Krupobití NZ NZ KO1 NZ QL4 QL2 ZA ZA KO1 NZ QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 QL1 QL2 QL3 QL3 QL3 QL3 QL2 NZ NZ 

18 18 Lavina QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL1 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 

19 19 Ledová bouře, mrznoucí déšť NZ NZ KO2 NZ QL4 QL2 NZ NZ KO2 QL3 QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 QL3 QL2 QL1 NZ NZ NZ QL2 NZ NZ 

20 20 Ledová tříšť (kašovitý led) NZ NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ NZ NZ QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 QL3 QL2 NZ QL1 NZ QL4 QL2 NZ NZ 

21 21 Ledové bariéry NZ NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ NZ NZ QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ ZA QL1 QL4 QL2 NZ NZ 

22 22 Mlha QL4 QL4 QL4 QL4 QL4 QL2 QL4 QL4 QL4 QL3 QL2 QL2 QL4 QL4 QL2 QL2 QL3 QL2 QL4 NZ QL4 QL1 QL2 QL4 ZA 

23 23 
Mohutná přílivová vlna na 

řece 
QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL2 QL1 QL2 QL2 

24 24 Murový proud a bahnotok NZ NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ NZ NZ NZ QL2 QL2 NZ QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 QL1 NZ 

25 25 
Náhodný dopad vojenských 

aktivit 
NZ ZA NZ NZ QL4 QL2 ZA ZA NZ NZ QL2 QL2 ZA QL4 QL2 QL2 NZ QL2 NZ NZ NZ QL4 QL2 NZ QL1 
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Kompletní matice závislosti vnějších hazardů obsahuje 2 209 kombinací dvou 
vnějších hazardů. Po provedení kroku 3 v Etapě 1 (aplikace kvalitativních kritérií) 
byla vyloučeno celkem 255 kombinací, viz následující tabulka. 

Tab. 9 Počet vyloučených kombinací dle kroku 3 

Kvalitativní kritériu Název Počet vyloučených 

QL1 KOMBINACE 47 

QL2 SMYSLUPLNOST 0 

QL3 SOUČASNOST 99 

QL4 VLIV,DOPAD 109 

QL5 JEDINEČNOST 0 

Celkem 255 

Po provedení kroku 3 bylo provedeno zatřídění zbývajících kombinací dle jejich typu 
(krok 4 – ZA, NZ a KO). 

Tab. 10 Zatřídění typu kombinací dle kroku 4 

Typ kombinace Název Počet kombinací 

NZ Nezávislá 1613 

ZA Závislá 292 

KO Korelovaná 49 
Celkem 1954 

Z hodnocení typu kombinací v kroku 4 vyplývá, že nejvíce kombinací dvou vnějších 
hazardů je typu NZ. Celkové podíly jsou patrné z následujícího Obr. 11. 

 
Obr. 11 Koláčový graf nevyřazených kombinací vnějších hazardů rozdělený dle typu 
kombinace (převzato a upraveno z [2.2-7]). 

83%
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Nevyřazené kombinace
vnějších hazardů

NZ Nezávislá

ZA Závislá

KO Korelovaná
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Výsledný seznam kombinací vnějších hazardů pro konkrétní projekt NJZ EDU bude 
uveden v dalším stupni licenční dokumentace, kterou bude povolení k výstavbě dle 
atomového zákona [2.2-1]. 

2.2.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

V kapitole 2.2.4 je uveden seznam vnějších hazardů (tj. přírodních hazardů a 
hazardů, které mají původ v činnosti člověka) a tabulka kombinací (reálná matice 
závislosti) vnějších hazardů jejichž výskyt je v území k umístění JZ smysluplný 
(relevantní).  

Tento seznam hazardů plně pokrývá jevy uvedené v § 3 odst. 1) a také požadavek 
na hodnocení uvedený v § 4 odstavec 3) písm. a) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.2-2]. 

 DOPORUČENÍ IAEA 

Současně text kapitoly naplňuje požadavky dokumentu IAEA SSR-1 [2.2-4] uvedené 
v čl. 4.12 a 4.20. 

 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Požadavky na hodnocení hazardů dle dokumentů WENRA uvedené v čl. T2.1 a T2.2 
jsou vytvořením seznamu relevantních hazardů pro území k umístění JZ naplněny. 
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2.3 JEVY, KTERÉ MAJÍ PŮVOD V ČINNOSTI ČLOVĚKA 
Předmětem kapitoly 2.3 je prezentace výsledků hodnocení jevů, které mají původ 
v činnosti člověka v souladu s požadavky uvedenými v §3 odst. 1 písm. b) a c). 
vyhlášky o umístění jaderného zařízení č. 378/2016 Sb. [2.3-2] a s přihlédnutím k 
bezpečnostnímu návodu SÚJB BN-JB-4.2: Umístění jaderného zařízení – hodnocení 
jevů způsobených činností člověka [2.3-38]. Jedná se tedy o hodnocení vlastností 
území k umístění z hlediska:  

- pádu letadla a jiných objektů,  

- výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka a jejich zplodin, 

- vlivu JZ, které je již v území umístěno, 

- silných vibrací, 

- elektromagnetické interference, 

- vířivého elektrického proudu, 

- negativních projevů letecké, silniční, železniční a vodní dopravy, 

- působení produktovodů a energetického vedení, 

- znečištění ovzduší, horninového prostředí, povrchových a podzemních vod a 

- provozu zařízení, ve kterém se nacházení nebo z nějž se uvolňují látky 
snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky nebo 
radioaktivní, 

- a jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení NJZ EDU. 

Hodnocení kolize s ochranným pásmem nebo bezpečnostním pásmem (viz § 3 odst. 
(1) písm. b)) je předmětem kapitoly 2.1 této ZBZ. 

V požadavcích standardu IAEA SSR-1 [2.3-3] uplatňovaných na umísťování 
jaderných zařízení se jedná o problematiku vymezenou v citovaném standardu v 
odst. 5.33 až 5.37 jako „External Human Induced Events“, neboli „vnější události 
způsobené člověkem“. Ve vyhlášce č. 329/2017 Sb. [2.3-10] se mluví o „událostech, 
které mohou být způsobené činností člověka“. Rovněž se používá pojem „události, 
které mají původ v činnosti člověka“. Dále v textu kapitoly 2.3 ZBZ se budou tyto jevy 
nazývat „vnějšími (externími) vlivy a vnitřními (interními) vlivy“. Z důvodu 
nejednoznačnosti ve výkladu jednotlivých pojmů považujeme za vhodné nadefinovat 
i další základní pojmy používané v kapitolách 2.3.4 a 2.3.5. 

V anglicky mluvících zemích a dokumentech (IAEA, WENRA), jsou používány dva 
základní pojmy „hazard“ (ohrožení) a „risk“ (riziko). Pro potřeby ZBZ budou tyto 
pojmy chápány následovně: 

Hazard (ohrožení, nebezpečí, nebezpečnost)  

Potenciál škody nebo jiné újmy, působící jako faktor nebo podmínka, která by mohla 
nepříznivě ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
zabezpečení, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události. 

Lze říci, že nebezpečí (hazard) je zdrojem rizika (tím není nic řečeno o druhu a míře 
rizika, a proto nelze hovořit přímo o riziku).  
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Pokud neexistuje hazard, neexistuje ani riziko. Hazardy jsou identifikovány pomocí 
metodických postupů označovaných jako „Identifikace zdrojů rizika“ (odhalení míst, 
jevů, stavů, které mají potenciál způsobit ztrátu). Proti hazardům bojujeme tzv. 
rizikovými bariérami (technická nebo organizační opatření). 

Riziko 

Je chápáno jako možnost, že s určitou četností vznikne událost, která by mohla 
nežádoucím způsobem ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností výskytu). 

V užším pojetí se někdy pojem riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou dojde 
za definovaných podmínek k projevu nepříznivého účinku (projevu hazardu).  

Z definice rizika vyplývá, že riziko je charakterizováno ztrátou (typem ztrát) a 
frekvencí takovýchto událostí. Ztráty mohou obecně představovat zdraví člověka, 
život člověka nebo lidí, majetek nebo životní prostředí. V souvislosti s tím hovoříme o 
riziku zdravotním, společenském, ekonomickém a ekologickém. Environmentální 
riziko je pojem, který zahrnuje riziko pro osoby, majetek a životní prostředí. 

Pro označení zdrojů událostí a zdrojů rizik vně pozemku NJZ EDU, se používá termín 
externí nebo vnější zdroje a jsou popsány v kapitole 2.3.4. Pro označení objektů a 
tras, zdrojů událostí a rizik uvnitř pozemku NJZ EDU se používá termín interní nebo 
vnitřní zdroje a jsou popsány v kapitole 2.3.5. Identifikace zdrojů rizik vyplývající z 
provozu NJZ EDU bude k dispozici až po zpracování konkrétního projektu vybraného 
typu elektrárny a bude zhodnocena v PrBZ NJZ EDU. Pro účely ZBZ se tedy jedná o 
ohrožení pocházející ze zdrojů umístěných uvnitř STP EDU1-4. Zdroje událostí jsou 
dále rozlišeny na stacionární (vázané na nepohyblivý objekt), mobilní (spojené 
s pohybujícím se objektem), potrubní (vázané na potrubní trasy produktovodů), 
vodní (spojené s objekty na vodní nádrži Mohelno) a radiační. V návaznosti na 
uvedené rozdělení zdrojů událostí jsou jim v dalším textu přiřazena identifikační čísla 
s prefixem: 

ES – externí stacionární IS – interní stacionární 

EM – externí mobilní IM – interní mobilní 

EP – externí potrubní 

EV – externí vodní 

 

IR – interní radiační 

Zdroje událostí mají povahu objektů a tras, ve kterých dochází k činnostem s 
nebezpečnými látkami nebo energiemi. Zdroje událostí jsou určovány jak vně 
pozemku NJZ EDU, tak i uvnitř. Činnosti s nebezpečnými látkami (energiemi) se 
označují jako zdroje rizika. Termín zdroj rizika se používá jako ekvivalent anglického 
hazard.  

Událostí je myšlen jakýkoliv výskyt odchylky od podmínek normálního provozu, 
nezamýšlená událost, včetně provozní chyby, selhání zařízení nebo jiné nehody a 
úmyslného jednání ze strany ostatních, jejichž důsledky nebo potenciální důsledky 
nejsou hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
zanedbatelné. 
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V souladu s doporučením IAEA NS-G-3.1 [2.3-5] jsou v kapitole 2.3 uvažovány jen ty 
události způsobené člověkem, které jsou náhodného původu, nikoliv úmyslné činy. 
Tato kapitola se soustředí na určení zdrojů rizika a na jejich možné účinky na NJZ 
EDU. O účincích se rozhoduje podle pravděpodobnostních a deterministických 
kritérií. Stromy událostí vybraných vnějších i vnitřních zdrojů popsaných v kapitolách 
2.3.4 a 2.3.5 jsou uvedené v podkladu [2.3-17] a [2.3-9]. Podle výsledků analýz jsou 
nakonec určena projektová východiska (návrhové události a návrhové parametry). Při 
analýze extrémních a výjimečně se vyskytujících jevů byl využit technický dokument 
IAEA TECDOC-1341 [2.3-6]. 

Kapitola 2.3.5 navazuje na kapitolu 2.3.4, která prezentuje výsledky analýzy vnějších 
vlivů způsobených člověkem na NJZ EDU a doplňuje ji výsledky analýzy vyvolaných 
zdroji událostí a rizik umístěných na pozemku NJZ EDU (interní zdroje). Analyzovány 
byly informace o zdrojích rizik lokalizovaných v STP EDU1-4. 

Vývoj území k umístění JZ z pohledu vnějších hazardů mající původ v činnosti 
člověka je uveden v kap. 2.1.4.6 ZBZ NJZ EDU. V kap. 2.1.4.6 je hodnocení 
provedeno podle předpokládaného rozvoje území z pohledu budoucího 
průmyslového růstu v souladu se zásadami územního rozvoje kraje Vysočina a 
Jihomoravského kraje. 

2.3.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

 VNĚJŠÍ JEVY, KTERÉ MAJÍ PŮVOD V ČINNOSTI ČLOVĚKA (VNĚJŠÍ 
VLIVY) 

S přihlédnutím k doporučením IAEA NS-G-3.1 [2.3-5] se vnější vlivy identifikují ve 
vzdálenosti do 10 km od pozemku NJZ EDU. Takto stanovené území k umístění 
současně pokrývá požadavek uvedený v § 14 odst. 1) písm. b. vyhlášky č. 378/2016 
Sb., kde je požadováno, aby území k umístění jaderného zařízení z hlediska výbuchů 
a požárů, které mají původ v činnosti člověka a jejich zplodin, bylo posuzováno do 
vzdálenosti 5 km od pozemku jaderného zařízení. 

Identifikace letišť a jejich vyhodnocení, bylo provedeno do vzdálenosti 50 km od 
pozemku NJZ EDU. Pro uvedená letiště byla shromážděna data nezbytná pro 
hodnocení ohrožení v důsledku letového provozu. Pro výpočet pravděpodobnosti 
pádu letadla na jaderná zařízení v důsledku všeobecného letového provozu, se 
vychází z počtu leteckých nehod na referenční plochu, kterou je rozloha České 
republiky. Letecké nehody pro všechny kategorie letového provozu jsou tedy 
sledovány pro celé území ČR. 

Z hlediska EMI pokrývá hodnocená oblast zdrojů rušení frekvenční pásmo přibližně 
50 Hz až 7 GHz. Vzdáleností zdroje a objektu rušení nelze vymezit. Proto bylo 
provedeno měření elektromagnetického pole ke zjištění informace o 
elektromagnetickém prostředí na pozemku NJZ EDU. 

Hodnocení vlastností sítí 400 kV a 110 kV je provedeno pro elektrizační soustavu ČR 
a její vazby na zahraničí. 

Takto vymezené území k umístění JZ je dostatečně velké a bylo zvolena v souladu 
se všemi požadavky vyhlášky č. 378/2016 Sb., uvedené v §3, §4, §13 a §14 a na 
základě znalostí území a inženýrského úsudku. Území k umístění JZ se zdroji 
vnějších rizik je vyobrazeno na Výkrese č. 6 ZBZ NJZ EDU – Situace vnějších vlivů v 
okolí pozemku NJZ EDU. 
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 VLIV JINÉHO JZ V ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ (VNITŘNÍ VLIVY) 

Identifikace zdrojů rizik vyplývající z provozu NJZ EDU bude k dispozici až po 
zpracování konkrétního projektu vybraného typu elektrárny a bude zhodnocena 
v dalších fázích licenčního procesu. V kapitole 2.3.5 jsou tedy hodnocena rizika 
spojená se zdroji událostí a rizik umístěnými v STP EDU1-4 tak, jak je ohraničen 
oplocením střeženého prostoru. Hodnocená oblast dle kapitoly 2.3.5 navazuje na 
oblast hodnocenou v kapitole 2.3.4 a tvoří s ní kompletní území přicházející v úvahu 
pro umístění zdrojů rizik, která mohou působit na NJZ EDU.  

Schéma STP EDU1-4 se zdroji vnitřních rizik je vyobrazeno na Výkrese č. 7 ZBZ NJZ 
EDU – Situace zdrojů vnitřních vlivů. 

2.3.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK 
ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

 ZÁSADY METOD HODNOCENÍ 

Pro analýzu vnějších a vnitřních vlivů na NJZ EDU způsobených člověkem je výchozí 
postup znázorněný diagramem na Obr. 1, který reprodukuje procesní schéma 
uvedené v doporučení IAEA NS-G-3.1 [2.3-5], strana 18 na „Fig. 1 General flow 
diagram for the screening and evaluation procedure“. 

Pro hodnocení rizika plynoucího z externích událostí, jejichž zdrojem jsou 
průmyslové, vojenské a pozemní dopravní objekty a rizika plynoucí z interních 
událostí, tedy vlivy jiného JZ v území k umístění (interní události jsou předmětem 
kapitoly 2.3.5 ZBZ) je použita společná metodika, která je popsána v této kapitole. 
Výchozí postup popsaný diagramem na Obr. 1 je pro jednotlivé skupiny vnějších vlivů 
doplněn zásadami uvedenými v kapitolách 2.3.2.2 až 2.3.2.6 této zadávací 
bezpečnostní zprávy. 

Zdroje událostí jsou určovány jak vně pozemku NJZ EDU, tak i uvnitř pozemku NJZ 
EDU. Analýza začíná určením potenciálních zdrojů událostí v okolí pozemku NJZ 
EDU. Zdroje událostí mají povahu objektů a tras, ve kterých dochází k činnostem 
s nebezpečnými látkami nebo energiemi. Termín zdroj rizika se používá jako 
ekvivalent anglického hazard. Zdroje rizika ve stacionárních a mobilních zdrojích 
událostí mají potenciál působit na elektrárnu požáry, výbuchy s následně vyvolanými 
tlakovými vlnami a vibracemi, vytvářením a šířením oblaků hořlavých látek, 
vytvářením a šířením oblaků toxických látek, vytvářením a šířením skvrn hořlavých, 
korozivních nebo toxických kapalin ve vodním toku, a také (především u interních 
zdrojů) vytvářením a šířením oblaků oxidujících látek nebo asfyxiantů. 

Zdroje rizika pro podzemní vody a horninové prostředí představují takové události, 
které by vedly k transportu či zanesení kontaminace k pozemku NJZ EDU. 

Po identifikací zdrojů rizika analýza pokračuje určením a proséváním možných 
událostí. Termín „prosévání“ je překladem anglického pojmu „screening“. 

Proces prosévání je dvoufázový. Jsou v něm vyřazovány ty zdroje, které se na 
vnějších vlivech na elektrárnu významným způsobem neprojevují, a to buď na 
základě vzdálenosti zdroje události od elektrárny (v tomto případě od PNpU (část 
pozemku NJZ EDU, na kterém se bude nacházet budoucí střežený prostor NJZ EDU 
s objekty s vlivem na JB)) nebo pravděpodobnosti jejího možného vzniku. Předběžné 
prosévání může být prováděno buď pomocí hodnoty prosévací vzdálenosti (SDV) 
anebo pomocí ocenění pravděpodobnosti výskytu události. 
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Pro události, které nejsou vyloučeny proséváním, je provedeno ocenění četností a 
účinků interakcí událostí s novým jaderným zdrojem. 

Při oceňování událostí se analýza soustředí na interakci událostí s položkami NJZ 
EDU s vlivem na jadernou bezpečnost. V této zprávě se má za to, že položky s 
vlivem na jadernou bezpečnost se budou vyskytovat v budovách reaktorů, v 
objektech obklopujících budovy reaktorů, v objektech dieselgenerátorových stanic a 
ve skladu vyhořelého jaderného paliva NJZ EDU. 

V souladu s doporučením IAEA NS-G-3.1 [2.3-5] jsou uvažovány jen ty události 
způsobené člověkem, které jsou náhodného původu, nikoliv úmyslné činy. Interní 
události se předpokládají ve zdrojích událostí, které se neúčastní přímo provozních 
stavů NJZ EDU. Kapitola se soustředí na určení zdrojů rizika, a na jejich možné 
účinky na NJZ EDU. O účincích se rozhoduje podle pravděpodobnostních a 
deterministických kritérií. Podle výsledků analýzy jsou nakonec určena projektová 
východiska (návrhové události a návrhové parametry). Pro analýzu extrémních a 
výjimečně se vyskytujících jevů byl využit technický dokument IAEA TECDOC-1341 
[2.3-6]. 
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Obr. 1 Obecný vývojový diagram podle [2.3-5] pro postup prosévání a oceňování (dvojitě 
orámované obrazce představují ukončené sekvence) (zpracoval UJV dle podkladu [2.3-5]). 

 MONITOROVÁNÍ VLASTNOSTÍ ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ 

Monitorování jevů způsobených činností člověka (jedná se především o jevy 
způsobené vlivem silniční, železniční, lodní a letecké dopravy, dále stavební činností, 
požáry, výbuchy, potrubními trasami, pády předmětů aj.) neprovádí ČEZ ani EDU II 
pomocí vlastního systému monitorování, který by byl schopný reagovat „online“ na 
případné zvýšení rizika plynoucího z hodnocení jevů způsobeným člověkem.  
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Snaha o pravidelné (automatické) získávání potřebných dat od dotčených orgánů 
státní správy byla řešena v souladu s plněním podmínky č. B1 rozhodnutí SÚJB o 
prodloužení provozu EDU1-4. Dle vyjádření příslušných orgánů státní správy není 
možné tato data získávat automaticky, protože ČEZ, a. s. není a ani EDU II nebude 
účastníkem těchto řízení, viz [2.3-42]. 

K hodnocení v této kapitole se využívá různých databází a podkladů (např. 
schválená územně plánovací dokumentace, databáze objektů zařazených do 
skupiny A a B dle zákona č. 224/2015 Sb. [2.3-43] o prevenci závažných havárií), 
které jsou přístupné online anebo jsou získávány na základě oficiálních žádostí o 
poskytnutí informací v souladu se zákony ČR.  

Vlastnosti území pro umístění JZ týkající se četnosti dopravy a její hustoty jsou 
předmětem pravidelného sčítání dopravy (přibližně 1x za 5 let), které provádí 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Výsledky posledního sčítání dopravy jsou uvedeny 
zde: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy. 

Pro potřeby hodnocení pravděpodobnosti pádu letadla se vychází z monitorování 
leteckých pohybů na příslušných letištích v okolí pozemku NJZ EDU a také ze 
statistik nehodovosti letadel. Tyto statistiky a monitoring provádí Úřad pro civilní 
letectví a také armáda České republiky. Tyto informace následně ČEZ a EDU II 
získává na základě oficiálních žádostí a využívá je pro zpracování aktualizací a 
hodnocení rizik spojených a leteckou dopravou. 

 PRŮMYSLOVÉ, DOPRAVNÍ A VOJENSKÉ OBJEKTY 

Analýza rizik vyplývajících z průmyslových, dopravních a vojenských objektů v okolí 
pozemku NJZ EDU byla provedena podle metodiky popsané v kapitole 2.3.2.1. 

V každém zdroji rizika (externí mobilní (EM), externí stacionární (ES), externí 
potrubní (EP) a externí vodní (EV)) uvažuje o možných událostech, které by mohly 
interagovat s NJZ EDU. Obecně lze předpokládat následující typy událostí: 

- požáry, 

- výbuchy, 

- vytváření a šíření oblaků hořlavých látek, 

- vytváření a šíření oblaků toxických látek,  

- vytváření a šíření skvrn hořlavých, korozivních nebo toxických kapalin ve 
vodním toku, a také  

- vytváření a šíření oblaků oxidujících látek nebo asfyxiantů (především u 
interních zdrojů). 

Předpokládané typy událostí souvisejí s typem nebezpečné látky v konkrétním zdroji 
rizika. 

Požáry se předpokládají, pokud je nebezpečnou látkou látka hořlavá. Výbuchy se 
předpokládají, pokud je nebezpečnou látkou kondenzovaná výbušnina, nebo se o 
nich uvažuje, pokud je nebezpečnou látkou hořlavá kapalina, plyn nebo prachová 
disperze. Vytváření a šíření oblaků hořlavých látek souvisí s požáry a výbuchy a 
uvažuje se o nich u hořlavých kapalin (obvykle však ne u kapalin III. třídy 
nebezpečnosti) a plynů. Vytváření a šíření oblaků toxických látek může být 
důsledkem požáru, pokud při hoření hořlavé látky vznikají toxické zplodiny, nebo 
k němu může docházet u kapalných a plynných toxických nebo korozivních látek. O 
vytváření a šíření oblaků oxidujících látek se uvažuje, pokud je nebezpečnou látkou 
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oxidující kapalina nebo plyn. Obdobně se uvažuje o tvorbě a šíření oblaků 
asfyxiantů.  

O možnosti vzniku letících předmětů ohrožujících NJZ EDU se uvažuje u zdrojů, na 
kterých přicházejí v úvahu výbuchy. Letící předměty se obvykle označují slovem 
střely. Možnost vzniku tlakových vln a následných vibrací se uvažuje u zdrojů, na 
kterých přichází v úvahu pouze výbuchy.  

Při identifikaci zdrojů rizika lze pro zjednodušení nahrazovat skupiny obdobných 
objektů reprezentativními objekty, které mají konzervativní rysy celé skupiny 
(nejmenší vzdálenost, největší množství nebezpečných látek, četnost události je 
součtem četností celé skupiny atd.). 

Oceňování účinků a četností interakcí událostí ve zdrojích rizika s elektrárnou 
probíhá tak, že na každý zdroj rizika se aplikuje nejprve jednodušší předběžné 
ocenění a teprve pokud se tímto způsobem nepodaří doložit zanedbatelnost 
interakce s elektrárnou, provádí se i podrobné ocenění zdroje rizika. Spolu s 
oceňováním se může uskutečnit prosévání. Prosévání může být prováděno použitím 
hodnoty prosévací vzdálenosti (screening distance value SDV) a statistickým 
oceněním pravděpodobnosti události. Prosévání podle SDV bylo přímo součástí 
identifikace objektů a tras v předchozí části. V této části se jako součást oceňování 
aplikuje prosévání podle mezní hodnoty četnosti výskytu události ve zdroji rizika za 
rok. V rámci předběžného oceňování se porovnává odhad četnosti iniciační události 
s mezní hodnotou, která se nazývá prosévací úroveň pravděpodobnosti (screening 
probability level SPL). V rámci podrobného oceňování se odhad četnosti interagující 
události porovnává s mezní hodnotou, která se nazývá hodnota návrhové 
pravděpodobnosti (design basis probability value DBPV). Je obvyklé, že DBPV je 
odlišná od SPL. V daném případě se však mezi těmito dvěma kritérii nerozlišuje, obě 
mezní hodnoty byly zvoleny jako 10-7 za rok. 

Detailní ocenění účinků a četností interakcí událostí ve zdrojích rizika s NJZ EDU je 
popsán ve zprávě [2.3-17]. 

 LETECKÝ PROVOZ 

Dle vyhlášky SÚJB č. 329/2017 Sb. je třeba zajistit odolnost vybraných zařízení a 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost nezbytných pro 
zvládání havarijních podmínek a radiační havárie jaderných zařízení s jaderným 
reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 50 MW proti náhodnému pádu letadla, 
jehož četnost pádu na plochu, na níž může způsobit základní vnější iniciační událost, 
je vyšší než jednou za 10-7 let. 

Jestliže pravděpodobnost vzniku nehodových událostí všech druhů letadel je nižší 
než stanovená úroveň pravděpodobnosti SPL = 10-7, není vyžadováno žádné další 
podrobné hodnocení. V případě, kde se pravděpodobnost rovná nebo je větší než 
SPL, je nutné provést podrobné ohodnocení. 

Metodika analýzy rizik leteckého provozu vychází z požadavku 5.35 standardu IAEA 
SSR-1 [2.3-3] a článků 5.1 až 5.20 doporučení IAEA NS-G-3.1 [2.3-5]. 

Podkladem k hodnocení rizik spojených s leteckou přepravou byla analýza 
dokumentovaná ve zprávách [2.3-7] a [2.3-18]. 

Hodnocení rizika pádu letadla na objekty NJZ EDU vychází ze statistik nehod na 
území ČR, její přehled je uvedený v kapitole 3.2 zprávy [2.3-18]. Nehody byly 
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zpracovány samostatně pro kategorii vojenské letectví (VOJ), všeobecné letectví 
(CIV) a sportovní létající zařízení (letadla do 450 kg) (SLZ). 

Roční pravděpodobnost PIAEA,kat se stanoví jako součtová pravděpodobnost pro 
každou z hodnocených kategorií letadel (kde kat je VOJ, CIV nebo SLZ) určena jako 
součet: 

PIAEA,kat = P1,kat + P2,kat + P3,kat         

Pi,kat = Pi,VOJ + Pi,CIV + Pi,SLL   pro i = 1, 2, 3     

kde P1,kat, P2,kat a P3,kat představují tři nezávislé roční pravděpodobnosti, reprezentující 
jednotlivá dílčí rizika v dané kategorii letadel: 

P1,kat je roční pravděpodobnost pádu na objekt v důsledku všeobecného letového 
provozu letadel v dané kategorii (jedná se o kategorie VOJ, CIV, SLZ), která 
byla určena na základě údajů o počtu pádů na sledovaném území za určité 
časové období, 

P2,kat je roční pravděpodobnost pádu letadla v dané kategorii (jedná se o 
kategorie VOJ, CIV, SLZ) na objekt v důsledku startovacích a přistávacích 
operací na blízkých letištích, 

P3,kat je roční pravděpodobnost pádu letadla v kategorii CIV na objekt v důsledku 
letového provozu na blízkých letových trasách. 

Odhadovanou pravděpodobnost P1,kat letecké nehody ovlivňující jaderného 
zařízení je možné určit na základě počtu nehod ročně na jednotku prostoru 
vynásobenou s tzv. efektivní plochou objektu s rizikem poškození zařízení s vlivem 
na bezpečnost. 

Roční pravděpodobnost P1,kat se určí podle vzorce: 

eff

katref

kat
kat A

TA

n
P 


,1     kde kat = VOJ, CIV, SLZ    

kde nkat je počet pádů letadel v kategorii kat za roční období T let, 

Aref je referenční plocha pro údaje o nehodách, zde plošná rozloha České 
republiky (78 863 km2), 

Tkat je uvažované časové období, pro které jsou k dispozici údaje o leteckých 
nehodách (počet roků).  

Uvažuje se počet roků od rozdělení ČSFR v roce 1993. 

V případě SLZ od vzniku kategorie v roce 1996. Do roku 1995 nehody byly 
zahrnuty v kategorii CIV. 

Aeff je tzv. efektivní plocha částí objektu ohroženého pádem letadla v km2  

Pravděpodobnosti P2,kat a P3,kat byly stanoveny v rámci identifikace rizik jako velmi 
malé a ve výpočtu jsou tedy uvažovány nulovou hodnotou. 

Pro určení roční pravděpodobnosti pádu letadla v důsledku letových operací na 
blízkých letištích P2,kat byl použit vztah: 
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)2/(1,2 RANPP effCkat    

kde 

P1 pravděpodobnost nehody na délku letu [pády/km], 1,0×10-7 pádů/km [13] 

NC počet letů [let/rok] 

Aeff efektivní plocha částí objektu ohroženého pádem letadla 

R je vzdálenost letiště od jaderného zařízení, v rámci posuzovaného NJZ 
se jedná o 8 km 

Pro určení roční pravděpodobnosti pádu letadla v důsledku provozu v blízkých 
letových koridorech P3,kat byl použit vztah: 

FA×N=PP effFA 1
 

xg
gF



 e*)2/(  

kde 

PI  pravděpodobnost nehody na délku letu [pády/km], 1,0×10-7 pádů/km 

N  počet letů/rok 

Aeff  efektivní plocha částí objektu ohroženého pádem letadla 

x  vzdálenost od letiště [km] 

g   konstanta = 0,622 km-1 

Vzhledem k tomu, že letadla AČR mají automatické povolení k využití vojenských 
letišť, ukládají se data pouze za poslední měsíc. Cizí letadla jsou zaznamenávaná, 
ale jedná se o zanedbatelný počet. Dle vyjádření letiště Náměšť LKNA jsou trasy ve 
vzdálenosti ˂ 4 km od lokality NJZ sporadicky využívané. U IFR tratě OK1HF se 
jedná o max. 10 letadel ročně a u VFR tratě SIERRA – ALFA se též jedná o max. 10 
letadel ročně. 

Efektivní plocha objektu Aeff byla dle [2.3-18] určena jako maximální možná plocha 
pravoúhlého průmětu dotčených stavebních objektů do roviny kolmé k trajektorii 
dopadajícího letadla. Úhel trajektorie dopadu odpovídá střední hodnotě úhlu dopadu, 
která je pro letadla v kategoriích VOJ, CIV a SLZ přibližně 43° (dle předpisů IAEA je 
doporučený úhel v rozmezí 10-45°, kdy 45° vychází jako nejkritičtější). 

 TRANZITNÍ PLYNOVOD 

Následky porušení těsnosti plynovodu a s tím spojeného úniku zemního plynu byly 
hodnoceny na základě těchto v úvahu přicházejících událostí: 

- explozní hoření (deflagrace) zemního plynu zachyceného v uzavřených 
objektech elektrárny, 

- rozptyl zemního plynu uniklého do volného prostoru bez vzniku požáru, 

- hoření uniklého zemního plynu ve volném prostoru, 

- rázové vlny vytvořená prasknutím potrubí, 

- střely vržené plynem vytékajícím z velké netěsnosti potrubí. 
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 ELEKTROMAGNETICKÁ INTERFERENCE 

Problematika EMI a EMC je pokryta soustavou norem (ČSN, IEC, EN), které 
stanovují metodu hodnocení elektromagnetického prostředí z hlediska EMI a EMC.  

Hodnocení elektromagnetického prostředí bylo provedeno v souladu s těmito 
normami v celém frekvenčním pásmu elektromagnetických jevů vyskytujících se 
v daném místě. Zjištění elektromagnetických jevů se uskutečnilo takto: 

- měřením elektromagnetického pole na PNpU v celém průmyslovém 
frekvenčním pásmu 50 Hz až 7 GHz a následné vyhodnocení (konkrétní 
metoda je uvedena ve zprávě [2.3-19]), 

- hodnocením četnosti a intenzity atmosférických výbojů v lokalitě na základě 
místní keraunické úrovně (viz kapitola 2.4.2.2 této zprávy). 

Hodnocení vlastností elektrizační soustavy z hlediska zapojení bloků NJZ EDU 
(problematika elektromagnetického prostředí průmyslového kmitočtu) bylo provedeno 
podle Kodexu přenosové soustavy, viz podklad [2.3-8]. 

 SILNÉ VIBRACE 

V rámci hodnocení silných vibrací, se hodnotí pohyb podloží vyvolaný činností 
člověka (technická a indukovaná seismicita), který je přenášený od zdroje vibrací 
horninovým prostředím a následky působení vibrací z hlediska možného poškození 
SKK  s vlivem na jadernou bezpečnost, radiační ochrany, technické bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a 
ovlivnění pracovního prostředí nebo ohrožení pracovníků. 

 ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU, HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ, POVRCHOVÝCH 
A PODZEMNÍCH VOD 

Analýza rizik vyplývajících ze znečištění vzduchu, horninového prostředí, 
povrchových a podzemních vod v okolí pozemku NJZ EDU byla provedena podle 
metodiky popsané v kapitole 2.3.2.1. 

Zdroje znečištění vzduchu a povrchových vod se projevují obdobnými účinky jako 
zdroje vyplývající z průmyslových, dopravních a vojenských objektů a jejich 
hodnocení bylo tedy provedeno rovněž podle metodiky popsané v kapitole 2.3.2.2. 

Identifikace jednotlivých zdrojů znečištění vzduchu, horninového prostředí, 
povrchových a podzemních vod vychází ze zprávy [2.3-16]. 

U zdrojů znečištění horninového prostředí a podzemních vod se uvažují události 
spojené s transportem kontaminačního mraku. Proudění podzemní vody je 
nejvýznamnějším transportním mechanismem rozpuštěných kontaminantů. Látky 
rozpuštěné v podzemní vodě se šíří advekčně-disperzním pohybem a současně 
podléhají sorpčním a degradačním procesům.  

Rychlost šíření kontaminantů saturovanou zónou je závislá na rychlosti proudění 
podzemní vody, a na dalších faktorech, a procesech, které šíření omezují. Jedním 
z těchto procesů je sorpce látek na horninovém prostředí, která pak způsobuje 
zpomalení šíření znečištění u jednotlivých kontaminantů. Toto zdržení lze vyjádřit 
pomocí retardačního faktoru.  

Ze zhodnocení geologických a hydrogeologických podmínek v okolí pozemku NJZ 
EDU lze na základě inženýrského odhadu účinek kontaminace podzemní vody 
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zanedbat, pokud je kontaminační mrak transportován podzemní vodou směrem od 
hranic pozemku NJZ EDU.  

Kontaminace půdy je velmi lokálně vázaná, většinou bez transportu nad rámec 
vlastního zdroje. V rámci konzervativního přístupu byla v rámci předběžného 
hodnocení posouzena i možná kontaminace horninového prostředí transportem 
podzemní vodou. Proto i možnou kontaminaci horninového prostředí lze zanedbat, 
pokud je kontaminační mrak transportován podzemní vodou směrem od hranic 
pozemku NJZ EDU. Dále lze kontaminaci horninového prostředí vyloučit i u 
kontaminantů podléhají rychlé atenuaci a biodegradaci (například sloučeniny dusíku). 
U skládek odpadu, které jsou pod kontrolou (například monitoring podzemních vod) 
lze přenos kontaminace horninovým prostředím taktéž vyloučit. Jedná se o izolované 
těleso pod stálým dohledem. 

Popis ocenění účinků interakcí a četnosti událostí ve zdrojích rizika s NJZ EDU je 
podrobněji popsán v kapitole 4.1 zprávy [2.3-16]. 

2.3.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

Požadavky na hodnocení vlastností území k umístění týkající se této kapitoly jsou 
uvedeny obecně v § 3 odst. (1) písmeno b) a c) takto: 

§ 3 Posuzované vlastnosti území k umístění jaderného zařízení 

b) Jevů, které mají původ v činnosti člověk a to, 

1. pádu letadla a jiných objektů,  

2. výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka a jejich zplodin, 

3. vlivu JZ, které je již v území umístěno, 

4. silných vibrací, 

5. elektromagnetické interference, 

6. vířivého elektrického proudu, 

7. negativních projevů letecké, silniční, železniční a vodní dopravy, 

8. působení produktovodů a energetického vedení, 

9. znečištění ovzduší, horninového prostředí, povrchových a podzemních 
vod a 

10. provozu zařízení, ve kterém se nacházení nebo z nějž se uvolňují látky 
snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky nebo 
radioaktivní 

c) a jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení jaderného zařízení. 

Konkrétní požadavky na hodnocení vlastností území k umístění týkající se této 
kapitoly jsou uvedeny v § 13 a § 14 takto: 

§ 13 Pád letadla a jiných objektů 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska pádu letadla a jiných 
objektů musí být provedeno stanovením pravděpodobnosti pádu letadla a jiných 
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objektů, jehož důsledky překonají projektem jaderného zařízení předpokládanou 
odolnost systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost. 

§ 14 Výbuchy a požáry, které mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodiny 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska výbuchů a požárů, 
které mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodin musí: 

a) hodnotit: 

1. scénáře výbuchu, požáru, včetně výskytu a vlastností látek schopných 
vyvolat výbuch nebo požár, vlastností vzniklé tlakové vlny, letících 
úlomků uvolněných v důsledku výbuchu a šíření zplodin hoření a 
velikosti výbuchem vyvolaných vibrací, 

2. ohrožení plynoucí z používání nebo ničení výbušnin, střeliva a munice 
a 

3. ohrožení plynoucí z důlních otřesů a 

b) být provedeno do vzdálenosti 5 km. 

Pro hodnocení vlastností území k umístění týkajících se výbuchů a požárů, které mají 
původ v činnosti člověk, a jejich zplodin je ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. 
uvedeno v § 14 vylučující kritérium, při jehož dosažení je umístění jaderného 
zařízení na pozemku zakázáno. 

(2) Charakteristikou výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka, a jejich 
zplodin, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je 
vzdálenost jejich výskytu od jaderného zařízení znemožňující provést preventivní 
nebo ochranná opatření zamezující ohrožení jeho jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, zvládání radiační mimořádné události nebo zabezpečení. 

 DOPORUČENÍ IAEA (SSR-1) 
Z doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.3-3] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky uvedené v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“. Konktrétně se jedná o 
články vztahující se hodnocení vnějších ohrožení vyvolaných člověkem, pádu letadla 
a hodnocení chemických hazardů: 

Evaluation of external hazards 

HUMAN INDUCED EVENTS 

Requirement 24: Evaluation of hazards associated with human induced events. 

The hazards associated with human induced events on the site or in the region shall 
be evaluated. 

5.33 Human induced events to be addressed shall include, but shall not be limited to: 

a) Events associated with nearby land, river, sea or air transport (e. g. collisions 
and explosions); 

b) Fire, explosions, missile generation and releases of hazardous gases from 
industrial facilities near the site; 

c) Elektromagnetic interference. 

5.34 Human activities that might influence the type of severity of natural hazards, 
such as resource extaction or other significant re-contouring of land or water or 
reservoir induced seismicity, shall be considered. 
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AIRCRAFT CRASHES 
5.35 The potential for accidental aircraft crash on the site shall be assessed with 
account taken, to the extent practicable, of potential changes in future air traffic and 
aircraft characteristic.  

CHEMICAL HAZARDS 
5.36 Current or foreseeable activities in the region surrounding the site that involve 
the handling, processing, transport and/or storage of chemicals having a potential for 
explosions of for producing gas clouds capable of deflagration or detonation shall be 
addressed. 
5.37 Hazards associated with chemical explosions or other releases shall be 
expressed in terms of heat, overpressure and toxicity (if applicable), with account 
taken of the effect of distance and non-favorable combinations of atmospheric 
conditions at the site. In addition, the potential effects of such events on site workers 
shall be evaluated. 
Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.3-3] jsou již implementovány v nové české 
legislativě, a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.3-2]. Není tedy 
potřeba doporučení dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je 
v následující tabulce provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb.  
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Tab. 1 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu 
IAEA SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-1 

§ 3 odst. (1) písm. b) a c) 
5.33 
5.34 

§ 13 5.35 

§ 14 
5.36 
5.37 

 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Ve studii AMEC [2.3-11] a následně ÚJV [2.3-12] bylo provedeno komplexní 
hodnocení externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů 
WENRA [2.3-15] a IAEA [2.3-13] a [2.3-14]. Výsledkem tohoto hodnocení bylo 
vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území k umístění JZ, které 
nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria „Smysluplnost“ a 
„Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní hazardy vyplývající z činností 
člověka vztahující se k této kapitole jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2 Relevantní hazardy vyplývající z činností člověka v území k umístění JZ 

Události způsobené lidskou činností 

pád letadla 

exploze 

externí požáry 

kontaminace půdy 

nehody na produktovodech 

vliv elektromagnetického rušení 

vířivé zemní proudy 

důlní činnost 

jaderná zařízení v lokalitě 

projevy nehod uvnitř areálu JZ 

nehody na vojenských a průmyslových zařízeních (náhodný dopad vojenských aktivit) 

šíření požáru z jiných zařízení v lokalitě 

vliv aktivity v areálu JZ 
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2.3.4 VNĚJŠÍ JEVY, KTERÉ MAJÍ PŮVOD V ČINNOSTI ČLOVĚKA 
(VNĚJŠÍ VLIVY) 

 PRŮMYSLOVÉ A VOJENSKÉ OBJEKTY A LESNÍ POROSTY 

2.3.4.1.1 Identifikace zdrojů událostí 

Vzhledem k tomu, že pro zdroje událostí odpovídajících předmětu této kapitoly není 
k dispozici centrálně vedená evidence, byly zdroje uvedené v PrBZ EDU1-4 [2.3-34] 
ověřeny a doplněny doplňujícím průzkumem sestávajícím ze získání informací od 
orgánů státní správy, správců komunikací a železnice, provozovatele tranzitního 
plynovodu, vyhledáním v úvahu přicházejících zdrojů v terénu a dotazováním u jejich 
vlastníků a v závěru verifikací úplnosti výsledků doplňujícího průzkumu osobami 
znalými místopisu lokality. Doplňující průzkum jednotlivých typů zdrojů vnějších vlivů, 
byl proveden do vzdálenosti odpovídající SDV – screening distance value, viz 
podklad [2.3-5], od hranice pozemku NJZ EDU. Vymezení tohoto pásma pro 
jednotlivé zdroje vnějších rizik je předmětem kapitoly 2.3.1.  

Pro pásmo vymezené SDV odpovídající požárům a výbuchům byl proveden průzkum 
zemědělských, průmyslových výroben a skladů. V takto vymezeném okolí pozemku 
NJZ EDU je provozováno několik zemědělských podniků, které disponují sklady na 
agrochemikálie. Z hlediska přepravy rizikových látek jsou nejvýznamnější trasy 
zásobování čerpacích stanic pohonných hmot. V SDV se dále nachází vodojem 
Dukovany a vodní elektrárna a rozvodna Dalešice. Podrobnější popis zdrojů událostí 
je v Příloze 1 podkladové studie [2.3-17]. 

Severozápadně od pozemku NJZ EDU se nachází rozvodna Slavětice patřící 
společnosti ČEPS. Ve vzdálenosti větší než SDV se nacházejí lomy Královec, 
Vícenice, Příbram na Moravě, Hrubšice u Ivančic a Dolní Kounice. 

Podle údajů v Příloze 1 podkladové studie [2.3-34] se ve vymezeném pásmu nachází 
několik čerpacích stanic pohonných hmot: BENALE s.r.o. v Dukovanech, EuroOil a 
AMT v Hrotovicích, EuroOil v Mohelnu a Gulf ve Valeči. S ohledem na velikost nádrží 
a vzdálenost uvedených čerpacích stanic od PNpU má nejvýznamnější vliv na 
objekty NJZ EDU nebližší z nich – stanice BENALE s.r.o. v Dukovanech. Ostatní 
čerpací stanice proto jsou oceněny pomocí této nejbližší stanice. 

Ve vzdálenosti 7 km od pozemku NJZ EDU se nachází vojenské letiště Náměšť nad 
Oslavou - VÚ Sedlec. 

Průmysl většího významu je lokalizován až ve větších vzdálenostech. 

Objekty, které byly identifikovány vůči NJZ EDU jako externí stacionární zdroje 
událostí v průmyslových objektech, vojenských objektech a lesním prostoru, ve 
kterých se nacházejí nebezpečné látky, jsou uvedeny v Tab. 3. 

Jako čerpací stanice pohonných hmot je v tabulce uveden objekt, který konzervativně 
reprezentuje všechny zjištěné čerpací stanice - je umístěn v místě nejbližší stanice a 
je vybaven největšími nádržemi pohonných hmot. 

Tab. 3 Externí stacionární zdroje událostí 

označení objekt nebezpečné látky 

ES1 Čerpací stanice PHM Dukovany 
automobilový benzín v podzemních 

nádržích a motorová nafta v 
cisterně 

ES2 Rozvodna Slavětice transformátorový olej 
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označení objekt nebezpečné látky 

ES3 Rouchovany - zemědělský areál 
dusičnan amonný, prostředky na 

ochranu rostlin 

ES4 Vodojem Dukovany kapalný chlór 

ES5 Elektrárna a rozvodna Dalešice 
transformátorový olej a kyselina 

sírová 

ES6 VÚ Sedlec (letiště AČR Náměšť nad Oslavou) munice a pohonné hmoty 

ES7 lesní porost v blízkosti PNpU hořlavý porost 

ES8 areál Heřmanice 

hořlavé nátěrové hmoty, nátěrové 
hmoty produkující při požáru HCl, 
fosgen, HCN, kapalné hořlaviny, 

acetylén, vodík a propan 

ES9 objekty pro skladování sena hořlavý materiál 

Externí stacionární zdroje událostí identifikované při sběru dat jsou vyznačeny na 
Výkresu č. 6 Situace vnějších vlivů v okolí pozemku NJZ EDU. 

Množství nebezpečných látek v jednotlivých zdrojích událostí, které byly 
vyhodnoceny jako významné pro další analýzu stacionárních zdrojů událostí, a 
vzdálenost jednotlivých zdrojů událostí od pozemku NJZ EDU jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4 Popis externích stacionárních zdrojů rizika 

označení zdroj rizika popis umístění* 

ES1.1 PHM v čerpací stanici 
Dukovany 

až 150 t ve stanici, až 33 t při 
stáčení 

2 500 m východně 
od pozemku NJZ 

EDU 

ES2.1 transformátorový olej 
v rozvodně Slavětice 

celkem 300 t, největší 
oddělený objem až 60 t 

900 m 
severozápadně od 
pozemku NJZ EDU 

ES3.1 dusičnan amonný 
v zemědělském areálu 

Rouchovany 

až 30 t po 2 měsíce v roce 1 600 m jihozápadně 
od pozemku NJZ 

EDU 

ES3.2 prostředek na ochranu rostlin 
produkující při požáru SO2 

v zemědělském areálu 
Rouchovany 

až 500 kg prostředku po 
2 měsíce v roce 

1 600 m jihozápadně 
od pozemku NJZ 

EDU 

ES3.3 prostředek na ochranu rostlin 
produkující při požáru HCl 

v zemědělském areálu 
Rouchovany 

až 500 kg prostředku po 
2 měsíce v roce 

1 600 m jihozápadně 
od pozemku NJZ 

EDU 

ES3.4 prostředek na ochranu rostlin 
produkující při požáru MIC 

v zemědělském areálu 
Rouchovany 

až 500 kg prostředku po 
2 měsíce v roce 

1 600 m jihozápadně 
od pozemku NJZ 

EDU 

ES4.1 kapalný chlór ve vodojemu 
Dukovany 

kapalný chlór – celkem až 180 
kg v lahvích o 45 kg 

2 500 m východně 
od pozemku NJZ 

EDU 

ES5.1 oleje v elektrárně a rozvodně 
Dalešice 

celkem 250 t, největší 
oddělený objem až 75 t 

3 000 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES5.2 kyselina sírová v elektrárně a 
rozvodně Dalešice 

celkem 2,1 t, koncentrace 
30% 

3 000 m severně od 
pozemku NJZ EDU 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 21 

označení zdroj rizika popis umístění* 

ES6.1 munice ve skladu munice VÚ 
Sedlec 

odhad až 1 000 t 7 000 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES6.2 pohonné hmoty při 
přečerpávání do letadel ve VÚ 

Sedlec 

pohonné hmoty při 
přečerpávání v množství až 

50 t 

7 000 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES7.1 lesní porost v blízkosti pozemku 
NJZ EDU 

plocha asi 0,5 km2 100 m jihozápadně 
od pozemku NJZ 

EDU 

ES8.1 hořlavé nátěrové hmoty 
v areálu Heřmanice 

až cca 200 m3 na ploše 
1 100 m2, hala 903/010 

200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES8.2 nátěrové hmoty produkující při 
požáru HCl v areálu Heřmanice 

až cca 200 t, hala 903/010 200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES8.3 nátěrové hmoty produkující při 
požáru fosgen v areálu 

Heřmanice 

až cca 200 t, hala 903/010 200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES8.4 nátěrové hmoty produkující při 
požáru HCN v areálu 

Heřmanice 

až cca 200 t, hala 903/010 200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES8.5 kapalné hořlaviny v areálu 
Heřmanice 

až cca 200 m3, hala 903/130 200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES8.6 acetylén v lahvích ve skladu 
technických plynů 

acetylén, až 3 × 500 lahví po 
10 kg, hala 904/030 

200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES8.7 vodík v lahvích ve skladu 
technických plynů 

vodík, až 3 × 500 lahví po 
1 kg, hala 904/030 

200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES8.8 propan v lahvích ve skladu 
technických plynů 

propan, až 3 × 500 lahví po 
33 kg, hala 904/030 

200 m severně od 
pozemku NJZ EDU 

ES9.1 seno ve skladovacích budovách dvě budovy o celkové ploše 
cca 18 000 m2 

200 m jižně od 
pozemku NJZ EDU 

*Umístění je uvedeno k pozemku NJZ EDU, jak je definovaný v kapitole 2.1 ZBZ. V rámci hodnocení 
jednotlivých zdrojů událostí jsou pak brány v úvahu vzdálenosti k PNpU (část pozemku NJZ EDU, kde 
se budou nacházet objekty NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost). 

2.3.4.1.2 Identifikace událostí 

Přehled událostí, které mohou v identifikovaných zdrojích událostí nastat, uveden v 
Tab. 5. Události byly určeny v souladu s přístupem k identifikaci zdrojů událostí. 

Tab. 5 Externí stacionární zdroje událostí a způsoby jejich působení. 

označení objekt nebezpečné látky typy událostí 

ES1.1 Čerpací stanici PHM 
Dukovany 

pohonné hmoty, až 150 t ve 
stanici, až 33 t při stáčení 

požár kapaliny, vytváření a 
šíření oblaků hořlavých látek a 

exploze oblaku hořlavého plynu, 
střely. 

ES2.1 Rozvodna Slavětice transformátorový olej 
celkem 300 t, největší 

oddělený objem až 60 t 

požár kapaliny, vytváření a 
šíření oblaků hořlavých látek a 
exploze oblaku hořlavého plynu 

ES3.1 Rouchovany - 
zemědělský areál 

dusičnan amonný až 30 t po 
2 měsíce v roce 

exploze výbušiny, střely 

ES3.2 Rouchovany - 
zemědělský areál 

až 500 kg prostředku po 
2 měsíce v roce 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek 
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označení objekt nebezpečné látky typy událostí 

ES3.3 Rouchovany - 
zemědělský areál 

až 500 kg prostředku po 
2 měsíce v roce 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek 

ES3.4 Rouchovany - 
zemědělský areál 

až 500 kg prostředku po 
2 měsíce v roce 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek 

ES4.1 Vodojem Dukovany kapalný chlór - celkem až 
180 kg v lahvích o 45 kg 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek 

ES5.1 Elektrárna a rozvodna 
Dalešice 

Oleje celkem 250 t, největší 
oddělený objem až 75 t 

požár kapaliny, vytváření a 
šíření oblaků hořlavých látek a 
exploze oblaku hořlavého plynu 

ES5.2 Elektrárna a rozvodna 
Dalešice 

Kyselina sírová celkem 2,1 t, 
koncentrace 30% 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek. 

ES6.1 VÚ Sedlec munice ve skladu munice 
odhad až 1000 t 

exploze výbušiny, střely 

ES6.2 VÚ Sedlec pohonné hmoty při 
přečerpávání do letadel 

v množství až 50 t 

požár kapaliny, vytváření a 
šíření oblaků hořlavých látek a 
exploze oblaku hořlavého plynu 

ES7.1 lesní porost v blízkosti 
PNpU 

plocha asi 0,5 km2 požár lesa 

ES8.1 areál Heřmanice hořlavé nátěrové hmoty, až 
cca 200 m3 na ploše 1 100 

m2, hala 903/010 

požár kapaliny, vytváření a 
šíření oblaků hořlavých látek a 
exploze oblaku hořlavého plynu 

ES8.2 areál Heřmanice nátěrové hmoty produkující 
při požáru HCl až cca 200 t, 

hala 903/010 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek 

ES8.3 areál Heřmanice nátěrové hmoty produkující 
při požáru fosgen až cca 

200 t, hala 903/010 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek 

ES8.4 areál Heřmanice nátěrové hmoty produkující 
při požáru HCN až cca 200 

t, hala 903/010 

vytváření a šíření oblaků 
toxických látek 

ES8.5 areál Heřmanice kapalné hořlaviny až cca 
200 m3, hala 903/130 

požár kapaliny, vytváření a 
šíření oblaků hořlavých látek a 

exploze oblaku hořlavého plynu, 
střely 

ES8.6 areál Heřmanice acetylén v lahvích ve skladu 
technických plynů, až 

3 × 500 lahví po 10 kg, hala 
904/030 

vytváření a šíření oblaků 
hořlavých látek a exploze oblaku 

hořlavého plynu, střely 

ES8.7 areál Heřmanice vodík v lahvích ve skladu 
technických plynů vodík, až 
3 × 500 lahví po 1 kg, hala 

904/030 

požár pochodně, vytváření a 
šíření oblaků hořlavých látek a 

exploze oblaku hořlavého plynu, 
střely 

ES8.8 areál Heřmanice propan v lahvích ve skladu 
technických plynů, až 

3 × 500 lahví po 33 kg, hala 
904/030 

požár zkapalněného plynu, 
vytváření a šíření oblaků 

hořlavých látek a exploze oblaku 
hořlavého plynu, střely 

ES9.1 budovy pro 
skladování sena 

Seno ve dvou budovách o 
celkové ploše cca 18 000 m2 

požár sena 

Popisy zdrojů událostí a rizika jsou podrobněji uvedeny v Příloze 1 podkladové studie 
[2.3-34]. 
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2.3.4.1.3 Oceňování událostí 

Analýza interakcí externích stacionárních zdrojů rizika s NJZ EDU, je popsána 
v podkladové studii [2.3-17]. V souladu s metodikou popsanou v kapitole 2.3.2.1 této 
zprávy byly nejprve oceněny účinky události a v případech, ve kterých je nelze 
zanedbat, byla určena i četnost interakce. Výsledky předběžného ocenění účinků 
interakce a četností interakce NJZ EDU s událostmi spojenými se stacionárními 
externími zdroji rizika jsou uvedeny v tabulce Tab. 6. 

Tab. 6 Výsledky předběžného ocenění v externích stacionárních zdrojích událostí 

Ozn. název zdroje rizika typ události účinek 
interakce 

četnost 
interakce 

podrobné 
ocenění 

ES1.1 PHM v čerpací stanici 
Dukovany 

 

požár lze zanedbat --- NE 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

exploze oblaku lze zanedbat --- NE 

ES2.1 transformátorový olej 
v rozvodně Slavětice 

požár lze zanedbat --- NE 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze zanedbat --- ANO 

exploze oblaku nelze zanedbat --- ANO 

ES3.1 dusičnan amonný 
v zemědělském areálu 

Rouchovany 

exploze výbušiny lze zanedbat --- NE 

ES3.2 prostředek na ochranu 
rostlin produkující při 

požáru SO2 
v zemědělském areálu 

Rouchovany 

šíření toxického 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

ES3.3 prostředek na ochranu 
rostlin produkující při 

požáru HCl 
v zemědělském areálu 

Rouchovany 

šíření toxického 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

ES3.4 prostředek na ochranu 
rostlin produkující při 

požáru MIC 
v zemědělském areálu 

Rouchovany 

šíření toxického 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

ES4.1 kapalný chlór ve 
vodojemu Dukovany 

šíření toxického 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

ES5.1 oleje v elektrárně a 
rozvodně Dalešice 

požár lze zanedbat --- NE 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

exploze oblaku lze zanedbat --- NE 

ES5.2 kyselina sírová 
v elektrárně a rozvodně 

Dalešice 

šíření toxického 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

ES6.1 munice ve skladu 
munice VÚ Sedlec 

exploze výbušiny lze zanedbat --- NE 

ES6.2 pohonné hmoty při požár lze zanedbat --- NE 
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Ozn. název zdroje rizika typ události účinek 
interakce 

četnost 
interakce 

podrobné 
ocenění 

přečerpávání do letadel 
ve VÚ Sedlec 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- NE 

exploze oblaku lze zanedbat --- NE 

ES7.1 lesní porost v blízkosti 
PNpU 

požár nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

ANO 

ES8.1 hořlavé nátěrové hmoty 
v areálu Heřmanice 

požár lze zanedbat --- NE 

ES8.2 nátěrové hmoty 
produkující při požáru 

HCl v areálu Heřmanice 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

ANO 

ES8.3 nátěrové hmoty 
produkující při požáru 

fosgen v areálu 
Heřmanice 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

ANO 

ES8.4 nátěrové hmoty 
produkující při požáru 

HCN v areálu 
Heřmanice 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

ANO 

ES8.5 kapalné hořlaviny 
v areálu Heřmanice 

požár lze zanedbat --- NE 

ES8.6 acetylén v lahvích ve 
skladu technických 

plynů 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

ANO 

ES8.7 vodík v lahvích ve 
skladu technických 

plynů 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

ANO 

ES8.8 propan v lahvích ve 
skladu technických 

plynů 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

ANO 

ES9.1 seno ve skladovacích 
budovách 

požár lze zanedbat --- NE 

Z předběžného hodnocení účinků interakcí událostí se zdroji rizika ES2.1, ES7.1, 
ES8.2, ES8.3, ES8.4, ES8.6, ES8.7, ES8.8 s NJZ EDU vyplývá, že je nelze 
zanedbat.  

Z podrobného hodnocení účinků a četností interakcí popsaného v podkladové studii 
[2.3-17] vyplývá, že účinky interakcí událostí s výše uvedenými všemi externími 
stacionárními zdroji rizika (ES2.1, ES7.1, ES8.2, ES8.3, ES8.4, ES8.6, ES8.7, 
ES8.8) na NJZ EDU lze zanedbat. 

 ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA 

2.3.4.2.1 Identifikace zdrojů událostí 

V okolí PNpU jsou tři traťové úseky železničních tratí Českých drah, tratí č. 240, 241 
a 244. Do pásma SDV zasahuje pouze jediná železniční trať, a to železniční vlečka 
Rakšice – EDU1-4, která vstupuje do STP EDU1-4 od východu a slouží výhradně 
k přepravě nákladů pro potřeby elektrárny.  
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Z veřejné trati č. 244 odbočuje ve stanici Rakšice železniční vlečka do STP EDU1-4. 
Po vlečce do STP EDU1-4 je dovolena přeprava nebezpečných nákladů. Jako látky, 
u nichž je nutné ocenit možnou interakci s NJZ EDU, byly vybrány čtyři položky: 
pohonné hmoty, z nichž většinu tvoří nafta, čpavková voda, kyselina sírová, kyselina 
dusičná. 

Jako umístění zdroje se uvádí nejmenší vzdálenost trasy k pozemku NJZ EDU. Toto 
pojetí je v souladu s tím, že analýza je zaměřena na vnější události a usiluje o 
konzervativnost. Události na železniční vlečce uvnitř STP EDU1-4 jsou hodnoceny 
v kapitole 2.3 této zprávy mezi interními mobilními zdroji. 

Jako externí mobilní zdroje událostí spojené s železniční dopravou byly 
identifikovány železniční trasy uvedené v Tab. 7. Jejich podrobnější popis je v Příloze 
1 podkladové studie [2.3-34]. 

Tab. 7 Železniční tratě posuzované jako externí zdroje událostí 

trasa nebezpečné látky 

železniční vlečka Rakšice – EDU1-4 čpavková voda, kyselina dusičná, 
kyselina sírová, nafta, hydroxid sodný, 

síran železitý 

Roztoky pevných látek (hydroxidy, chlorid/síran železitý, manganistan draselný, 
kyselina citrónová, kyselina šťavelová, kyselina boritá) se analýza nezabývá. Jde o 
pevné látky rozpustné ve vodě a není důvod předpokládat, že by při úniku těchto 
roztoků mohly vznikat a šířit se významné oblaky toxických látek. 

2.3.4.2.2 Identifikace událostí 

S ohledem na nebezpečné látky přepravované na těchto tratích byly posuzovány 
typy událostí uvedené v Tab. 8. 

Tab. 8 Typy událostí uvažovaných v železničních externích mobilních zdrojích událostí 

označení zdroj událostí látky typy událostí 

EM1 
železniční vlečka - 
Rakšice – EDU1-4 

nafta požár, exploze, střely, šíření 
výbušného oblaku 

čpavková voda, kyselina 
dusičná, kyselina sírová 

šíření oblaků toxických látek 

Pro hodnocení rizika spojeného s mobilními zdroji událostí na vlečce je kromě 
množství nebezpečné látky potřebné vzít v úvahu i frekvenci přepravy, viz Tab. 9. U 
přeprav nebezpečných látek po vlečce jsou předpokládány počty přeprav zvýšené 
proti stavu analyzovanému v roce 2014 v poměru 2:11, odpovídajících nejvyšší 
předpokládané hodnotě zvýšení počtu těchto přeprav spojených s výstavbou a 
provozem NJZ EDU. Přehled těchto podkladů je v Tab. 9. 

 
1 Nejvyšší předpokládané zvýšení přepravy nebezpečných látek potřebných pro provoz EDU1-4 a NJZ EDU bylo 

určeno parametricky ke skutečné spotřebě EDU1-4 s instalovaným výkonem 4x500MW zjišťované v roce 2014. 

Parametr vychází z instalovaného výkonu. Technická specifikace elektrárny NJZ EDU uvádí nejvyšší instalovaný 

výkon 2x1200 MW, přičemž EDU6 bude spuštěn až po odstavení stávajících bloků EDU1-4. Maximální 

instalovaný výkon v lokalitě, tedy představuje mezistav, kdy bude v provozu EDU5 + EDU1-4 (tj. instalovaný 

výkon 3200 MW). Výhledová spotřeba nebezpečných látek je konzervativně předpokládána na úrovni 

nepřevyšující 2násobek současné spotřeby (specifikováno jako poměr 2:1). 
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Tab. 9 Zdroje rizika v železničních externích mobilních zdrojích událostí 

označení zdroj rizika popis Umístění* 

EM1.1 pohonné hmoty na 
železniční vlečce 

celkem až 350 m3, největší 
oddělený objem 50 m3, cca 

4 krát ročně 

podél hranice pozemku NJZ 
EDU 

EM1.2 čpavková voda na 
železniční vlečce 

30 t, koncentrace 25%, 
12 krát ročně 

podél hranice pozemku NJZ 
EDU 

EM1.3 kyselina sírová na 
železniční vlečce 

50 t, koncentrace 96-98%, 
12 krát ročně 

podél hranice pozemku NJZ 
EDU 

EM1.4 kyselina dusičná na 
železniční vlečce 

20 t ve 40 kg barelech, 
koncentrace 65%, 4 krát 

ročně 

podél hranice pozemku NJZ 
EDU 

*Umístění je uvedeno k pozemku NJZ EDU jak je definovaný v kapitole 2.1 ZBZ. V rámci hodnocení 
jednotlivých zdrojů událostí jsou pak brány v úvahu vzdálenosti k PNpU (část pozemku NJZ EDU, kde 
se budou nacházet objekty NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost). 

2.3.4.2.3 Oceňování událostí 

Z předběžného hodnocení účinků a četností interakcí rizik vyplývajících z mobilních 
zdrojů spojených s železniční přepravou (viz podkladová studie [2.3-17]) bylo určeno, 
že některé události nelze zanedbat viz Tab. 10. 

Tab. 10 Události v železničních externích mobilních zdrojích a jejich předběžné hodnocení 

označení název zdroje rizika typ události účinek 
interakce 

četnost 
interakce 

podrobné 
ocenění 

EM1.1 pohonné hmoty na 
železniční vlečce 

požár lze 
zanedbat 

--- NE 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

exploze oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM1.2 čpavková voda na 
železniční vlečce 

šíření toxického oblaku lze 
zanedbat 

--- NE 

EM1.3 kyselina sírová na 
železniční vlečce 

šíření toxického oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM1.4 kyselina dusičná na 
železniční vlečce 

šíření toxického oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

Z podrobného hodnocení účinku a četnosti interakcí (viz podkladová studie [2.3-17]) 
vyplývá, že všechna rizika z přepravy po železnici lze zanedbat. 

 SILNIČNÍ DOPRAVA 

2.3.4.3.1 Identifikace zdrojů událostí 

Z analýzy silniční dopravy vyplývá, že v okruhu 5 km od pozemku NJZ EDU neleží 
žádná silnice I. nebo vyšší třídy. V okruhu 5 km není proto potřebné předpokládat 
silniční dálkovou přepravu nebezpečných nákladů. 

Okruh 5 km protíná několik silnic II. třídy (II/152, II/392, II/396 a II/399), z nichž 
daleko nejvýznamnější je silnice II/152, která prochází severně podél celého 
pozemku NJZ EDU ve vzdálenosti do 35 m od předpokládaného umístění budoucího 
STP NJZ EDU. Bylo předpokládáno, že veškeré přepravy nebezpečných látek, které 
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mohou probíhat po silnicích v blízkosti pozemku NJZ EDU (tj. v okruhu 5 km od 
pozemku NJZ EDU), se uskutečňují právě po silnici II/152 (viz Obr. 2). Je to silnice 
nadokresního významu a nejfrekventovanější z těch, které leží v blízkosti pozemku 
NJZ EDU. Vzhledem k tomu, že je to silnice, která prochází nejblíže položek NJZ 
EDU s vlivem na jadernou bezpečnost, je uvedený předpoklad z hlediska analýzy 
zjevně velice konzervativní. 

Jako potenciální zdroje transportních rizik jsou uvažovány: silniční přeprava 
průmyslových trhavin, pohonných hmot, zkapalněných ropných plynů v cisternách a v 
drobných obalech, přeprava vodíku pro elektrárnu, přeprava acetylénu pro svařování, 
přeprava amoniaku pro chladící zařízení, přeprava zředěné kyseliny sírové, přeprava 
chloru pro vodárenská zařízení, přeprava dusičnanu amonného, přeprava prostředků 
na ochranu rostlin, přeprava plastového spotřebního zboží, přeprava hydrazin 
hydrátu pro elektrárnu a přeprava dalších druhů látek a zboží. 

 
Obr. 2: Zobrazení sledované silnice II/152 na mapě 

Na základě výsledků sčítání dopravy v roce 2016 [2.3-33] lze konstatovat, že po 
úseku silnice II/152 v blízkosti pozemku NJZ EDU projíždí denně průměrně 3 200 (při 
sčítání dopravy v roce 2016 byl sledovaný úsek silnice II/152 rozdělen na tři různé 
úseky oproti roku 2010, konzervativně uvažujeme průměrnou denní hodnotou 
projíždějících aut z úseku položeného nejblíže NJZ EDU, která je druhá nejvyšší z 
těchto tří úseků) vozidel, po úseku silnice II/392 asi 460 vozidel/den, II/396 cca 850 
vozidel/den a po úseku silnice II/399 z Rouchovan po křížení s II/152 asi 1500 
vozidel/den, za Hrotovicemi se pak počet vozidel navyšuje na asi 2 300 denně. Nově 
oproti sčítání v roce 2010 byla sledována silnice III. třídy č. 15249, vedoucí východně 
kolem pozemku NJZ EDU. Po této komunikaci projede průměrně 600 vozidel/den. 

Těžká vozidla, tj. ta, od nichž přednostně očekáváme, že budou převážet 
nebezpečné náklady, jsou zastoupena takto: po silnici II/152 jich jezdí okolo 600 
denně, po silnici II/392 do 100 vozidel/den, po silnici II/396 potom okolo 150. Na 
úseku silnice II/399 od Rouchovan po křižovatku s II/152 cca 270 těžkých vozidel/den 
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a v úseku za Hrotovicemi pak cca 400 vozidel/denně. Na silnici III. třídy č. 15249 
potom průměrně 90 vozidel/den. Ve všech případech jsou tedy těžká vozidla 
zastoupena maximálně čtvrtinově z celkového denního počtu vozidel. Na Obr. 3 níže 
v této zprávě jsou prezentovány výsledky ze sčítání dopravy v roce 2016 [2.3-33]. 

 
Obr. 3: Kartogram vytvořený na základě údajů ze sčítání dopravy pro rok 2016 [2.3-33]. 

Ve zprávě [2.3-17] jsou rovněž shrnuty údaje o nehodovosti v uvedených úsecích. 
Na základě těchto údajů jsou v Příloze 1 podkladové studie [2.3-32] odhadnuty 
četnosti nehod na silnicích. Odhad četnosti nehod na silnici činí 5 × 10-6/vozidlo.rok, 
případně byla stanovena četnost nehod na základě empirických údajů, na základě, 
kterých byla v Příloze 1 podkladové studie [2.3-32] stanovena četnost nehod na 
jeden průjezd vozidla kolem pozemku NJZ EDU na silnici II/152 mezi 1,59 × 10-6 a 
3,18 × 10-6/rok. V rámci studie [2.3-32] byla stanovena také četnost nehod na jeden 
průjezd vozidla kolem pozemku NJZ EDU na základě informací o nehodách na silnici 
II/152 v okolí pozemku NJZ EDU, přičemž výsledná hodnota četnosti nehod založená 
na těchto reálných údajích pak vychází na 7,34 × 10-7 a 1,47 × 10-6/rok. Zprávy však 
neupřesňují povahu nákladů, jež se po silnicích převážejí. 

Silniční trasy v okolí 5 km od pozemku NJZ EDU, po kterých se mohou přepravovat 
nebezpečné látky, jsou uvedeny v Tab. 11. Zdroje rizika vyplývající ze silniční 
dopravy jsou blíže popsány v příloze 1 podkladové studie [2.3-32]. U přeprav 
nebezpečných látek po silnici, které jsou dováženy pro potřeby provozované EDU1-4 
(vodík a hydrazin-hydrát), jsou obdobně, jako u událostí na železniční vlečce do 
EDU1-4, uvažovány zvýšené počty přeprav v poměru 2:1, což zahrnuje navýšení 
spotřeby těchto látek vlivem výstavby a provozu NJZ EDU.  
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Tab. 11 Silniční trasy s externími zdroji mobilních událostí 

označení trasa nebezpečné látky 

EM2 
silnice II/152 severně podél 
hranice pozemku NJZ EDU 

průmyslové trhaviny, pohonné hmoty, zkapalněné 
ropné plyny (LPG) v cisternách a v drobných 

obalech, vodík, acetylén v lahvích, acetylénová 
svářecí souprava, chloru, amoniak, dusičnan 

amonný, hydrazin hydrát, prostředky na ochranu 
rostlin, plastové spotřebního zboží aj. 

2.3.4.3.2 Identifikace událostí 

Typy událostí, které mohou vzniknout ze silniční dopravy, jsou shrnuty v Tab. 12. 

Tab. 12 Typy událostí spojených s provozem na silnici 

označení zdroj událostí látky typy událostí 

EM2 silnice II/152 průmyslové trhaviny exploze, střely 

pohonné hmoty požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

zkapalněné hořlavé 
plyny 

požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

hořlavé plyny požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

dusičnan amonný exploze, střely 

chlór šíření oblaků toxických látek 

kyselina sírová šíření oblaků toxických látek 

amoniak pro chladící 
zařízení 

šíření oblaku toxických látek 

prostředky na ochranu 
rostlin 

šíření oblaků toxických látek 

plastové spotřebního 
zboží 

šíření oblaků toxických látek 

hydrazin hydrát šíření oblaků toxických látek 

Popis událostí použitý k hodnocení rizik vyplývajících z externích mobilních zdrojů 
událostí na silnici je uveden v Tab. 13. Předpokládané vzdálenosti budoucího STP 
NJZ EDU a předpokládané vzdálenosti nejbližších SKK s vlivem na JB použité v 
hodnocení jednotlivých zdrojů událostí ve zprávě [2.3-32] je pak uvedeno v Tab. 14. 

Tab. 13 Zdroje rizika v silničních externích mobilních zdrojích událostí 

označení zdroj rizika popis umístění 

EM2.1 průmyslové trhaviny na silnici 
II/152 

3 t cca 8krát ročně severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.2 pohonné hmoty na silnici II/152 18 000 až 33 000 l až 1 
500krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.3 LPG v cisterně na silnici II/152 10 t až 450krát ročně severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.4 LPG v drobných obalech na 
silnici II/152 

až 100 ks po 33 kg až 4 
500krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.5 vodík v bateriovém voze na celkem až 324 kg až 48krát severně podél hranice 
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silnici II/152 ročně pozemku NJZ EDU 

EM2.6.1 acetylén v lahvích na silnici 
II/152 

až 10 ks po 10 kg až 
150krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.6.2 acetylénová svářecí souprava 
na silnici II/152 

1 ks po 10 kg až 15 000krát 
ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.7 kapalný amoniak na silnici 
II/152 

1 t cca 8krát ročně severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.8 kyselina sírová na silnici II/152 2 t, koncentrace 30%, až 
15krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.9 kapalný chlór na silnici II/152 celkem až 180 kg ve čtyřech 
lahvích až 30krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.10 dusičnan amonný na silnici 
II/152 

až 15 t až 150krát ročně severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.11.1 prostředek na ochranu rostlin 
produkující při požáru SO2 na 

silnici II/152 

až 500 kg prostředku až 
150krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.11.2 prostředek na ochranu rostlin 
produkující při požáru HCl na 

silnici II/152 

až 500 kg prostředku až 
150krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.11.3 prostředek na ochranu rostlin 
produkující při požáru MIC na 

silnici II/152 

až 500 kg prostředku až 
150krát ročně 

severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.12 zboží z PVC na silnici II/152 cca 5 t až 4 500krát ročně severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

EM2.13 hydrazin hydrát na silnici II/152 cca 1 t až 24krát ročně severně podél hranice 
pozemku NJZ EDU 

Tab. 14 Předpokládané vzdálenosti budoucího STP NJZ EDU a nejbližších SKK s vlivem na JB 
od silnice II/152 dle generelu, viz Příloha 2 této ZBZ 

Objekt Vzdálenost od silnice II/152 [m] 

STP NJZ EDU 35 

Dieselgenerátorová stanice 230 

Sání pro dozorny/reaktorová budova 280 

2.3.4.3.3 Oceňování událostí 
Z předběžného ocenění účinků a četností interakcí NJZ EDU s událostmi spojenými 
se silničními externími zdroji rizika popsaného v podkladové studii [2.3-32] vyplynulo, 
které události vyžadují podrobnější ocenění, viz Tab. 15.  
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Tab. 15 Externí silniční zdroje rizika a jejich předběžné hodnocení 

označení název zdroje rizika typ události účinek 
interakce 

četnost 
interakce2 

podrobné 
ocenění 

EM2.1 průmyslové trhaviny na 
silnici II/152 

exploze výbušiny nelze 
zanedbat 

lze 
zanedbat 

NE 

EM2.2 pohonné hmoty na silnici 
II/152 

 

požár nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

exploze oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.3 LPG v cisterně na silnici 
II/152 

 

požár zkapalněného 
plynu 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

exploze oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.4 LPG v drobných obalech 
na silnici II/152 

požár zkapalněného 
plynu 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

exploze oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.5 Vodík v bateriovém voze 
na silnici II/152 

požár unikajícího 
plynu 

lze zanedbat 
--- ANO 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

exploze oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.6.1 acetylén v lahvích na 
silnici II/152 

 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

exploze oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.6.2 acetylénová svářecí 
souprava na silnici II/152 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

exploze oblaku nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.7 kapalný amoniak na 
silnici II/152 

šíření toxického 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.8 kyselina sírová na silnici 
II/152 

šíření toxického 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.9 kapalný chlór na silnici šíření toxického nelze nelze ANO 

 
2 Četnost interakcí byla vypočtena jako součin odhadu délky trasy s vlivem na objekty NJZ EDU důležité pro zajištění 

jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, četnosti průjezdů vozidel s nebezpečnou látkou po silnici za rok a odhadu 

pravděpodobnosti nehody při průjezdu jednoho vozidla.  
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označení název zdroje rizika typ události účinek 
interakce 

četnost 
interakce2 

podrobné 
ocenění 

II/152 oblaku zanedbat zanedbat 

EM2.10 dusičnan amonný na 
silnici II/152 

exploze výbušiny nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.11.1 prostředek na ochranu 
rostlin produkující při 
požáru SO2 na silnici 

II/152 

šíření toxického 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.11.2 prostředek na ochranu 
rostlin produkující při 
požáru HCl na silnici 

II/152 

šíření toxického 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.11.3 prostředek na ochranu 
rostlin produkující při 
požáru MIC na silnici 

II/152 

šíření toxického 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.12 zboží z PVC na silnici 
II/152 

šíření toxického 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

EM2.13 hydrazinhydrát na silnici 
II/152 

šíření toxického 
oblaku 

nelze 
zanedbat 

nelze 
zanedbat 

ANO 

Na základě podrobnější analýzy událostí uvedených v podkladové studie [2.3-32] 
nelze zanedbat účinky událostí EM2.4, EM2.11.1, EM2.12 a EM2.13 na NJZ EDU. 

2.3.4.3.3.1 EM2.4 – LPG v drobných obalech na silnici II/152 

Identifikace událostí. Z podrobného hodnocení v Příloze č. 1 zprávy [2.3-32] 
vyplynulo, že nezanedbatelné účinky vychází pouze v případě středního úniku a 
šíření výbušného oblaku LPG. 

Střední únik a šíření LPG (scénáře 7 a 13). Scénář 7 znamená v souladu s 
výpočtem DE1.4-7 v příloze 2 podkladové studie [2.3-17] dlouhotrvající únik asi 0,62 
kg/s. Podle výpočtu DE1.4-10 v příloze 2 podkladové studie [2.3-17] by výbušný 
oblak mohl v krajním případě dosáhnout až 300 m daleko. Výpočet dosahu je navíc 
velmi konzervativní, protože neuvažuje přimíchávání vzduchu, ke kterému zcela jistě 
v tomto případě dochází. 

Scénář 13 představuje okamžitý únik a šíření až 990 kg propanu. Podle výpočtu 
DE1.4-11 v příloze 2 podkladové studie [2.3-17] by výbušný oblak mohl dosahovat až 
300 m daleko, což je dále, než je předpokládaná vzdálenost k nejbližším SKK s 
vlivem na JB a přívodům ventilace pro dozorny.  

Účinek interakce události s NJZ EDU na položky s vlivem na JB nelze zanedbat. 

Četnost této události podle stromu událostí činí 0,0225/km.rok × 0,0001 × 0,8 = 1,8 × 
10-6/km.rok. Tento odhad nezakládá oprávnění scénář zanedbat, a to ani, když ještě 
uvážíme, že pravděpodobnost, že se hořlavý oblak bude z místa na silnici II/152 šířit 
směrem k pozemku NJZ EDU, je rovna 0,55. Dopravní trasa se přibližuje k přívodům 
ventilace pro dozorny nejvýš na 280 m. Stopa oblaku je v této vzdálenosti široká 
nejvýše 45 m. To znamená, že pravděpodobnost, že stopa oblaku, který směřuje k 
blokům NJZ, zasáhne aspoň jeden z přívodů, představuje nanejvýš 2 × 45 / (π × 
280) = 0,1. Korekce touto hodnotou vede k četnosti 1,86 × 10-6/km.rok × 0,55 × 0,1 = 
9,9 × 10-8 /km.rok, což je hodnota na hranici zanedbatelnosti. Pokud bychom 
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uvažovali vzdálenost k nejbližším SKK s vlivem na JB (DGS cca 230 m) vyjde 
četnost 1,27 × 10-7/km.rok, což je četnost, která nevede k zanedbání události. 

2.3.4.3.3.2 EM2.11.1 – prostředek na ochranu rostlin produkující při požáru 
SO2 na silnici II/152 

Identifikace událostí. Analyzuje se jediná událost: tvorba a šíření toxického oblaku 
při požáru na ložné ploše vozidla s prostředkem na ochranu rostlin. 

Tvorba a šíření toxického oblaku. Typický hořlavý prostředek je prášek zabalený v 
pytlích nebo jiných obalech. Množství prostředku odpovídá jedné, nejvýše dvěma 
paletám. Při požáru by tedy docházelo k povrchovému odhořívání poměrně malé 
plochy naloženého zboží, předpokládá se 2 - 3 m2. Běžné rychlosti odhořívání činí 
cca 1 kg/m2.min, tj. odhořívat by mohlo asi 0,042 kg/s prostředku. To znamená, že by 
se mohlo tvořit, unikat a šířit až 0,034 kg/s oxidu siřičitého. Výpočet DE1.12-1 
ukazuje, že koncentrace ERPG-3 by mohla při denních povětrnostních podmínkách 
(není důvod předpokládat noční přepravy prostředků) dosahovat do vzdálenosti 240 
m. Výpočet DE1.12-2 ukazuje, že koncentrace ERPG-2 by mohla dosáhnout až do 
vzdálenosti 640 m. Jelikož koncentrace ERPG-3 dosahuje dál, než je vzdálenost 
přívodů ventilace pro dozorny bloků NJZ, nelze tuto událost zanedbat. 

Četnost. Délka úseku trasy podél položek s vlivem na JB představuje 0,5 + 2 × 0,64 
× (1-(0,28/0,64)2)1/2 = 1,65 km. Pravděpodobnost šíření oblaku k pozemku NJZ EDU 
představuje 0,55. Z podkladové studie [2.3-17] vyplývá, že k požáru dojde jen zhruba 
při jedné ze 30 nehod vozidel s PHM. Není důvodu, aby v případě vozidla 
s prostředky k ochraně rostlin byl tento podíl vyšší. Četnost události tedy představuje 
0,00075/km.rok × 1/30 × 1,65 km × 0,55 = 2,27 × 10-5/rok. Tato hodnota neumožňuje 
událost z hlediska četnosti zanedbat. Výpočet byl tedy dále upřesněn a pro četnost 
nehod na silnici II/152 byla použita hodnota vzata ze skutečných statistik o 
nehodovosti na úseku silnice procházející kolem pozemku NJZ EDU, tedy:  

1,47 × 10-6/km.rok (viz kapitola 1.3.2 v Příloze č. 1 podkladové studie [2.3-32]). 
Četnost události tedy představuje 150 × 1,47 × 10-6/km.rok × 1,65 km × 0,55 × 1/30 = 
6,67 × 10-6/rok, což je stále hodnota, která neumožňuje událost pokládat za 
zanedbatelnou. 

2.3.4.3.3.3 EM2.12 – zboží z PVC na silnici II/152 

Identifikace událostí. Analyzuje se jediná událost: tvorba a šíření toxického oblaku 
při požáru zboží na ložné ploše vozidla. 

Tvorba a šíření toxického oblaku. Typické zboží z PVC jsou různé výlisky, granule, 
fólie apod. balené na paletách, v krabicích, v pytlích. Při požáru by docházelo k 
povrchovému odhořívání naloženého zboží. Počáteční rychlost odhořívání PVC činí 
až 1,7 kg/m2.min, výhřevnost PVC představuje asi 26 MJ/kg. V podkladové studii 
[2.3-17] se uvádí, že při dosažení určitého tepelného výkonu požáru je jisté, že 
dochází k významnému vznosu zplodin hoření do výše a k jejich rozptylu daleko za 
hranice blízkého okolí. Kdyby požár na vozidlu dosáhl vyššího výkonu, bylo by 
možné předpokládat, že se zplodiny rozptylují dostatečně a není nutné očekávat 
nezanedbatelný účinek interakce události s NJZ EDU. Hraničním výkonem pro tento 
jev je podle [2.3-17] výkon 6 MW. Pro účel analýzy se tedy předpokládá, že požár 
dosahuje právě tohoto hraničního výkonu, tj. konzervativního výkonu, při kterém je 
nutno počítat s povrchovým šířením zplodin hoření. Vzhledem k výhřevnosti PVC by 
to znamenalo odhořívání 6/26 = 0,23 kg/s. To znamená, že by se mohlo tvořit, unikat 
a šířit až 0,135 kg/s chlorovodíku. 
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Výpočet DE1.15-1 ukazuje, že koncentrace ERPG-3 by mohla při denních 
povětrnostních podmínkách (není důvod předpokládat noční přepravy zboží) 
dosahovat do vzdálenosti 240 m. Výpočet DE1.15-2 ukazuje, že koncentrace ERPG-
2 by mohla dosáhnout až do vzdálenosti 640 m. Jelikož koncentrace ERPG-2 
dosahuje dál, než je předpokládaná vzdálenost přívodů ventilace pro dozorny bloků 
NJZ, nelze tuto událost zanedbat. Ve vzdálenosti cca 280 m, kde se předpokládá, že 
se budou nacházet přívody ventilace pro dozorny bloků NJZ, je koncentrace přibližně 
1x10-4 kg/m3, což je přibližně 3,3x více než je koncentrace ERPG-2 a nelze tedy 
událost zanedbat. 

Četnost. Délka úseku trasy podél položek s vlivem na JB představuje 0,5 + 2 × 0,64 
× (1-(0,28/0,64)2)1/2 = 1,65 km. Pravděpodobnost šíření oblaku k pozemku NJZ EDU 
představuje 0,55. Z podkladové studie [2.3-17] vyplývá, že k požáru dojde jen zhruba 
při jedné ze 30 nehod vozidel s PHM. Není důvodu, aby v případě vozidla se zbožím 
z PVC byl tento podíl vyšší. Četnost události tedy představuje 0,0225/km.rok × 1/30 × 
1,65 km × 0,55 = 6,81 × 10-4/rok. Tato hodnota neumožňuje událost z hlediska 
četnosti zanedbat. Výpočet byl tedy dále upřesněn a pro četnost nehod na silnici 
II/152 byla použita hodnota vzata ze skutečných statistik o nehodovosti na úseku 
silnice procházející kolem pozemku NJZ EDU, tedy 1,47 × 10-6/km.rok (viz kapitola 
1.3.2 v Příloze č. 1 podkladové studie [2.3-32]). Četnost události tedy představuje 
4500 × 1,47 × 10-6/km.rok × 1,65 km × 0,55 × 1/30 = 2,0 × 10-4/rok, což je stále 
hodnota, která neumožňuje událost pokládat za zanedbatelnou. 

2.3.4.3.3.4 EM2.13 – hydrazin hydrát na silnici II/152 

Identifikace událostí. Analyzuje se jediná událost: rozlití hydrazin hydrátu, tvorba 
kaluže, odpařování a šíření toxických par hydrazinu.  

Tvorba a šíření toxického oblaku.  

Rozlití jednoho kontejneru: 

Rozlití obsahu jednoho kontejneru na silnici vedoucí kolem pozemku NJZ EDU, 
odpařování ze vzniklé kaluže a šíření toxických par. Jedna tuna roztoku by měla 
objem cca 1 m3 a mohla by se rozlít na plochu přibližně 100 m2 (uvažován reálnější 
případ s šířkou silnice 10 m a délkou rozlité kaluže rovněž 10 m). Ekvivalentní 
průměr kaluže s hloubkou 1 cm by činil asi 11,28 m. Podle údajů v bezpečnostním 
listu činí tenze par kapaliny při 293 K asi 20 mbar tj. 2000 Pa (údaj z BL firmy Penta 
je 1300 Pa při 20 °C, údaj z BL firmy Sigma-Aldrich je 700 Pa při 25 °C). Výpočet 
DE2.5-7 v [2.3-31] ukazuje, že z kaluže by se při rychlosti větru 1 m/s a počítané 
tenzi par 2000 Pa odpařovalo až 0,01049 kg/s. Při odparu z kaluže je možné použít 
modelu pro šíření neutrálně vznášivého plynu. Výpočet DE2.5-8 v [2.3-31] ukazuje, 
že dosah koncentrace ERPG-3 při rychlosti větru 1 m/s a počítané tenzi par 2000 Pa 
za denních podmínek by byl maximálně 160 m. Výpočet DE2.5-9 v [2.3-31] ukazuje, 
že dosah koncentrace ERPG-2 při téže rychlosti větru a počítané tenzi par 2000 Pa 
za denních podmínek by byl maximálně 430 m. Při vyšších rychlostech větru 
vycházejí dosahy odparu příznivější. Podrobnějším rozborem lze interpolací zpřesnit 
dosah zájmové koncentrace ERPG-2 na 374 m. Koncentrace ve vzdálenosti 280 m 
dosahuje 7,76 × 10-6 kg/m3, cože je cca 1,55x vyšší než hodnota než koncentrace 
ERPG-2. Celková dávka ve vzdálenosti 280 m pak na základě výpočtů v podkladu 
ISATech vychází cca 5x vyšší, než je hodinová dávka ERPG-2. 

Vzhledem k výše uvedenému v případě rozlití 1 kontejneru s hydrazin hydrátem 
účinek interakce události s položkami NJZ EDU s vlivem na JB nelze zanedbat. 
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Četnost. Délka úseku trasy podél položek s vlivem na JB představuje 0,5 + 2 × 
0,374 × (1-(0,28/0,374)2)1/2 = 1,0 km. Pravděpodobnost šíření oblaku k pozemku NJZ 
EDU představuje 0,55. Pravděpodobnost vzniku netěsnosti na speciálním 
přepravním kontejneru je ohodnocena na 0,1. Četnost události tedy představuje 
0,00012/km.rok × 0,1 × 1,0 km × 0,55 = 6,6 × 10-6/rok. Tato hodnota neumožňuje 
událost z hlediska četnosti zanedbat. Výpočet byl tedy dále upřesněn a pro četnost 
nehod na silnici II/152 byla použita hodnota vzata ze skutečných statistik o 
nehodovosti na úseku silnice procházející kolem pozemku NJZ EDU, tedy 1,47 × 10-

6/km.rok (viz kapitola 1.3.2 v Příloze č. 1 podkladové studie [2.3-32]). Četnost 
události tedy představuje 24 × 1,47 × 10-6/km.rok × 1,0 km × 0,55 × 0,1 = 1,94 × 10-

6/rok, což je hodnota, která rovněž neumožňuje událost zanedbat.  

Rozlití tří kontejnerů: 

Krajní událostí by bylo rozlití obsahu všech tří kontejnerů na silnici vedoucí kolem 
pozemku NJZ EDU, odpařování ze vzniklé kaluže a šíření toxických par. Tři tuny 
roztoku by měly objem cca 3 m3 a mohly by se rozlít na plochu přibližně 200 m2 
(uvažován reálnější případ s šířkou silnice 10 m a délkou rozlité kaluže 20 m). 
Ekvivalentní průměr kaluže s hloubkou 1,5 cm by činil asi 16 m. Podle údajů v 
bezpečnostním listu činí tenze par kapaliny při 293 K asi 20 mbar tj. 2000 Pa (údaj z 
BL firmy Penta je 1300 Pa při 20 °C, údaj z BL firmy Sigma-Aldrich je 700 Pa při 25 
°C). Výpočet DE2.5-1 v [2.3-31] ukazuje, že z kaluže by se při rychlosti větru 1 m/s a 
počítané tenzi par 2000 Pa odpařovalo až 0,02032 kg/s. Při odparu z kaluže je 
možné použít modelu pro šíření neutrálně vznášivého plynu. Výpočet DE2.5-2 v [2.3-
31] ukazuje, že dosah koncentrace ERPG-3 při rychlosti větru 1 m/s a počítané tenzi 
par 2000 Pa za denních podmínek by byl maximálně 240 m. Výpočet DE2.5-3 v [2.3-
31] ukazuje, že dosah koncentrace ERPG-2 při téže rychlosti větru a počítané tenzi 
par 2000 Pa za denních podmínek by byl maximálně 640 m. Koncentrace 
v předpokládaném místě sání vzduchotechniky je 1,5E-5 kg/m3 (3 násobek ERPG-2), 
což znamená, že kriteriální dávky by obsluha dosáhla mnohem dříve než dávky za 1 
hodinu koncentrací ERPG-2. 

Vzhledem k výše uvedenému v případě rozlití 3 kontejnerů s hydrazin hydrátem, 
účinek interakce události s položkami NJZ EDU s vlivem na JB nelze zanedbat. 

Četnost. Délka úseku trasy podél položek s vlivem na JB představuje 0,5 + 2 × 
0,642 × (1-(0,28/0,64)2)1/2 = 1,65 km. Pravděpodobnost šíření oblaku k pozemku NJZ 
EDU představuje 0,55. Pravděpodobnost vzniku netěsnosti na speciálním 
přepravním kontejneru je ohodnocena na 0,1. Stejně jako u tlakových nádob bude 
pro vícenásobnou netěsnost ze společné příčiny uvažována pravděpodobnost o 
jeden řád nižší, tedy 0,01. Četnost události tedy představuje 0,00012/km.rok × 0,01 × 
1,65 km × 0,55 = 1,01 × 10-6/rok. Tato hodnota neumožňuje událost z hlediska 
četnosti zanedbat. Výpočet byl tedy dále upřesněn a pro četnost nehod na silnici 
II/152 byla použita hodnota vzata ze skutečných statistik o nehodovosti na úseku 
silnice procházející kolem pozemku NJZ EDU, tedy 1,47 × 10-6/km.rok (viz kapitola 
1.3.2 v Příloze č. 1 podkladové studie [2.3-32]). Četnost události tedy představuje 24 
× 1,47 × 10-6/km.rok × 1,65 km × 0,55 × 0,01 = 3,2 × 10-7/rok, což je hodnota na 
hranici zanedbatelnosti. Vzhledem k četnosti nelze událost zanedbat. 
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 VODNÍ DOPRAVA 

2.3.4.4.1 Identifikace zdrojů událostí 

Z rozboru místních podmínek vyplývá, že předměty a látky dopravené na řece 
Jihlavě k vtokovému objektu čerpací stanice surové vody by mohly mít následující 
povahu a původ: 

a) vývraty a části stromů z lesních porostů na březích nádrže, případně též čluny, 
lávky a podobné předměty odplavené z břehů nádrže, 

b) skvrny látek pocházejících z výrobních objektů na březích nádrže,  

c) skvrny látek uniklých v důsledku nehody vozidla do nádrže z komunikace vedoucí 
po hrázi nebo po břehu nádrže, skvrny látek uniklých v důsledku pádu letadla do 
nádrže, 

d) předměty nebo skvrny látek pronikající do nádrže přes hráz Dalešice z vodní 
nádrže Dalešice. 

Tab. 16 Vodní dopravní trasy posuzované jako externí zdroje událostí  

trasa  nebezpečné látky 

tok řeky Jihlavy mezi hrázemi vodních děl 
Dalešice a Mohelno tj. vodní nádrž Mohelno 

skvrna kapalných ropných látek (olejů, paliv), 
kyseliny sírové, rozpuštěných prostředků na 
ochranu rostlin v nádrži Mohelno 

2.3.4.4.2 Identifikace událostí 

Přehled událostí, které mohou v identifikovaných zdrojích událostí nastat, je uveden 
v Tab. 17.  

Tab. 17 Typy událostí uvažovaných v externích vodních dopravních trasách jako zdrojích 
událostí 

označení zdroj událostí látky typy událostí 

EV1.1 skvrna kapalných ropných látek 
(olejů, paliv) v nádrži Mohelno 

oleje a paliva požár, nasátí látky, 
šíření toxického oblaku 

EV1.2 skvrna kyseliny sírové v nádrži 
Mohelno 

kyselina sírová  požár, nasátí látky, 
šíření toxického oblaku 

EV1.3 skvrna rozpuštěných prostředků 
na ochranu rostlin v nádrži 
Mohelno 

Prostředky na ochranu 
rostlin  

požár, nasátí látky, 
šíření toxického oblaku 

2.3.4.4.3 Ocenění událostí 

Z předběžného ocenění účinků a četnosti interakce zdrojů rizika na vodních 
dopravních trasách (viz podkladová studie [2.3-17]) vyplývá, že některé účinky 
nejsou zanedbatelné a vyžadují podrobnější hodnocení (viz Tab. 18). 

Tab. 18 Předběžné ocenění zdrojů rizika na vodních dopravních trasách 

označení typ události ocenění účinku interakce ocenění četnosti interakce 

EV1.1 nasátí látky lze zanedbat --- 

šíření toxického oblaku lze zanedbat --- 

požár nelze zanedbat nelze zanedbat 

EV1.2 nasátí látky nelze zanedbat nelze zanedbat 
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označení typ události ocenění účinku interakce ocenění četnosti interakce 

šíření toxického oblaku lze zanedbat --- 

požár lze zanedbat --- 

EV1.3 nasátí látky nelze zanedbat nelze zanedbat 

šíření toxického oblaku lze zanedbat --- 

požár lze zanedbat -- 

Na základě podrobnější analýzy událostí lze účinky všech událostí na vodních 
dopravních trasách na NJZ EDU zanedbat (viz podkladová studie [2.3-17]). 

 LETECKÁ DOPRAVA 

2.3.4.5.1 Základní údaje o letecké dopravě a charakteristiky vzdušného provozu 

2.3.4.5.1.1 Organizace vzdušného prostoru 

Vzdušný prostor nad Českou republikou je rozdělen do několika vrstev, výškově 
členěných. Tyto vrstvy - tzv. vzdušné prostory jsou klasifikovány v souladu s předpisy 
ICAO a EASA a jsou označovány písmeny. Z možných variant se nad územím ČR 
používají prostory třídy G, E, D a C. Výškové rozčlenění vzdušného prostoru do 
jednotlivých tříd uvádí obrázek. 

 

Obr. 4: Členění vzdušného prostoru ČR 

Toto rozdělení platí v místech, kde nejsou žádné prostory letišť, zakázané, 
vyhrazené a omezené prostory. Od země do výšky 1000 ft (300m) nad terénem je 
prostor třídy G. Nad ním, až do Flight Level 95 (FL95) je prostor třídy E, nad FL95 je 
v ČR uplatňován prostor třídy C.  

V okolí řízených letišť jsou zřizovány řízené prostory (tj. vstup do nich a pohyb v nich 
podléhá letovému povolení služby řízení letového provozu). Tyto prostory se označují 
CTR – Koncová řízená oblast (Controlled Terminal Region), respektive MCTR 
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(Military Controlled Terminal Region u vojenských letišť) a TMA – Koncová 
manévrovací oblast (Terminal Maneuver Area), respektive MTMA (Military Terminal 
Maneuver Area). Prostory slouží k provedení počátečních a finálních fází letu. V okolí 
neřízených (sportovních) letišť jsou zřizovány prostory ATZ – Letištní provozní zóna 
(Aerodrome Traffic Zone). Pro let v těchto prostorech je nutno získat povolení 
příslušného stanoviště řízení letového provozu (např. Náměšť Tower nebo Náměšť 
Approach) a řídit se jejich pokyny. Řídící pracoviště může odmítnout vydání povolení 
a letadlo pak do příslušného prostoru nesmí vstoupit (musí jej obletět, podletět či 
nadletět, pokud to výškový rozsah prostorů umožňuje). Jako příklad vertikálního 
členění vzdušného prostoru je uveden řez CTR a TMA letiště Praha Ruzyně, kde je 
členění vzdušných prostorů ze všech letišť v ČR nejsložitější. 

 

Obr. 5: Řízené prostory letiště LKPR Praha Ruzyně 

Na obrázku jsou uvedeny vertikální rozsahy CTR (od země do 3000 ft AMSL) a 
jednotlivých částí TMA, jejichž dolní hranice jsou vertikálně odstupňovány a horní 
hranice je společně nastavena na FL145. Ostatní regionální letiště, včetně letiště 
LKNA Náměšť, mají vertikální členění vzdušných prostoru jednodušší a odlišují se i 
tím, že prostory TMA těchto letišť jsou třídy D. Následující obrázek zachycuje 
vertikální řez CTR a TMA letiště LKNA Náměšť. 
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Obr. 6: Řízené prostory letiště LKNA Náměšť 

Horizontální situaci MCTR a MTME LKNA Náměšť ukazuje výřez z letecké mapy. 
Zde je patrné, že kromě prostorů MCTR a MTMA existuje v okolí LKNA (jižně od 
MTMA) několik tzv. Omezených prostorů. Výřez mapy zároveň obsahuje CTR a TMA 
letiště Brno Tuřany (LKTB) a kruhové zóny ATZ několika sportovních letišť. 
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Obr. 7: Letecká mapa řízených a omezených prostorů kolem PNpU 

2.3.4.5.1.2 Klasifikace vzdušného prostoru 

Prostor třídy G  

Prostor třídy G sahá od země do výšky 1000 ft (300 m) nad terén a kopíruje reliéf 
terénu. V tomto prostoru jsou nejmenší nároky na stupeň řízení provozu – není 
vyžadováno oboustranné radiové spojení, není vyžadován letový plán ani odpovídač 
sekundárního radaru. V prostoru třídy G jsou povoleny pouze lety VFR, lety IFR zde 
jsou zakázány. Let je možný pouze mimo oblačnost, za letové dohlednosti nejméně 
1,5 km (pro vrtulníky 0,8 km). Minimální výška letu je 150 m nad zemí s výjimkou 
startu a přistání.  

Prostor třídy E  

Prostor třídy E navazuje výškově na prostor třídy G. Sahá tedy od výšky 1000 ft nad 
zemí do letové hladiny FL95 (při atmosférickém tlaku 1013 hPa to odpovídá 
nadmořské výšce 2886 m). Od hladiny FL60 je požadován odpovídač sekundárního 
radaru (výjimku mají větroně, motorová a bezmotorová rogala a motorové i 
bezmotorové padákové kluzáky), pod FL60 odpovídač povinný není. V prostoru třídy 
E je povolen jak provoz VFR, tak IFR. Pro IFR lety je povinné oboustranné radiové 
spojení, letový plán a je vyžadováno povolení střediska řízení provozu (ATC – Air 
Traffic Control). Středisko řízení provozu zodpovídá za rozestupy mezi IFR lety, za 
dodržení rozestupů IFR-VFR zodpovídají piloti. VFR provoz proto musí dodržovat 
vzdálenost od oblačnosti horizontálně 1500 m a vertikálně 300 m, letová dohlednost 
musí být minimálně 5 km. Maximální pokrytí oblačností pro let nad oblaky je 4/8, aby 
byla splněna podmínka stálé viditelnosti země a aby byla možná srovnávací 
navigace. Pro VFR provoz není požadován letový plán, ani oboustranné radiové 
spojení. 
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Prostor třídy C  

Prostor třídy C sahá od FL 95 (2886 m) do FL660 (20 117 m). Pro IFR i VFR provoz 
je požadováno oboustranné letové spojení, letový plán a povolení ATC. ATC 
zajišťuje rozestupy IFR-IFR i IFR-VFR letů. Nad FL195 je VFR provoz možný pouze 
ve speciálních případech, ve vyhrazených prostorech. Pro VFR provoz je 
vyžadována letová dohlednost 5 km, nad FL100 musí let probíhat nejméně 1500 m 
od oblačnosti horizontálně a 300 m vertikálně. 

Prostor třídy D  

CTR Praha a CTR a TMA ostatních letišť vyžaduje oboustranné radiové spojení a 
povolení ATC pro VFR lety, pro IFR lety navíc letový plán. Požadavky na dohlednost 
jsou jako v prostoru třídy C. ATC zajišťuje rozestupy mezi lety IFR. 

Horní vzdušný prostor 

Horní vzdušný prostor sahá od letové hladiny FL245 (24 500 ft – 7468 m) do letové 
hladiny FL660 (66 000 ft, 20117 m). Letové tratě v horním vzdušném prostoru jsou 
určeny převážně pro přeletový (tranzitní) provoz. Nejvyšší hustota provozu je 
koncentrována mezi FL300 a FL400, tedy mezi 9150 a 12200 m. Provoz v těchto 
hladinách není nijak konfliktní s ochranným prostorem kolem EDU1-4. 

Letové trasy v horním prostoru (nad FL245, cca 7500 m) nemají důvod se MTMA 
Náměšť ani LKP9 vyhýbat, protože oba tyto prostory zasahují do menších výšek. 
Prostor LKP9 kolem EDU1-4 sahá do výšky 5000 ft AMSL, MTMA do FL 95 a 
navazující omezené prostory pak do FL125. Trasy ve výškách nad FL245 tak jimi 
nejsou ovlivněny. 

Obr. 8: Detailní výřez mapy tras v horním prostoru v okolí EDU1-4, resp. PNpU 

Spodní vzdušný prostor 

Spodní vzdušný prostor sahá od země do FL245 (24 500 ft – 7468 m), s tím, že od 
země do výšky 1000 ft nad zemí je neřízený prostor třídy G, ve kterém není povolen 
provoz IFR a tedy zde nelze provozovat pravidelnou leteckou dopravu. Od země do 
FL100 je nejvyšší povolena rychlost 250 kt (1 knot = 1NM/hod, 1NM = 1852m), což je 
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maximálně 463 km/hod. V tomto prostoru – zejména v jeho spodní části, do výšky 
6000 ft (1830 m) se uskutečňuje největší množství letů všeobecného letectví (GA). 

 
Obr. 9: Detailní výřez mapy tras spodního prostoru v okolí EDU1-4, resp. PNpU 

Ochranný prostor EDU1-4, označený na leteckých mapách LKP9 má tvar válce o 
poloměru 2km a výšce do 5000 ft AMSL. Je vidět, že v okolí EDU1-4, resp. PNpU 
(ochranný prostor EDU1-4 označen červeným kruhem LKP9) je severovýchodní částí 
MTMA Náměšť vedena jediná trasa T135. Jedná se o příletovou trasu na letiště 
Vídeň. Protože trasa prochází přes MTMA Náměšť a TMA Brno, je pohyb podmíněn 
získáním povolení od ATC Náměšť a ATC Brno. Obě tyto služby pak let sledují. 
Ostatní trasy míjí jak prostor LKP9, tak MCTR / MTMA Náměšť ve značné 
vzdálenosti a nepředstavují žádné riziko. 

2.3.4.5.1.3 Zakázané, omezené a nebezpečné prostory v okolí NJZ EDU 

Kromě zmiňovaných tříd vzdušného prostoru (G, E, D a C) jsou ve vzdušném 
prostoru ČR uplatňovány též tzv. Zakázané (Prohibited), Vyhražené (Segregated), 
Omezené (Restricted) a Nebezpečné (Dangerous) prostory. Zakázané prostory jsou 
aktivní (tj. zákaz je v platnosti) nepřetržitě, ostatní prostory jsou dočasného 
charakteru, jejichž aktivace je plánována vždy na 24 hodin dopředu tzv. plánem AUP 
(Airspace Usage Plan), který ve 12 h předchozího dne vyhlašuje Řízení letového 
provozu. Následující obrázek ukazuje mapu všech druhů prostorů ve vzdušném 
prostoru ČR (mapa je součástí AIP ČR, sekce Enroute 6-3). 
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Obr. 10: Zakázané, vyhražené, omezené a nebezpečné prostory ve vzdušném prostoru ČR 

Zakázané a vyhražené prostory jsou vyznačeny červeně, ostatní prostory modře. 
Přesné souřadnice hraničních a zlomových bodů prostorů jsou uvedeny v AIP 
Enroute 6-3. 

Zakázané prostory  

Zakázané prostory jsou zřizovány trvale, mají označení LKPxx a slouží např. pro 
ochranu Pražského hradu (LKP1) a dále pro ochranu průmyslových areálů 
s nebezpečím požáru a výbuchu (Spolana Neratovice, Spolchemie Ústí, chemička 
Litvínov, zbrojovka Vlašim a další, muniční sklady), dále na ochranu jaderných 
zařízení (ETE1,2, EDU1-4, Řež) a několika dalších lokalit (např. družicové 
komunikační centrum u Sedlece-Prčic). Do zakázaného prostoru není povolen žádný 
let s výjimkou letů pro záchranu života (Policie a vrtulníky IZS). 

Vyhražené prostory 

Vyhražené prostory jsou označovány jako TSAxx a jsou vyhlašovány dočasně 
plánem AUP podle potřeb správce prostorů. Jedná se např. o prostory nad 
vojenskými výcvikovými prostory, kde probíhají ostré střelby (Brdy, Doupov, Boletice 
a další) nebo o prostory, v nichž probíhají nízko nad zemí lety vojenských letadel 
vysokými rychlostmi bez možnosti vyhnutí se jinému letadlu (tzv. „nudle nízkého 
navádění“). V době aktivace do nich rovněž není povolován vstup (let). 

Omezené prostory 

Omezené prostory mají označení TRAxx. Aktivace prostoru TRA je rovněž dočasná a 
oznamována v plánu AUP. Prostory jsou používány např. pro výcvikové lety 
vojenských letadel (prostory v okolí LKNA nebo blok prostorů mezi Budějovicemi a 
Příbramí). Průlet těmito prostory si lze vyžádat na frekvenci správce prostoru (např. 
příslušné vojenské stanoviště ATC) a pokud vojenský provoz není nablízku nebo je 
přestávka ve vojenských letech, může být průlet i aktivním prostorem povolen. 
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Nebezpečné prostory 

Nebezpečné prostory jsou většinou prostory nad přepouštěcími stanicemi plynovodů, 
které čas od času vypouštějí plyn do atmosféry. Při styku plynu s výfukem letadla by 
mohlo dojít k výbuchu. Při aktivaci je doporučeno tyto prostory obletěn nebo nadletět 
(nejsou prostorově příliš rozsáhlé). 

Vyhražené prostory v okolí EDU1-4, resp. PNpU 

V okolí EDU1-4, resp. PNpU existují dva dočasně vyhražené prostory (na mapě 
vyznačeny červeně) LKTSA21 a LKTSA 22. Jedná se o tzv. „nudle nízkého 
navádění“, v nichž letadla z letiště (v tomto případě LKNA) odlétají do výcvikových 
prostorů nebo se z nich tudy vrací. Prostory sahají od výšky 90 m nad terénem do 
výšky 300m nad terénem a slouží k výcviku „kopírování terénu“. V případě jejich 
aktivace je civilní provoz musí nadletět ve výšce větší, než 1000ft nad terénem. 
Jejich směrování i vzdálenost od LKP9 zaručují, že provoz v nich není pro EDU1-4 
konfliktní. 

 
Obr. 11: Detailní mapa prostorů v okolí EDU1-4, resp. PNpU 

Ostatní prostory (na mapě vyznačeny modře) jsou dočasně omezené – prostory 
LKTRA10 až LKTRA19. Tyto prostory vytvářejí poměrně kompilovanou sestavu 
prostorů nad samotným MTMA a v jeho jižním okolí. Důvodem pro rozdělení do 
většího množství menších prostorů, členěných jak horizontálně, tak vertikálně je to, 
že pro některé lety vrtulníků není zapotřebí celá rozsáhlá oblast a stačí tedy aktivovat 
pouze malou část vzdušného prostoru. Civilní uživatelé vzdušného prostoru jsou tak 
v možnostech letů méně omezeni. Aktivace těchto prostorů je vyhlašována zprávou 
AUP. Seznámení se s touto zprávou před letem, patří k základním povinnostem 
pilotů. Kromě textového zobrazení zprávy AUP je k dispozici i její grafická (mapová) 
varianta, dostupná na adrese. 

Nebezpečné prostory se v okolí EDU1-4, resp. PNpU vyskytují 3, LKD1, LKD3 a 
LKD10. Jedná se o kompresorové a přepouštěcí stanice plynovodů, které čas od 
času z technologických důvodů vypouští plyn do ovzduší. Nebezpečné prostory 
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sahají od země od 1000 ft (300 m) nad zemí, ve větších výškách se předpokládá, že 
plyn bude už natolik zředěn (rozptýlen), že nehrozí nebezpečí vznícení nebo 
exploze. Prostory jsou označeny jako aktivní trvale – H24, skutečnou dobu 
odpouštění plynu nelze plánovat a garantovat. Prostory lze nadletět nebo obletět. 

Neaktivované prostory jsou vyznačeny pouze svým obrysem, aktivované jsou 
zobrazeny vyplněné. Ilustrační obrázek (viz níže) zachycuje mapku pro den 20. 11. 
2018. Na obrázku je zřetelná aktivace některý prostorů v okolí LKNA, prostorů nad 
Vltavou a armádních střelnic Brdy, Doupov a Boletice a dalších prostorů na severní 
Moravě. 

 Obr. 12: Aktivace / deaktivace prostor ČR KE DNI 20. 11. 2018 

2.3.4.5.1.4 Letiště v okolí NJZ EDU 

V okolí NJZ EDU se kromě samotného vojenského letiště LKNA vyskytuje regionální 
letiště Brno Tuřany LKTB a několik malých sportovních letišť (některá vznikla 
z bývalých ploch pro agrochemickou činnost). 

2.3.4.5.1.4.1 Letiště do 10 km od EDU 

Letiště LKNA Náměšť se nachází cca 8 km severo-severozápadně (azimut 350°) od 
NJZ EDU. Žádné jiné letiště ani plocha pro agrochemickou činnost se v současnosti 
v okruhu do 10 km od NJZ EDU nenachází. Provozu na letišti LKNA, příletovým a 
odletovým trasám a počtu pohybů je samostatně věnována kapitola 2.3.4.5.1.5. 

2.3.4.5.1.4.2 Letiště od 10 do 50 km od pozemku NJZ EDU 

Ve vzdálenosti od 10 do 50 km od NJZ EDU se nachází řada letišť a ploch pro SLZ – 
ultralehká letadla (UL) většinou vzniklých z bývalých ploch pro agrochemickou 
činnost. Ploch pro agrochemickou činnost bývalo v minulosti v zemědělsky významné 
oblasti Jižní Moravy velké množství. I když v současné době je letecké ošetřování 
pozemků málo obvyklé, tyto plochy jsou i nadále udržovány a mnohé z nich převzali 
soukromí majitelé SLZ (jednotlivci i skupiny). Obrázek ukazuje polohy letišť i ploch 
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pro SLZ v oblasti jižní Moravy. Polohu NJZ EDU na něm označuje značka s číslem 3 
zhruba ve středu obrázku. 

Obr. 13: Polohy letišť ve vzdálenosti od 10 do 50 km od NJZ EDU (převzato z [2.3-18]) 

Tab. 19: Letiště ve vzdálenosti od 10 do 50 km od NJZ EDU 

Číslo, název 
Vzdálenost 

od NJZ 
EDU 

Status Provozovatel 

2 – Miroslav 20,0 SLZ, aktivní Aeroklub Miroslav 

1 – Miroslav Aircon 21,6 SLZ, aktivní AirCon FLy 

23 – Třebíč 21,9 SLZ, aktivní, neveřejná Západomoravský aeroklub 

21 – Březí 28,5 SLZ, neveřejná Trade Bank Canaria 

10 – Borovník 29,5 SLZ, neveřejná Jan Váňa 

6 – LKZN Znojmo 30,4 Letiště, aktivní Letiště Znojmo 

7 – LKKA Křižanov 31,7 Letiště, aktivní Aeroklub Křižanov 

4 – Drnholec 33,3 ACHČ, neaktivní --- 

22 – LKCM Brno Medlánky 34,1 Letiště, aktivní Aeroklub Medlánky 

LKTB Brno Tuřany 41,2 Intl. letiště, aktivní Letiště Brno 

9 – Zvole Western 44,1 SLZ, aktivní Western Šiklův mlýn 

12 – Brťov 44,5 SLZ, neveřejná Pavel Procházka 

8 – Sazomín 48,8 SLZ, neveřejná Delta klub Žďár n/Sáz. 

20 – Dačice 50,7 Modeláři a SLZ Společenství pilotů Dačice 

11 – Bořitov 50,7 SLZ, neveřejná Aeroklub Bořitov 

17 – Boleradice 51,7 SLZ neveřejná LMK Boleradice 

19 – LKJI Jihlava 52,6 Letiště, veřejné Aeroklub Jihlava 

16 – Kraví Hora 53,8 SLZ, aktivní, neveřejná LK Kraví hora 

15 – Velké Pavlovice 54,4 SLZ, neveřejná LK Nad krajem André 
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13 – Kotvrdovice 54,7 SLZ, aktivní, veřejná Aeroklub LAA Blansko 

5 – LKBA Břeclav 63,4 Letiště, veřejné Aeroklub Břeclav 

2.3.4.5.1.5 Rozbor letových trajektorií přiblížení a odletů a intenzita provozu 
na letišti Náměšť nad Oslavou (LKNA) 

Kromě letů z a na letiště LKNA Náměšť, jejichž trasy jsou samostatně rozebrány 
v kapitole 2.3.4.5.1.5, se do blízkosti NJZ EDU mohou dostat lety z a na letiště LKTB 
Brno Tuřany. 

Lety IFR na LKTB využívají standardních příletových tras STAR09 nebo STAR27 
(STAR = STandard ARrival), podle toho, na kterou dráhu letadlo navedou. Přílety 
STAR09 končí v bodě označením ROGAD, který je tzv. Initail Approach Fix – IAF. 
Odtud pak letadlo pokračuje na dráhu 09 zvoleným přístrojovým přiblížením (záleží 
na výbavě letadla). 

 
Obr. 14: Mapa STAR09 LKTB 

Jak je z mapy patrné, pouze jedna větev příletové trasy (od jihu a jihovýchodu) 
zasahuje částečně do MTMA Náměšť, od vlastního ochranného prostoru EDU1-4 
(LKP9) je však vzdálena více, než 15 km. Ostatní větve příletových tras mají 
vzdálenost ještě větší. 

2.3.4.5.1.6 Rozbor letových trajektorií přiblížení a odletů a intenzita provozu 
na letišti Náměšť nad Oslavou (LKNA) 

Letiště LKNA Náměšť má jednu dráhu ve směru 13/31. Dráha je zpevněná 
(betonová), o délce 2400 m a šířce 45 m. Svými parametry je dostačující i pro 
přijímání velkých dopravních a nákladních letadel. Pro eventuální přistání civilního 
letadla (s výjimkou případu nouze) je zapotřebí předem získat písemný souhlas 
velitele základny. Pro letiště, které má statut mezinárodního IFR letiště, je 
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vypracován systém příletových a odletových tras a systém tras finálního 
přístrojového přiblížení. Podrobný rozbor příletů a odletů z a na LKNA je ve studii 
[2.3-18]. 

Na LKNA jsou trvale bázovány pouze vrtulníky 22. Základny Vrtulníkového letectva, 
jedná se o typy Mi-24/35 a Mi-171. Kromě nich letiště využívá Armáda ČR svými 
letadly: L159, L-39, Jas-39, A-319, L-410, Yak-40, C-295. 

Během cvičení armád NATO využívají letiště i další letadla, konkrétně typy: F16, Su-
22, CV-22, A-10, Bell-206, UH-60, UH-1, Gulfstream 5, C-160, C-20, EFA, PC-9, C-
17. Kromě cvičení využívají tato letadla LKNA i jako tranzitní základnu při přeletech. 

Data provozu pokrývají roky 2015-2017, ve sledovaném období bylo 74 % provozu 
(pohybů) generováno vrtulníky, 26 % letouny. 

Dle sdělení ATC LKNA provoz vrtulníků představují ve většině lety po okruhu a lety 
do vzdálenosti cca 10 km od letiště, přičemž trati do a z prostorů LKTRA11-13 jsou 
vedeny tak, aby nedošlo k narušení LKP9. Pro sledované období byly poskytnuty 
následující údaje o celkové intenzitě provozu. 

Tab. 20: Celková intenzita provozu letiště LKNA  

 2015 2016 2017 

Vzlet 5269 5254 5732 

Přistání 5287 5248 5714 

Průlet prostorem AČR 718 361 256 

Průlet prostorem cizí (civilní, všeobecné letectví) 3090 4630 4112 

Rozdělení cizích průletů (civilní, všeobecné letectví) prostorem MCTR/MTMA 
Náměšť ve sledovaném období 2015-2017 je následující: 

Civilní letecká doprava IFR:  78 % (většinou dopravní letadla letící na/z letiště Brno a 
klesající/stoupající prostorem MTMA Náměště). 

Všeobecné letectví: 19 %. 

Letecká záchranná služba: 3 %. 

Hodnotíme-li intenzitu provozu na LKNA, tak ve srovnání se sousedním civilním 
letištěm Brno-Tuřany LKTB je provoz velmi slabý, jelikož cca 11000 pohybů (tj. 5500 
startů a 5500 přistání), což je roční hodnota provozu na LKNA, dosahuje LKTB Brno 
za pouhé 2 měsíce. 

2.3.4.5.1.7 Předpokládaný vývoj letového provozu po dobu životnosti NJZ 
EDU 

Letectví, zejména civilní letecká doprava, je odvětví, které je velmi citlivé na vnější 
vlivy. Zejména se jedná o tyto vlivy: 

- Cena leteckého paliva (závisí na ceně ropy) 

- Ekonomická síla cestujících 

- Bezpečnostní situace v regionu, válečné konflikty 

- Geopolitická situace (sankce vůči státům) 

- Přírodní katastrofy a velké meteorologické úkazy 

První dva vlivy se uplatnily v roce 2008 a následujících, kdy růst ceny paliva a 
celková ekonomická recese ve světě vedla jednak ke krachu řady menších leteckých 
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společností, k problémům těch, které přežily a zejména k poklesu intenzity dopravy 
až o 20 %. Např. provoz na Ruzyňském letišti se z tohoto poklesu doposud nezotavil. 

Válečné konflikty (v tomto období zejména na Středním východě) vedly až 
k zastavení letů některých společností do regionu. Sankce proti Rusku, spolu s jeho 
ekonomickými problémy vedly ke snížení letecké dopravy mezi Ruskem a Evropou 
asi o čtvrtinu (včetně např. zrušení pravidelné linky Aeroflotu do Karlových Varů). 

V dubnu roku 2010 výbuch Islandské sopky Eyjafjallajökull vychrlil oblak sopečného 
prachu do ovzduší, který byl následně větry zanesen nad většinu Evropy. Sopečný 
prach může v krátké době zničit letadlové motory. Na několik dnů se zcela zastavil 
letecký provoz nad většinou Evropy. Pokles provozu v dubnu 2010 je zřetelně patrný 
v grafech a statistikách. 

Další neznámou jsou záležitosti kolem vývoje a nasazení nových typů letadel. V 
současné době není připravován žádný převratně nový typ s výrazně jinými 
vlastnostmi. Vývojové plány výrobců na delší dobu (20 a více let) ale nejsou vůbec 
známy. 

Za předpokladu, že nedojde k aplikaci zmíněných omezujících vlivů, by mohl 
pokračovat současný trend, který přináší meziroční nárůst počtu letů cca 4-7%. 

Na nejvytíženějších linkách se budou více uplatňovat vysokokapacitní letadla. A i 
když se zdá, že Airbus A380 je slepá ulička vývoje (Airbus dokonce uvažuje o 
zastavení výroby tohoto typu), počty letadel kategorie B787 Dreamliner se budou 
dále rozšiřovat. 

S plným zprovozněním družicového navigačního systému Galileo bude možno 
používat nové navigační postupy, které v praxi povedou k možnostem snížení 
rozestupů mezi letadly. Zejména tíživý je tento problém na transatlantických linkách, 
které jsou dnes prakticky nasyceny. Nové družicové navigační (ale i komunikační) 
systémy dovolí stávající rozestupy 25 NM snížit na polovinu, neboli kapacita linek 
přes Atlantik vzroste na dvojnásobný počet letadel. 

Podobné nasycení dnes zažívají linky ze středního východu (Emiráty, Saudská 
Arábie) do Londýna nebo dále do USA. Tyto trasy jsou (v našem okolí) vedeny po 
nejkratší trajektorii přes Severní Itálii a Rakousko. Z důvodů nasycení tohoto prostoru 
mnohé linky letí sice delší trasou, ale volnějším prostorem právě přes ČR. I na těchto 
trasách přes ČR lze do (předvídatelného budoucna) předpokládat nárůst provozu. 

Dalším faktorem, od kterého se očekává, že pomůže v růstu letecké dopravy, je 
projekt Jednotného evropského nebe. V současné době je provoz nad každým 
státem řízen z místního střediska řízení provozu, po přeletu hranice si tato místní 
střediska navzájem provoz se sousedními státy předávají. Tento proces chvíli trvá, 
což vede k limitování počtu letadel, které jsou řídící nad územím státu schopni 
odbavit. Projekt Jednotného evropského nebe má tyto předávací zpoždění 
eliminovat. Očekává se, že efektivita řízení by měla vzrůst o 10-15 % - tedy stejný 
počet řídících se stejným pracovním zatížením budou schopni odbavit o 10-15 % 
letadel více. 

Z potěšujících trendů, které se v letecké dopravě již uplatňují nebo uplatní v nejbližší 
době, jsou trendy, které jednoznačně vedou ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Je 
pravda, že (jak je v letectví obvyklé) spouštěcím mechanismem nových trendů byly 
letecké nehody. Poučení z nich vede k novým postupům ve výcviku a novým 
provozním předpisům, což zajistí do budoucna větší bezpečnost letů. 
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Tyto změny výcviku a bezpečnostních předpisů by tak měly vést ke zvýšení 
bezpečnosti letů – a to se zpětně projeví i na růstu důvěry cestující veřejnosti, což 
bude akcelerovat intenzitu přepravy (po 11. září 2001 v USA poklesla důvěra 
veřejnosti v létání natolik, že letecká doprava se propadla po dobu jednoho roku na 
50 % předchozího stavu). 

Znovu nutno zdůraznit, že všechny tyto odhady se mohou uplatnit jen v případě, že 
nedojde k žádnému v úvodu zmíněnému ekonomicko-politickému problému velkého 
rozsahu. 

2.3.4.5.2 Letecké nehody 
Pojmem letecká nehoda se rozumí událost spojená s provozem letadla, která se, 
v případě pilotovaného letadla, stala mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do 
letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, 
nebo která se, v případě bezpilotního letadla, stala mezi dobou, kdy letadlo je 
připraveno k pohybu pro účely letu a dobou, kdy zastaví na konci tohoto letu a hlavní 
pohonná soustava je vypnuta, a při které:  

a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna (v důsledku působení 
letadla), 

b) letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno tak, že poškození, nepříznivě ovlivnilo 
pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a vyžádá si 
větší opravu nebo výměnu postižených částí,  

c) letadlo je nezvěstné nebo je na zcela nepřístupném místě. 

Výše uvedená definice letecké nehody vychází z definice Mezinárodní organizace 
pro civilní letectví ICAO, a jsou podle ní shromažďovány statistické údaje leteckých 
nehod. Příslušné orgány státní správy jsou pak pověřeny vyšetřováním příčin 
leteckých nehod. Hlavním účelem je prevence jakýchkoliv nehod v letecké dopravě. 

Jak je výše uvedeno, seznam leteckých nehod obsahuje všechny události vyhovující 
výše uvedeným kritériím bez ohledu na to, zda k události došlo na zemi nebo ve 
vzduchu. Z hlediska ohrožení objektů jaderného zařízení jsou ale významné pouze 
nehody, ke kterým došlo za letu a které by svou podstatou mohly ohrozit objekty 
elektrárny. 

Leteckou nehodou pro účely hodnocení ohrožení jaderného zařízení pádem letadla 
rozumíme nehody, které mohou ve svém důsledku ohrozit systémy, konstrukce a 
komponenty  s vlivem na jadernou bezpečnost buď mechanickým nárazem, případně 
sekundárními účinky (exploze, požár, sekundární úlomky, vybuzené vibrace). 

2.3.4.5.2.1 Definice kategorií letadel 

Pro vyhodnocení rizika pádu letadla na objekty jaderného zařízení je nutné definovat 
kategorie letadel, na základě kterých jsou shromažďovány údaje o nehodách. 
Kategorie letadel jsou rozděleny dle charakteru letového provozu: 

- Vojenská letadla (VOJ) - provoz veškerých vojenských letadel (data 
shromažďuje Armáda České republiky). 

- Obchodní resp. dopravní letectví (OBCH) - jedná se o civilní leteckou dopravu 
a obchodní lety (tj. pravidelné linkové lety, charterové a obchodní lety), 
hmotnost letadel nad 5 700 kg (data shromažďuje Úřad pro civilní letectví, 
resp. Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod). 

- Všeobecné letectví (CIV) - jedná se o lehké typy letadel o hmotnosti od 450 kg 
do 5 700 kg, (letadla Aeroklubu ČR a jiných institucí, soukromých firem a 
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fyzických osob) (data shromažďuje Úřad pro civilní letectví, resp. Ústav pro 
odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod). 

- Sportovní létající zařízení (SLZ) - maximálně dvoumístné letadlo, určené k 
létání pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, 
individuální osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů. Jedná se o ultralehká 
létající zařízení o hmotnosti do 450 kg (data shromažďuje Letecká amatérská 
asociace). 

2.3.4.5.2.2 Přehled nehod na území ČR dle kategorií 

Pro výpočet pravděpodobnosti pádu se uvažuje počet nehod za období od rozdělení 
bývalé ČSFR v roce 1993 do roku 2015 včetně. V případě kategorie SLZ se nehody 
sledují od vzniku kategorie v roce 1996 (do roku 1995 jsou nehody zahrnuty v 
kategorii CIV). 

Z přehledů nehod jsou vyloučeny nehody vzniklé na zemi a dále nehody související 
přímo se vzletem a přistáním letadla na letišti (typicky poškození letadla při 
přistávání), prováděním letecké akrobacie u letišť, jelikož tento typ nehod je 
samostatně hodnocen při vlivu blízkých letišť. Podkladem pro hodnocení rizika pádu 
letadla na objekty jaderného zařízení jsou aktualizované přehledy nehod na území 
České republiky, které jsou relevantní z hlediska pravděpodobnostní analýzy. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny přehledy leteckých nehod uvažovaných pro 
posouzení pravděpodobnosti pádu letadla na vybrané objekty NJZ EDU. Přehledy 
jsou rozděleny dle kategorií letadel viz kap 2.3.4.5.2.1. 

Tab. 21: Přehled leteckých nehod pro kategorii SLZ 

Kategorie 
letounu 

Typ letounu 
Rok 

nehody 

Kód 
nehody 

/fáze letu 

Hmotnost 
letounu 

[kg] 

Rychlost 
dopadu 
[km/h] 

Kinetická 
energie 

[kJ] 

Úhel 
dopadu 

[deg] 

SLZ Typ kachna 1997 ML 300 160 296 60° 

SLZ FOX 912 1997 ML 450 80 111 20-45° 

SLZ ULLA Skyboy 1999 ML 320 120 178 20° 

SLZ ULLA Vlašťovka 1999 ML 400 190 557 20° 

SLZ TL 96 Star 2000 ML 520 100 201 >80° 

SLZ Tukan 2001 ML 450 100 174 45° 

SLZ Straton D 8 2001 ML 450 100 174 >80° 

SLZ Kolibřík 2001 L 450 80 111 25° 

SLZ Straton D 7 2001 ML 300 80 74 >80° 

SLZ Arius 2002 ML 450 80 111 >45° 

SLZ Zephyr solo 2002 ML 300 200 463 60° 

SLZ echo 2002 ML 450 70 85 45° 

SLZ Eurostar 2003 ML 450 160 444 60° 

SLZ Straton D 8 2003 ML 450 80 111 30° 

SLZ Piper Cub repl. 2003 ML 300 65 49 30° 

SLZ ULLa Kosák 3 2004 ML 450 80 111 20° 

SLZ P2002 Sierra 2005 ML 560 115 286 <10° 
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Kategorie 
letounu 

Typ letounu 
Rok 

nehody 

Kód 
nehody 

/fáze letu 

Hmotnost 
letounu 

[kg] 

Rychlost 
dopadu 
[km/h] 

Kinetická 
energie 

[kJ] 

Úhel 
dopadu 

[deg] 

SLZ ULLa, M7 Ornis 2006 ML 450 140 340 60° 

SLZ 
KP2 Sova Rapid 

200 
2006 ML 500 130 326 75° 

SLZ ULLa „Mája“ 2006 ML 450 100 174 75° 

SLZ UL Zenair-701 2007 ML 520 >200 802 >60° 

SLZ UL Swing 2007 ML >530 >150 460 >80° 

SLZ UL EV97 2008 ML >512 200 790 10 – 20° 

SLZ UL Qualt 201 2008 ML >480 Cca 190 669 >80° 

SLZ UL Atec 321 2008 L >550 >180 688 >60° 

SLZ UL Sirius 2008 ML  465 >150 404 >60° 

SLZ 
UL D44BK 
Fascination 

2008 ML 520 >95 181 20° 

SLZ UL Allegro 2000 2008 ML 475 95 165 55° 

SLZ UL Cora 2009 ML 450 Cca 150 391 >75° 

SLZ CH-7 Kompress 2010 ML 450 145 365 >80° 

SLZ SportStar RTC 2011 ML 588 <50 56 >80° 

SLZ 
ULLa Tecnam P92 

Echo 
2011 ML 472 170 526 15° 

SLZ EV-97 Eurostar 2011 ML >450 185 594 >60° 

SLZ P92 Echo 2011 ML >450 Cca 100 175  45° 

SLZ SLZ TL-2000 Sting 2012 ML 510 <120 283 >60° 

SLZ Corsair UL 2013 L 310 132 208 90° 

SLZ VL-3 2014 ML 486 80 120 30° 

SLZ HI MAX 2014 ML 320 cca 75 70 90° 

Tab. 22: Přehled leteckých nehod pro kategorii CIV 

Kategorie 
letounu 

Typ letounu 
Rok 

nehody 
Kód nehody 

/fáze letu 

Hmotnost 
letounu 

[kg] 

Rychlost 
dopadu 
[km/h] 

Kinetická 
energie 

[kJ] 

Úhel 
dopadu 

[deg] 

CIV R-22 1994 T 650 100 251 70° 

CIV Z-226MS 1995 T 1 200 200 1 852 70° 

CIV Z-143L 1995 T 1 200 200 1 852 70° 

CIV C-172P 1996 T 1 200 100 463 45° 

CIV R-22 1996 T 650 100 251 10° 

CIV Z-526F 1997 T 1 200 200 1 852 70° 

CIV R-22 1997 T 650 100 251 20° 

CIV PZL-Kania 1997 T 3 550 200 5 478 20° 

CIV Z-126 1999 T 1 200 200 1 852 10° 

CIV Z-142 1999 T 1 200 200 1 852 45° 
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Kategorie 
letounu 

Typ letounu 
Rok 

nehody 
Kód nehody 

/fáze letu 

Hmotnost 
letounu 

[kg] 

Rychlost 
dopadu 
[km/h] 

Kinetická 
energie 

[kJ] 

Úhel 
dopadu 

[deg] 

CIV Z-142 1999 T 1 200 200 1 852 10° 

CIV Z-142 2000 T 1 200 150 1 042 70° 

CIV DR-25 2000 T 1 500 100 579 60° 

CIV L-13 2001 T 500 180 625 10° 

CIV TB-20 2002 T 1 400 250 3 376 60° 

CIV Z-142 2003 T 1 200 150 1 042 45° 

CIV L-23 2003 T 510 250 1 230 80° 

CIV Z-142 2003 T 1 200 180 1 500 10° 

CIV Z142 2007 ML 1090 175 1287 Cca 45° 

CIV L16 + ASK21 2007 ML 2x 570 Cca 100, 
150 

715 >60° 

CIV Zlín Z143 2009 ML 1090 120 606 25-30° 

CIV Cesna 150M 2010 T 750 170 938 0° 

CIV Z 526 AFS-V 2011 T 975 160 961 15° 

CIV Z-142 2011 T 1 000 148 845 15 

CIV T-131.PA 
Jungmann, 

2011 T 709 Cca 100 273 15° 

CIV Cessna F-152 2012 T 560 80 138 90° 

CIV Z 37 A 2012 T 1 850 100 714 10° 

CIV Z 37 A 2013 T 1 900 110 887 20° 

CIV Z 37 A 2014 T 1 850 130 1 206 45° 

CIV Z 226 MS 2014 T 635 cca 100 245 10° 

CIV RV-7 2014 T cca 650 310 241 cca 20° 

Tab. 23: Přehled leteckých nehod pro kategorii VOJ 

Kategorie 
letounu 

Typ 
letounu 

Rok 
neho

dy 

Kód 
nehody 

/fáze letu 

Hmotnost 
letounu 

[kg] 

Rychlost 
dopadu 
[km/h] 

Kinetická 
energie 

[kJ] 

Úhel 
dopadu 

[deg] 

Místo dopadu 

VOJ Su-22 1993 LÚ 15 000 700 283 565 70° Pístov, JI 

VOJ Mig-21 1996 LÚ 7 500 250 18 084 10° Vlčkovice, RK 

VOJ Su-22 1996 LÚ 15 000 500 144 676 45° Tasovice, BK 

VOJ Mig-23 1996 LÚ 12 000 300 41 667 20° Herálec, ZR 

VOJ L-39 1998 LÚ 5 000 400 30 864 20° Benátky, HK 

VOJ Mig-23 1998 LÚ 12 000 300 41 667 20° Svratka, ZR 

VOJ 2x Mig-21 1998 PM 7 000 700 132 330 50° Č. Vrbné, ČB 

VOJ Mi-24 1998 PM 10 000 330 42 014 45° Slatinice, PV 

VOJ 2x Mig-21 1999 N 7 000 700 132 330 80° Macourov, HB 

VOJ Su-22 2000 PM 15 000 350 70 891 5° 3 km VPD 
Náměšť 
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Kategorie 
letounu 

Typ 
letounu 

Rok 
neho

dy 

Kód 
nehody 

/fáze letu 

Hmotnost 
letounu 

[kg] 

Rychlost 
dopadu 
[km/h] 

Kinetická 
energie 

[kJ] 

Úhel 
dopadu 

[deg] 

Místo dopadu 

VOJ L-29 2000 LÚ 3 000 300 10 417 45° Pohled, CR 

VOJ Mig-21 2000 N 7 000 700 132 330 10° Chotěboř, HB 

VOJ Mig-21 2000 N 7 000 700 132 330 5° Chotěboř, HB 

VOJ L-39 2001 LÚ 5 000 400 30 864 25° Pelhřimov, PE 

VOJ Mi-8S 2001 PM 10 000 100 3 858 30° Okrouhlá, PI 

VOJ L-159 2003 LÚ 6800 460 55 512 12° VVP Jince 

VOJ L-159 2012 LÚ 6 000 660 100 833 40° Radovesnice I, 
KO 

Poznámka: Roky 2004 až 2009 a 2011 byly bez nehod. V roce 2010 došlo ke 2 leteckým nehodám 
letounů L39, obě nehody mají stejnou příčinu. První z nehod se stala v Holicích u Pardubic, druhá u 
Biskupic, okr. Třebíč. Obě nehody nejsou zařazeny do přehledu nehod, protože jejich průběh 
neznamená potenciální ohrožení jaderných zařízení. Při těchto nehodách byla letadla celou dobu 
ovladatelná a piloti kontrolovali jejich dopad mimo obydlené a průmyslové oblasti. V roce 2012 došlo k 
nehodě ruského letounu An-30 při dosednutí na VPD Čáslav v důsledku chyby posádky při přistání. 
Tato nehoda tedy rovněž není zařazena do přehledu v tabulce. V letech 2013 a 2014 k žádným 
leteckým nehodám v kategorii VOJ nedošlo. V květnu 2015 došlo na VPD Čáslav k havárii 
dvoumístného letounu Jas-39 Gripen maďarské armády při přistávacím manévru. Rovněž tato nehoda 
tedy není zařazena do přehledu v tabulce. 

Legenda označení kódu nehody nebo fáze letu: 
 ML mimo letiště, 
 L letiště, 
 T terén, 
 LÚ letový úkol, 
 PM přistávací manévr (ale s dopadem mimo letiště), 
 N návrat k letišti. 

Počet nehod v kategorii obchodní resp. dopravní letadla (OBCH) na území České 
republiky (včetně bývalé Československé republiky) nepostačuje pro další statistické 
zhodnocení pravděpodobnosti nehody v různých fázích letu a z hlediska zhodnocení 
ohrožení pozemního objektu je nedostatečný. Je patrné, že v průběhu 70. let 
minulého století nastala změna podmínek pro provoz civilní letecké přepravy a 
četnost nehod nelze vyhodnotit. 

Pravděpodobnost pádu velkého dopravního letadla na jaderné zařízení se pohybují v 
rozmezí 10-9 až 10-10. S ohledem na řád této pravděpodobnosti lze ohrožení pádem 
velkého letadla v důsledku nehody nad územím České republiky zanedbat. 

Podkladem pro analýzu rizika nehod dopravních letadel byl rozbor informací o 
nehodách dopravních letadel v celém světě, příčin těchto nehod a dlouhodobých 
trendech ve vývoji nehodovosti. Zdrojem informací byla veřejně dostupná informační 
databáze, viz letecký předpis L12 a L13. 

Tab. 24: Nehody obchodních resp. dopravních letadel OBCH 

Datum Letadlo Operátor Místo 

2. 1. 1961 Avia-14 ČSA Praha Hostivice 

10. 10. 1962 Avia-14 ČSA Brno 

24. 11. 1966 Il-18 Bulgaria Bratislava 

11. 10. 1968 Avia-14 ČSA Praha 
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Datum Letadlo Operátor Místo 

19. 2. 1973 Tu-154 Aeroflot Praha 

30. 10. 1975 DC-9 YAT Suchdol u Prahy 

26. 1. 1976 DC-9 YAT Srbská Kamenice 

28. 7. 1976 IL-18 ČSA Bratislava 

2.3.4.5.3 Stanovení návrhového letadla (náhodný pád) pro NJZ EDU 

Stanovení návrhového letadla resp. pádu letadla na objekt jaderného zařízení je 
stanoveno v souladu s metodikou uvedenou v dokumentu IAEA NS-G-3.1. Dle této 
metodiky se stanovují 3 druhy leteckých událostí: 

1. druh události: Vznik letecké nehody je odvozen z všeobecného regionálního 
leteckého provozu (ohrožení v důsledku letecké nehody mimo 
nehod na blízkých letištích a provozu v blízkých letových 
koridorech a vojenských výcvikových prostorech). 

2. druh události: Letecká nehoda vznikne během vzletu nebo přistávání letadla na 
blízkém letišti. 

3. druh události: Letecká nehoda vznikne následkem leteckého provozu v 
hlavních civilních leteckých koridorech a vojenských letových 
výcvikových prostorech. 

V prvním kroku je provedeno hodnocení na základě umístění jaderného zařízení vůči 
potencionálnímu riziku (letiště, letecké koridory). Toto hodnocení je provedeno 
metodou SDV (Screening Distance Value) třídící hodnota vzdálenosti, která je určena 
za předpokladu, že jakékoliv potenciální riziko za třídící vzdáleností je zanedbatelné 
a nemusí být vzato v úvahu. Metoda je založeno na deterministickém a 
pravděpodobnostním ohodnocení spektra leteckých nehod. 

Pokud jaderné zařízení není umístěno vně SDV, je potřeba pro další hodnocení 
použít pravděpodobnostní přístup tzn. metodu SPL (Screening Probability Level) 
třídící úroveň pravděpodobnosti. Jestliže pravděpodobnost vzniku nehodových 
událostí všech druhů letadel je nižší než stanovená úroveň pravděpodobnosti, není 
vyžadováno žádné další podrobné hodnocení. V opačném případě je nutné provést 
podrobné ohodnocení. 

2.3.4.5.3.1 Zhodnocení zdrojů ohrožení pádem letadla 

V rámci kritérií pro výběr zdrojů ohrožení pádem letadla byly splněny kritéria:  

 letiště ležící do 10 km od jaderného zařízení a 

 letové trasy a letištní trajektorie ležící do vzdálenosti 4 km od jaderného 
zařízení. 

Výše uvedená kritéria budou dále podrobena hodnocením pomocí 
pravděpodobnostního přístupu. 

Kritérium výcvikové vojenské prostory ležící ve vzdálenosti do 30 km od jaderného 
zařízení lze v tomto případě zanedbat s ohledem na způsob využití. 

Souhrnné výsledky analýzy leteckých nehod vybraných kategorií letadel (VOJ, CIV, 
SLZ) na území ČR jsou uvedeny v kap. 4.2.2. V následující tabulce je uveden souhrn 
leteckých nehod ve sledovaném období v rámci jednotlivých kategorií letadel. 
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Tab. 25: Souhrn leteckých nehod ve sledovaném období na území ČR 

Kategorie letadel Sledované období Tkat [roků] Počet pádů letadla nkat 

Sportovní (SLZ) 20 (1996-2015) 38 

Civilní (CIV) 23 (1993-2015) 31 

Vojenská (VOJ) 23 (1993-2015) 17 

2.3.4.5.3.2 Určení efektivní plochy Aeff 

Efektivní plochou se rozumí efektivní plocha odpovídající částem stavebních objektů 
JE, které jsou významné z hlediska požadavků na jadernou bezpečnost JE. Efektivní 
plocha objektu Aeff byla určena jako maximální možná plocha pravoúhlého průmětu 
dotčených stavebních objektů do roviny kolmé k trajektorii dopadajícího letadla. Úhel 
trajektorie dopadu odpovídá střední hodnotě úhlu dopadu, která je pro letadla v 
kategoriích VOJ, CIV a SLZ přibližně 43 (dle předpisů IAEA je doporučený úhel 
v rozmezí 10-45°, kdy 45° vychází jako nejkritičtější). Níže uvedené obrázky, s 
ohledem na variantu NJZ EDU, zobrazují nejhorší resp. největší plochu průmětu. Z 
3D modelu dotčených objektů byly vyexportovány 2D pohledy pro úhel dopadu 43° 
(úhel od roviny XY) a směr v rozsahu 0 až 360° (úhel od osy X). Pro každý 2D 
pohled byla zjištěna jeho plocha a následně určen pohled s největší plochou. 

Efektivní plocha Aeff pro výkonovou variantu 1x 1200 MWe = 10 484 m2. 

 

Obr. 15: Trajektorie letadla a plocha průmětu pro 1x 1200 MWe 

2.3.4.5.3.3 Určení celkové pravděpodobnosti pádu letadla 

Hodnocení dílčích a výsledných ročních pravděpodobností pádu letadla je souhrnně 
zpracováno v Tab. 26. 
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Tab. 26: Určení celkové roční pravděpodobnosti pádu letadla na NJZ EDU pro blok 1200 MWe 

Kategorie letounu 
Pravděpodobnost dle předpisu NS-G-3.1 pro  

Aeff = 10484 m2 
Výsledná 

pravděpodobnost 

P1,IAEA P2,IAEA P3,IAEA PIAEA 

SLZ 2,53E-07 0 3,79E-10 2,53E-07 

CIV 1,79E-07 0 0,00E+00 1,79E-07 

VOJ 9,83E-08 6,21E-08 3,47E-10 1,61E-07 

Celkem 5,93E-07 
Poznámka: 
P1IAEA – roční pravděpodobnosti pádu letadla v důsledku všeobecného letového provozu 
P2IAEA – roční pravděpodobnosti pádu letadla v důsledku letových operací na blízkých letištích 
P3IAEA – roční pravděpodobnosti pádu letadla v důsledku provozu v blízkých letových koridorech 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že výsledná pravděpodobnost pádu letadla 
převyšuje kritérium SPL = 10-7, a v souladu s pravidly, uvedenými v úvodu kap 4 
podkladu [2.3-18], je třeba definovat návrhové zatížení pádem letadla. Kritérium 
„SPL“ je samostatně překročeno v roční pravděpodobnosti v důsledku všeobecného 
letového provozu pro všechny kategorie letounu.  

Ostatní dílčí pravděpodobnosti v důsledku letového provozu na blízkých letových 
trasách a v důsledku letových operací na blízkých letištích, nejsou dále hodnoceny, 
jelikož jejich dílčí pravděpodobnost je významně menší než 10-7. 

2.3.4.5.4 Výběr návrhového letadla pro NJZ EDU 

Pro výběr návrhového letadla byl proveden pravděpodobnostní rozbor účinku dopadu 
letadla pro hmotnost a kinetickou energii dopadajícího letounu. Letadla ze záznamu 
nehod byla setříděna dle hmotnosti a dle kinetické energie a následně byl proveden 
opakovaný výpočet pravděpodobnosti. Výpočet byl převeden do grafu, z kterého byla 
odečtena hmotnost/kinetická energie návrhového letadla na základě mezní 
pravděpodobnosti 10-7. 

Tab. 27: Parametry návrhového zatížení pádem letadla 

Parametr 
Varianta NJZ EDU 

1x 1200 MWe 

Hmotnost [kg] 3 500 

Kinetická energie [kJ] 10 500 

S ohledem na intenzitu provozu související s letištěm Náměšť LKNA a 
předpokládaný legislativní vývoj v oblasti bezpečnosti provozu NJZ EDU bylo 
konzervativně vybráno referenční letadlo typu L-159 o hmotnosti 7 t. Pro 
analýzy se uvažuje rychlost při dopadu 200 m/s, jedná se o konzervativní přístup, kdy 
se uvažuje 100 m/s pro letadla CIV a 200 m/s pro letadla VOJ. Na základě hodnot 
rychlosti dopadu letadla uvedených v kap. 3.2 je zvolení rychlosti 200 m/s 
dostatečnou rezervou. Uvedené parametry pro L159 splňují výše uvedené parametry 
v Tab. 27.  

 POTRUBNÍ TRASY 

2.3.4.6.1 Identifikace zdrojů událostí 

Pásmo SDV neprotíná žádná větev tranzitního plynovodu. Pro zachování 
konzervativního přístupu se uvažuje s přítomností středotlakých potrubí zemního 
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plynu o max. průměru DN 160 dosahujících z vnějšku až na hranice pásma SDV, a 
dále vysokotlakých potrubních přivaděčů o max. průměru DN 100 na lokalitách 
Mohelno, Hrotovice, Dalešice a Slavětice. Na pozemku NJZ EDU (v blízkosti PNpU) 
nejsou zavedeny žádné přípojky plynu. 

Pozemek NJZ EDU nezasahuje do bezpečnostního pásma vysokotlakých plynovodů 
vymezeného v § 69 a příloze zákona č. 458/2000 Sb. viz Obr. 16. 

 
Obr. 16: Poloha jižní větve tranzitního plynovodu vzhledem k pozemku NJZ EDU (část PNpU) 

V Tab. 28 jsou uvedeny potrubní trasy, které podle doporučení NS-G-3.1 [2.3-5] 
náleží mezi blízké průmyslové, dopravní a vojenské objekty a rovněž mezi 
stacionární zdroje.  
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Do tabulky nebyly zařazeny potrubní trasy tranzitního plynovodu, protože ty leží 
mimo pásmo vymezené vzdáleností SDV. 

Tab. 28: Potrubní trasy pro nebezpečné látky v blízkosti PNpU 

Objekt nebezpečné látky 

existující středotlaké potrubí DN 160 zemní plyn 

existující vysokotlaké potrubí a vysokotlaký přivaděč DN 100 zemní plyn 

2.3.4.6.1.1 Vysokotlaké přivaděče zemního plynu 

V blízkém i vzdálenějším okolí pozemku NJZ EDU byla realizována a dále se zvažuje 
výstavba nových přivaděčů zemního plynu o přetlaku maximálně 4 MPa a průměru 
max. 100 mm. Tyto přivaděče nejsou a nebudou položeny v území uvnitř ochranného 
pásma elektrárny, ve kterém platí stavební uzávěra. V území vně ochranného pásma 
mohou být v budoucnu budována i další potrubí, aniž by NJZ EDU mohl výstavbu 
ovlivnit. 

Kvůli jednoduchosti a konzervativnosti ocenění se nezkoumaly skutečné trasy, ale 
předpokládalo se, že potrubní trasa uvedených maximálních parametrů je zavedena 
až na hranici ochranného pásma v místě, kde je výstavba reálná a hranice je co 
nejblíže od pozemku NJZ EDU (část PNpU). Takové místo bylo určeno na západním 
okraji obce Slavětice ve vzdálenosti cca 1100 m od PNpU. Ze stávajících VTL 
plynovodů reálně fyzicky nejbližší od PNpU je ve vzdálenosti 2,2 km při osadě 
Kordula východně od Rouchovan. 

Zemní plyn je směs plynů, jejíž charakter určuje metan - málo reaktivní hořlavý plyn. 

2.3.4.6.1.2 Středotlaká potrubí zemního plynu 

V blízkém i vzdálenějším okolí pozemku NJZ EDU existuje nízkotlaký rozvod 
zemního plynu o přetlaku maximálně 0,4 MPa a průměru max. 160 mm. Rozvody 
jsou položeny v území mimo ochranné pásmo elektrárny, ve kterém platí stavební 
uzávěra. V území vně ochranného pásma mohou být v budoucnu budována i další 
potrubí, aniž by NJZ EDU mohl výstavbu ovlivnit. 

Kvůli jednoduchosti a konzervativnosti ocenění bylo předpokládáno, že potrubní 
trasa uvedených maximálních parametrů je zavedena až na hranici ochranného 
pásma v místě, kde je výstavba reálná a hranice je co nejblíže od pozemku NJZ EDU 
(část PNpU). Takové místo bylo určeno na západním okraji obce Slavětice ve 
vzdálenosti cca 1100 m od PNpU.  

Zemní plyn je směs plynů, jejíž charakter určuje methan - málo reaktivní hořlavý plyn. 

2.3.4.6.1.3 Charakteristika dopravovaného média 

Parametry zemního plynu přepravovaného potrubím odpovídají jeho zdroji - sibiřská 
těžní pole. Tento zemní plyn obsahuje cca 98,3 až 98,5 % CH4, okolo 0,5 % C2H6, 
cca 0,2 % vyšších uhlovodíků, přibližně 0,07 % CO2 a cca 0,85 % N2. Je výrazně 
lehčí než vzduch, střední objemová hmotnost při normálních podmínkách se 
pohybuje okolo 0,69 kg/m3, činí tedy přibližně 0,57 objemové hmotnosti vzduchu. 
Spalné teplo při standardních podmínkách se pohybuje na cca 37 MJ/m3, výhřevnost 
cca 33,5 MJ/m3. V úvahu přicházející alternativní zemní plyn norského původu je 
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plynem stejné záměnnosti skupiny H3, takže jeho vlastnosti jsou v zásadě shodné. 
Vzhledem k poněkud vyššímu obsahu vyšších uhlovodíků jsou jeho spalné teplo a 
výhřevnost o několik procent vyšší. 

2.3.4.6.2 Identifikace událostí 

Přehled událostí, které mohou v identifikovaných zdrojích událostí nastat, je uveden 
v Tab. 29.  

Tab. 29: Typy událostí spojených s potrubními trasami 

označení zdroj rizika látky Typy událostí 

EP1.1 vysokotlaký přivaděč Zemní plyn Horizontálně definující úniky a exploze plynu, 
požár unikajícího plynu, šíření výbušného oblaku, 
exploze oblaku, střely 

EP2.1 středotlaký rozvod Zemní plyn Horizontálně definující úniky a exploze plynu, 
požár unikajícího plynu, šíření výbušného oblaku, 
exploze oblaku, střely 

Pro hodnocení rizika spojeného se zdroji událostí na potrubních trasách je kromě 
množství nebezpečné látky potřebné vzít v úvahu i vzdálenost zdroje od PNpU (viz 
Tab. 30). 

Tab. 30: Zdroje rizika na potrubních trasách 

označení zdroj rizika popis Umístění* 

EP1.1 zemní plyn ve vysokotlakém 
přivaděči 

přetlak 4 MPa, průměr 
100 mm 

1 100 m 
severozápadně od 
pozemku NJZ EDU 

EP2.1 zemní plyn ve středotlakém 
rozvodu 

přetlak 0,4 MPa, průměr 
160 mm 

1 100 m 
severozápadně od 
pozemku NJZ EDU  

*Umístění je uvedeno k pozemku NJZ EDU, jak je definovaný v kapitole 2.1 ZBZ. V rámci hodnocení 
jednotlivých zdrojů událostí jsou pak brány v úvahu vzdálenosti k PNpU (část pozemku NJZ EDU, kde 
se budou nacházet objekty NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost). 

2.3.4.6.3 Oceňování událostí 

Předběžné ocenění účinků interakce (viz podkladová studie 2.3-17) ukazuje 
zanedbatelnost zdroje rizika pro NJZ EDU, a proto není důvod k předběžnému 
oceňování četnosti interakce ani k podrobnějšímu oceňování zdroje rizika. 

Tab. 31: Předběžné ocenění zdrojů rizika na potrubních trasách 

označení typ události ocenění účinku 
interakce 

ocenění 
četnosti 
interakce 

podrobné 
ocenění 

EP1.1 požár unikajícího plynu lze zanedbat --- NE 

šíření výbušného oblaku lze zanedbat --- 

exploze oblaku lze zanedbat --- 

 
3 Zjednodušeně pro účel této zprávy: je to skupina zemních plynů s nízkým obsahem inertů, a tudíž výhřevností mezi 30 a 40 

MJ/m3 
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označení typ události ocenění účinku 
interakce 

ocenění 
četnosti 
interakce 

podrobné 
ocenění 

horizontálně difundující úniky lze zanedbat --- 

Střely lze zanedbat --- 

EP2.1 požár unikajícího plynu lze zanedbat --- NE 

šíření výbušného oblaku lze zanedbat --- 

exploze oblaku lze zanedbat --- 

horizontálně difundující úniky lze zanedbat --- 

Střely lze zanedbat --- 

 ELEKTROMAGNETICKÁ INTERFERENCE 

2.3.4.7.1 Identifikace zdrojů událostí 

Působení elektromagnetických polí formou elektromagnetické poruchy, interference 
nebo pulsu může vést k chybám funkce zařízení nebo k výpadku celých zařízení 
nebo dokonce i celého funkčního celku či systému JZ (a to i jako porucha ze 
společné příčiny) a může proto být nebezpečný z hlediska JB. 

Elektromagnetická kompatibilita neboli slučitelnost (EMC) je definována jako 
schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost i v prostředí, v 
němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů (přírodních či umělých). Tomu 
se říká elektromagnetická susceptibilita neboli odolnost (EMS). Zároveň je důležité, 
aby svou vlastní elektromagnetickou činností nepřípustně neovlivňovalo své okolí, tj. 
nevyzařovalo signály, jež by byly nepřípustně rušivé pro jiná zařízení (technická či 
biologická). To je elektromagnetická interference neboli rušení (EMI). 

Zdroje elektromagnetického rušení lze rozdělit na zdroje přírodní a umělé. Tyto 
zdroje se podílejí různou měrou na výsledném elektromagnetickém prostředí ve 
sledované lokalitě. Energie generovaná zdroji EMI může být buď vyzářená do 
okolního prostředí a potom zesílena potenciálně citlivým zařízením nebo vyvedena k 
citlivému zařízení přes napájecí vedení, signální vedení nebo další propojovací 
vodiče a kabely. Všeobecně je nezbytné uvažovat oba způsoby emise ze zdrojů EMI, 
tedy šíření vyzařováním i po vedení. Pro okolí pozemku NJZ EDU se uvažují tyto 
zdroje rušení. 

Přírodní zdroje rušení 

- mimozemské zdroje kosmického záření (např. supernovy) a Slunce. Při 
slunečních bouřích se mění magnetické pole Země a tím se indukují rušivé 
proudy do elektrických sítí, 

- elektrostatický výboj (ESD), což je neočekávaný přenos náboje mezi různě 
nabitými tělesy, 

- Atmosférický výboj (blesk). Rušivé jevy vznikají jak při přímém úderu blesku 
do hromosvodu (LPS), tak při nepřímém úderu blesku v blízkosti vzdušného 
nebo podzemního vedení (viz odstavec této zprávy). 

Umělé zdroje rušení 

- zdroje tranzientního rušení. Hlavní příčinou jsou spínací procesy v elektrické 
síti jak uvnitř elektrárny, tak ve vnější síti (provozní spínání spotřebičů, 
generátorů, vedení, transformátorů, kondenzátorů, vypínání poruch spojené 
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s hořením a přerušováním elektrického oblouku, komutace elektronických 
měničů, činnost svodičů přepětí atd.), 

- zdroje spojitého (ustáleného) rušení. Jedná se o zdroje vyšších harmonických 
frekvencí (nelineární zdroje a zátěže, jako jsou usměrňovače, frekvenční 
měniče, osvětlovací tělesa). V oblasti vyšších frekvencí bude spojité rušení v 
systému vznikat příjmem vyzařovaného rušení třeba i ze vzdálených systémů 
(např. vysílačů). 

Je zřejmé, že zdroje rušení jsou jak místní, tak i velmi vzdálené. 

Pro stanovení parametrů prostředí na pozemku NJZ EDU (jeho části PNpU) bylo 
v 03/2015 provedeno nové měření. Pro měření byla zvolena síť cca 20 měřicích 
bodů, ve kterých byl proveden monitoring elektromagnetického pole. Monitoring 
elektromagnetického pole obsahuje frekvenční pásma 50 Hz až 10 kHz a 10 kHz až 
7 GHz. Toto měření postihuje úroveň rušivého vlivu, který generují silová vedení, 
rozhlasové a televizní vysílače, vykrývací vysílače mobilních operátorů a Wi-Fi 
zařízení. Výsledky měření jsou uvedeny v podkladu [2.3-19] a ukazují, že intenzita 
vnějších elektromagnetických polí dosahuje nízkých hodnot a z hlediska instalace 
nových zařízení nepředstavuje významný zdroj elektromagnetického rušení. 

Rozhodujícím zdrojem rušení pro NJZ EDU proto budou rušení, která budou 
generovat sama tato nově instalovaná zařízení. K tomu přistupují rušení z přírodních 
zdrojů (atmosférická, kosmická, elektrostatická) a rušení generovaná stávajícími 
bloky EDU1-4 vnější sítí 400 kV a 110 kV atd. 

2.3.4.7.2 Identifikace událostí 

Uvedené zdroje elektromagnetického rušení mohou způsobit elektromagnetickou 
interferenci (EMI), což je zhoršení funkce zařízení nebo systému. Soubor možných 
události je velmi komplexní, závisí nejen na zdroji, povaze a intenzitě rušení, ale i na 
vlastnostech a odolnosti rušeného systému. Události mohou být jak lokální, tak z 
hlediska NJZ EDU globální. 

Události budou identifikovány v dalším stupni projektového řešení. 

2.3.4.7.3 Oceňování událostí 

Důsledky vlivu interference na zařízení a systémy lze zahrnout do rozličných úrovní 
funkční kritičnosti. V závislosti na povaze a úloze daného systému či zařízení a 
rozsahu EMI by mohly být důsledky událostí velmi závažné (bezpečnostně, 
ekonomicky), nebo zcela nevýznamné. 

Důsledky událostí závisí na:  

- povaze, zdroji a intenzitě rušení, 

- vazbách, kterými se rušení v elektromagnetickém prostředí šíří, 

- funkci, vlastnostech a odolnosti rušeného systému a zařízení. 

Elektromagnetické rušení má značnou pravděpodobnost a frekvenci výskytu. Některé 
druhy rušení jsou přítomny trvale. V konkrétním projektovém řešení NJZ EDU bude 
zajištěna ochrana systémů, konstrukcí a komponent proti rušení identifikovanými 
zdroji rušení aplikací předpisů a norem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). 
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 VÍŘIVÝ ELEKTRICKÝ PROUD 

Každý rozdíl mezi elektrickými potenciály v zemi vytváří elektrické pole, jehož 
důsledkem je proud, a každý elektrický proud je doprovázen magnetickým polem. 
Pokud se magnetické pole nemění nebo mění pomalu, vzniká ohrožení vířivými 
zemními proudy a vyrovnávacími proudy. 

Vířivé zemní proudy mohou u kovových podzemních komponent způsobovat 
urychlenou korozi, případně mohou způsobovat problémy s uzemněním. 

Umělá zemní proudová pole jsou nechtěným doprovodným jevem fungujících 
technických zařízení, průmyslových celků a energetických soustav, jsou způsobeny 
vnějšími zdroji a šíří se po nedefinovaných proudových drahách mezi elektrickými 
póly těchto zdrojů. 

Dle doporučení standardu IAEA NS-G-3.1 [2.3-5] je u vířivých zemních proudů 
důležité sledovat a hodnotit jejich intenzitu a dobu jejich trvání.  

Podrobné měření možnosti vzniku bludných proudů bude provedeno v rámci přípravy 
staveniště pro objekty NJZ EDU, až bude známé detailní umístění jednotlivých 
objektů NJZ EDU a jejich přesná hloubka založení. Bude postupováno podle 
požadavků platných příslušných norem na ochranu před korozí (OPK) vyvolanou 
bludnými proudy a podle souvisejících platných národních předpisů. Na základě 
výsledků těchto měření bude navržen způsob ochrany objektů NJZ EDU proti vlivu 
vířivých zemních proudů. V této etapě se předpokládá, že objekty NJZ EDU by měly 
být chráněny vůči bludným proudům „základními ochrannými opatřeními stupně 3“ ve 
smyslu TP 124. Tento předpoklad je i v souladu s měřením, které bylo provedeno na 
lokalitě Temelín pro potřeby vybudování meziskladu vyhořelého jaderného paliva a 
které stanovilo tento stupeň ochrany podzemních konstrukcí vůči vlivu vířivých 
zemních proudů. 

Ochrana základových konstrukcí podle stupně 3 normy TP 124 je nejčastější a 
zároveň se jedná o „reálně nejmírnější“ stupeň, který v ČR může být. Ochrana podle 
stupně 3 je pouze pasivní. Stupně 1 a 2, které nevyžadují vůbec žádná opatření proti 
bludným proudům, jsou podle této normy u nás velice vzácné. 

 SILNÉ VIBRACE 

Zdrojem vibrací lze rozdělit na zdroje přírodní a umělé (jevy vyvolané působením 
člověka). 

Přírodní zdroje vibrací jsou spojeny s výskytem zemětřesení, které vznikne jako 
projev tektonické aktivity, případně jako projev samovolného zhroucení jeskyní, 
kaveren a dutin v podloží. Tyto vibrace (kmity půdy) jsou hodnoceny v kapitole 2.6.2 
ZBZ. 

Jako potencionální zdroj umělých vibrací je hodnocen vliv technické a indukované 
seismicity. 

U technické seismicity může jít o otřesy vyvolané činností strojního zařízení. Zdrojem 
ustáleného periodického kmitání mohou být zařízení s rotačními a pístovými stroji, 
nebo může jít o nepravidelné otřesy rázového charakteru, jejichž zdrojem mohou být 
buchary, lisy, beranidla, drtiče apod. Trhací práce a havarijní výbuchy jsou zdrojem 
vibrací neperiodického průběhu otřesů, charakterizovaných velkou amplitudou a 
energií. V případě výbuchů jsou zdroje totožné jako při hodnocení jevů dle kapitoly 
2.6.2.6.6, kde se hodnotí vyvolaný vibrační pohyb podloží. 
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V případě indukované seismicity jde o otřesy vyvolané důlní činností s dlouhodobým 
porušením rovnováhy zemního prostředí a změnami v zatížení zemského povrchu. 
Může se jednat o zatížení tíhou výsypek, nadměrným čerpáním podzemní vody, 
plynu nebo ropy z geologických struktur nebo zatížením tíhou vody v přehradních 
nádržích. Účinky indukované seismicity se hodnotí obdobně jako účinky přírodních 
zemětřesení s tím, že je nutno vzít v úvahu, že vlny důlních otřesů mají vyšší 
frekvence. Detailní hodnocení zdrojů umělých vibrací je součástí hodnocení 
antropogenní seismicity v rámci kapitoly 2.6.2.6.6 ZBZ.  

V rámci kapitoly 2.3 ZBZ NJZ EDU jsou identifikovány a hodnoceny blízké 
průmyslové činnosti a rovněž zdroje událostí, jejichž projevem jsou výbuchy 
(vedlejším projevem výbuchu jsou i vibrace a tlakové vlny). Z těchto kapitol vyplývá, 
že všechny události s projevem typy výbuch, které by snižovaly požadovanou úroveň 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 
jaderného zařízení, mohou být na základě podrobného hodnocení zanedbány. 

 ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU, HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ, 
POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

Znečištění vzduchu, horninového prostředí, povrchových a podzemích vod může být 
způsobeno nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se 
jedná např. o ropné látky, pesticidy, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy 
apod.). Toto znečištění je označováno jako ekologická zátěž. 

Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky 
odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, čistírny odpadních 
vod, čerpací stanice, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, transport 
nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných 
surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná 
rizika.  

Pro identifikaci jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší, horninového prostředí, 
povrchové a podzemní vody bylo v rámci hodnocení v [2.3-16] vymezeno území do 
vzdálenosti cca 5 km od pozemku NJZ EDU, viz Výkres č. 6 Situace vnějších vlivů v 
okolí pozemku NJZ EDU, pokud nebylo specifikováno jinak (viz kapitola 2.3.4.10.1.2 
k povrchovým vodám). Velikost hodnoceného území je založena na požadavku 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.3-2] týkajícího se hodnocení výbuchů a požárů, 
které mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodin, případně hodnocení provozu 
zařízení, ve kterém se nacházejí nebo z nějž se uvolňují látky snadno hořlavé, 
výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky nebo radioaktivní (předpokládá se, že 
zdroje znečištění jednotlivých složek životního prostředí budou na NJZ EDU působit 
obdobnými účinky jako tyto vnější zdroje událostí). 

2.3.4.10.1 Povrchové vody 

2.3.4.10.1.1  Aktuální stav znečištění 

Zdrojem technologické vody pro potřeby NJZ EDU bude vodní nádrž Mohelno na 
řece Jihlavě. Současný stav kvality vody v Jihlavě je pravidelně monitorován a 
vyhodnocován viz Zprávy o ochraně životního prostředí [2.3-21]. Dále byl v rámci 
studie [2.3-22] zpracován jakostní model řeky Jihlavy.  
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Dle výsledků monitorování a hodnocení kvality vody lze říci, že surová voda 
odebíraná z VN Mohelno dlouhodobě vykazuje zhoršenou kvalitu v některých 
ukazatelích.  

Z tohoto důvodu jsou v současnosti chladicí okruhy EDU1-4 provozovány s nižším 
stupněm zahuštění, což s sebou přináší větší nároky na odběr surové vody. Toto 
však nemá vliv na jadernou bezpečnost. 

Možným řešením pro zvýšení stupně zahuštění by mohlo být dávkování 
kondicionačních prostředků, pro které EDU1-4 získala v roce 2019 povolení, 
případně předúprava surové vody.  

2.3.4.10.1.2 Identifikace zdrojů událostí 

Jednotlivé zdroje událostí, tj. zdroje znečištění povrchových vod byly v rámci 
hodnocení v [2.3-16] vybírány na základě informací získaných dotazováním přímo u 
Státního podniku Povodí Moravy – Závod Dyje a z Plánu dílčího povodí Dyje. Dále 
byly informace o zdrojích znečištění povrchových vod získány v Integrovaném 
registru znečišťování, Systému evidence kontaminovaných míst, dotazováním na 
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Vysočina. Z hlediska budoucího vývoje v 
hodnoceném území byly získány informace ze ZÚR kraje Vysočina [2.3-23], ze 
kterého vyplývá, že do budoucna nejsou v hodnoceném území plánovány záměry, 
které by mohly představovat budoucí zdroje znečistění povrchových vod. 

Hodnocené území v [2.3-16] z hlediska zdrojů znečištění povrchové vody bylo 
rozšířeno za okruh 5 km od pozemku NJZ EDU a zahrnuje celé VD Dalešice a dále 
po profil Jihlava – Vladislav. Tento úsek spadá do dílčího povodí Dyje. Ze zprávy 
[2.3-16] pak vyplývá, že v dílčím povodí Dyje se nacházejí následující zdroje 
znečištění povrchových vod, uvedené v Tab. 32. 

Tab. 32 Zdroje znečištění povrchových vod v dílčím povodí Dyje 

Název Vodní tok 

VAS Jihlava – Telč ČOV Telčský p. 

ČEVAK – Dačice ČOV Moravská Dyje 

VAS Znojmo – Znojmo ČOV Dyje 

VHOS M. Třebová – Polička ČOV Bílý potok 

VAS Žďár nad Sázavou – Bystřice nad 
Pernštejnem ČOV 

Bystřice (do Svratky) 

VAS Žďár nad Sázavou – Nové Město na 
Moravě ČOV 

Bobrůvka (Loučka) 

VAS Brno – venkov – Tišnov (Březina) ČOV Svratka 

Vodárenská Svitavy – Svitavy ČOV Vendolský p. 

VAS Boskovice – Boskovice ČOV A Boskovický potok 

VAS Boskovice – Blansko ČOV Svitava 

VAS Brno – venkov – Tetčice ČOV Bobrava 

BVK Brno – ČOV Brno (Modřice) Svratka 

VaK Vyškov – Slavkov ČOV Slavkovský p. 

VAS Jihlava – Jihlava ČOV Jihlava 

VAS Třebíč – Třebíč ČOV Jihlava 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 66 

Název Vodní tok 

VAS Žďár nad Sázavou – Velké Meziříčí 
ČOV 

Oslava 

VAS Třebíč – Moravské Budějovice ČOV Rokytka 

VAS Brno – venkov – Ivančice ČOV Jihlava 

VaK Břeclav – Hustopeče ČOV Štinkovka (Stinkava) 

VaK Břeclav – Břeclav ČOV Dyje 

VaK Břeclav – Mikulov ČOV Mikulovský odpad 

VaK Hodonín – Kyjov ČOV Kyjovka (Stupava) 

Sladovna Hodonice Dyje 

DIAMO-GEAM – DS R1(důl Rožná) Nedvědička 

JE Dukovany – odpadní kanál Skryjský p. 

DIAMO GEAM – ČDV Oslavany Oslava 

ČEZ Elektrárna Hodonín – Teplý járek Kopanice – kanál Moravy č. 18 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Jihlava 

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. Jihlava 

Skládka Henčov Jihlava 

Brněnská strojírna - Třebíč Jihlava 

ORP Třebíč Jihlava 

SEZ – Na horách, Nový Rychnov 
(DY130033) 

Jihlava 

SEZ – Staré Hory, Jihlava Jihlava 

SEZ – JMP, a.s Jihlava (DY130040) Jihlava 

SEZ – Brtnice, skládka odpadů Brtnice 

Beskyd Fryčovice ČOV Jihlava 

Krahulík Krahulčí - (Vysočina Hodice) - 
biolog. ČOV 

Třešťský potok 

Kostelecké uzeniny Kostelec ČOV Třešťský potok 

Motorpal Jihlava – BČOV závod 01 Jihlava 

Mikro Chem LKT (Motorpal Jihlava) - NS Jihlava 

Moravia Lacto a.s. Jihlava Jihlava 

SVBF Praha – SPT Rančířov ČOV Okrouhlík 

Tesla Jihlava NS Jihlava 

Mrazírny Brtnice ČOV bezejmenný tok 

Snaha – kožedělné družstvo Brtnice Brtnice 

Huhtamaki ČR Přibyslavice – ČOV Jihlava 

Huhtamaki ČR Přibyslavice – chlazení Jihlava 

Mann+Hummel – ČOV Jihlava 

Tanex – klihárna Vladislav (ČOV) Jihlava 
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V hodnoceném území (které bylo pro hodnocení potenciálního vlivu znečištění 
povrchových vod na NJZ EDU rozšířeno, viz text výše) se dle [2.3-16] nachází pouze 
Tanex Vladislav a do hodnocení byl tedy zařazen pouze tento zdroj. 

Tab. 33 Zdroje událostí z hlediska znečištění povrchových vod 

označení objekt nebezpečné látky 

EHS1 Tanex Vladislav - klihárna Kyselina chlorovodíková 

Hodnocené zdroje znečištění povrchových vod jsou vyznačeny do situace zobrazení 
zdrojů (Výkres č. 6 Situace vnějších vlivů v okolí pozemku NJZ EDU). 

Množství nebezpečných látek nacházející se ve zdroji událostí je uvedeno v Tab. 34. 

Tab. 34 Popis zdrojů událostí z hlediska znečištění povrchových vod 

označení zdroj rizika popis umístění 

EHS1 
Tanex Vladislav - 

klihárna 
celkem 8 t 

cca 16 km severozápadně od 
pozemku NJZ EDU, 24 ř. km od 

ČSH 

2.3.4.10.1.3  Identifikace událostí 

Přehled událostí, které mohou v identifikovaném zdroji událostí nastat, je podle 
podkladu [2.3-16] uveden v Tab. 35. Události byly určeny v souladu s přístupem k 
identifikaci zdrojů událostí. Z hodnocení v podkladu [2.3-16] vyplývá, že únik a 
znečištění povrchových vod v řece Jihlavě jsou možné pouze v případě úniku 
z klihárny Tanex Vladislav, kde jako reprezentativní znečišťující látka byla vybrána 
kyselina chlorovodíková, která je v provozu skladována v jednoznačně největším 
množství. 

Tab. 35 Zdroje událostí z hlediska znečištění povrchových vod a způsoby jejich působení 

označení objekt nebezpečné látky typy událostí 

EHS1 Tanex Vladislav 
Kyselina 

chlorovodíková 
nasátí látky 

Popis zdroje událostí a rizika je podrobněji proveden ve zprávě [2.3-16]. 

2.3.4.10.1.4  Oceňování událostí 

Analýza interakcí zdrojů rizika vyplývajících ze znečištění povrchových vod s NJZ 
EDU, je popsána v kapitole 5.1.1 zprávy [2.3-16]. Výsledky předběžného ocenění 
účinků interakce a četností interakce NJZ EDU s událostmi spojenými se zdroji rizika 
vyplývajících ze znečištění povrchových vod jsou uvedeny v Tab. 36. 

Tab. 36 Výsledky předběžného ocenění ve zdrojích událostí z hlediska znečištění povrchových 
vod 

ozn. 
zdroje 

název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

EHS1 
Kyselina chlorovodíková 

v Tanex Vladislav - klihárna 
nasátí látky lze zanedbat --- 

Z předběžného hodnocení účinků interakce události se zdrojem rizika EHS1 s NJZ 
EDU vyplývá, že jej lze zanedbat.  
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2.3.4.10.2 Podzemní vody 

Podzemní vody nebudou pro provoz NJZ EDU využívány. Podle aktuální situace 
v základové spáře objektů s vlivem na jadernou bezpečnost bude v rámci výstavby 
těchto objektů přistoupeno k adekvátnímu projektovému řešení odvodnění základové 
spáry tak, aby nedocházelo k ovlivnění podzemních základových konstrukcí touto 
podzemní vodou. 

2.3.4.10.2.1 Aktuální stav znečištění 

Monitoring podzemních vod na pozemku NJZ EDU proběhl již v období 11/2015-
10/2016 [2.3-28], kdy byl proveden orientační hydrogeologický průzkum, jehož částí 
bylo zajištění monitorování hladin a jakosti podzemních vod na pozemku NJZ EDU. 
Na tento průzkum navázal pravidelný roční monitoring [2.3-35], [2.3-36], kdy je 
monitorováno celkem 13 vrtů. Okolí pozemku NJZ EDU je monitorováno taktéž od 
roku 2015 [2.3-29] a pokračuje pravidelným ročním monitoringem, na celkem 14 
vrtech [2.3-29], [2.3-37]. 

Hladina podzemní vody se na pozemku NJZ EDU pohybuje v monitorovaném období 
v rozmezí 0,48 m – 5,99 m pod terénem. Podzemní voda na pozemku NJZ EDU byla 
charakterizována jako mírně zásaditá, s pH od 6,12 až 11,6; mírně až středně 
mineralizovaná. Hodnoty obsahu jednotlivých sledovaných minerálů a látek nijak 
výrazně nevybočovaly z průměru a byly ve všech vrtech téměř srovnatelné. V obsahu 
chloridů, síranových iontů a množství rozpuštěných látek jsou značné rozdíly mezi 
vrty. Vzorky podzemní vody obsahují poměrně vysoké koncentrace hořčíku a 
vápníku.  

V okolí pozemku NJZ EDU dle podkladu [2.3-29] se hladina podzemní vody 
pohybovala v rozmezí cca 11–25 m pod terénem, u vrtů v bližším okolí pozemku NJZ 
EDU okolo 3 m pod terénem. U třech hlubokých vrtů byl zastižen tlakový režim, 
s přetokem 5 – 8 m nad terén. Po chemické stránce byly ve všech vrtech identické 
typy vod. Celková mineralizace se pohybovala v poměrně značných rozdílech. 
Rozdíly mezi jednotlivými sledovanými vrty představoval obsah síranů, chloridů a 
dusičnanů, přičemž dusičnany jsou jednoznačně důkazem antropogenního ovlivnění 
a projevily se především u mělčích vrtů. Bakteriální kontaminace se objevuje 
nepravidelně jak v mělkých, tak i v hlubokých vrtech. Další antropogenní znečištění 
se projevuje ve všech mělkých vrtech, u kterých je analyzována poměrně pestrá 
škála pesticidů. Jde však o velmi nízké koncentrace. 

2.3.4.10.2.2 Identifikace zdrojů událostí 

Jednotlivé zdroje událostí, tj. zdroje znečištění podzemních vod, byly v rámci 
hodnocení v [2.3-16] vybírány především na základě sběru informací z podrobného 
terénního průzkumu. Dále byly informace o zdrojích znečištění podzemní vody 
získány ze Systému evidence kontaminovaných míst. Z hlediska budoucího vývoje v 
hodnoceném území byly získány informace ze ZÚR kraje Vysočina [2.3-23], ze 
kterého vyplývá, že do budoucna nejsou v hodnoceném území plánovány záměry, 
které by mohly představovat budoucí zdroje znečištění podzemních vod. 

Velikost hodnoceného území z hlediska zdrojů znečištění podzemních vod v [2.3-16] 
zahrnuje okolí 5 km od pozemku NJZ EDU. Kompletní výčet zdrojů znečištění je 
uveden ve zprávě [2.3-16]. V následující tabulce jsou uvedeny provozy a zdroje 
(kontaminanty), které byly vyhodnoceny jako významné pro další analýzu zdrojů 
událostí z hlediska znečištění podzemní vody. Byla uplatněna následující shrnutí: 
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- Jako zemědělské družstvo jsou vybrány objekty, které konzervativně 
reprezentují všechna zjištěná zemědělská družstva a jsou umístěna v blízkém 
okolí pozemku NJZ EDU.  

- Jako čerpací stanice pohonných hmot je v tabulce uveden objekt, který 
konzervativně reprezentuje všechny zjištěné čerpací stanice – je umístěn v 
místě nejbližší stanice a je vybaven největšími nádržemi pohonných hmot. 

- U silniční dopravy byl pro další hodnocení potenciální kontaminace podzemní 
vody vybrán havarijní únik na silnici II/152 při severní hranici pozemku NJZ 
EDU.  

Ze zprávy [2.3-16] pak vyplývá, že se v hodnoceném území nachází následující 
zdroje znečištění podzemních vod, uvedené v Tab. 37. 

Tab. 37 Zdroje znečištění podzemních vod v okolí do 5 km od pozemku NJZ EDU 

Název katastrální území 

Ve žlebu (SEKM), skládka Dalešice 

Šutárna (SEKM), skládka TKO Dalešice 

Skládka Dalešice (SEKM) Dalešice 

SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., zemědělské družstvo Dukovany 

KOVO — Žák s.r.o., kovovýroba, obrábění, soustružení Dukovany 

Čerpací stanice A+S Dukovany 

Uložiště neaktivních kalů (SEKM) Dukovany 

Dukovany – hliník (SEKM) Dukovany 

Areál Heřmanice, sklad barev Dukovany / Heřmanice u 
Rouchovan 

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, středisko Hrotovice Hrotovice 

TRADO s.r.o. Hrotovice (SEKM), stanoviště techniky Hrotovice 

MICo, spol. s r.o., provozovna Kramolín, kovovýroba, kondenzátory, 
izolace 

Kramolín 

Lom v Opalí (SEKM) Kramolín 

LIHOVAR A PÁLENICE MOHELNO spol. s.r.o. Mohelno 

LIMID Mohleno s.r.o., kovovýroba, obrábění, soustružení Mohelno 

Horácké Kovodružstvo Třebíč, provozovna Mohelno Mohelno 

Sběrný dvůr Mohelno – provozovatel ESKO-T s.r.o. Mohelno 

Štenkravy (SEKM), skládka TKO Mohelno 

Na Šutárni – skládka Rešice 

Sběrný dvůr Rouchovany – provozovatel ESKO-T s.r.o. Rouchovany 

AgroFarm spol. s r.o., zemědělské družstvo Rouchovany 

TRADO s.r.o. Rouchovany (SEKM), údržba a tankování autobusů Rouchovany 

Skládka Rouchovany (SEKM) Rouchovany 

ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ S.R.O. – v konkurzu Slavětice 

Rozvodna velmi vysokého napětí Slavětice  Slavětice 

Elektrárna a rozvodna Dalešice Slavětice/Kramolín 
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Název katastrální území 

silnice II/152 podél severní hranice pozemku NJZ EDU Skryje nad Jihlavou 

železniční vlečka Rakšice – EDU1-4 Heřmanice u 
Rouchovan 

Ze zdrojů uvedených v  Tab. 37 jsou pro další hodnocení možných vlivů na pozemek 
NJZ EDU vybrány ty, které na základě hydrogeologických údajů, a především směru 
proudění podzemní vody [2.3-16], můžou mít případný vliv na pozemek NJZ EDU. 
Vedle toho byly pro předběžné hodnocení zvoleny jednotlivé provozy tak, aby došlo 
k zastoupení jednotlivých zdrojů znečištění podzemních vod.  

Pozemek NJZ EDU bude umístěn na jihozápadní straně od stávajícího areálu EDU1-
4. Směr proudění podzemní vody za východní hranicí pozemku NJZ EDU a areálem 
EDU1-4 je generelně východním až jihovýchodním směrem, směrem k obci 
Dukovany [2.3-26]. Lze vyloučit všechny zdroje, které se nachází východním směrem 
od pozemku NJZ EDU, přítok kontaminace z tohoto prostoru je nemožný. Na základě 
regionálního [2.3-27] i detailního [2.3-26] modelu proudění podzemní vody tvoří velmi 
výrazné okrajové podmínky (drenážní bázi) pro proudění podzemní vody hluboce 
zaříznuté toky Jihlavy a Rokytné. Veškeré provozy nacházející se na severu od toku 
Jihlava případně VN Dalešice a Mohelno, a na jih od toku Rokytné lze tedy vyloučit 
již v rámci prosévání a nebudou dále uvažovány. Na základě detailního modelu 
proudění podzemní vody [2.3-26] je okrajová podmínka tok Olešná. Stejně tak je i 
z regionálního modelu patrné, že směr proudění podzemní vody je směrem k toku 
Olešná. Provozy na jih od tohoto vodního toku lze vyloučit již v rámci prosévání a 
dále neuvažovat. 

Zdroje událostí zařazené do hodnocení z hlediska znečištění podzemních vod jsou 
uvedeny v  Tab. 38. 

Tab. 38 Zdroje událostí z hlediska podzemních vod 

označení objekt nebezpečné látky 

EHG1 Ve žlebu (SEKM), skládka anorganické látky 

EHG2 Šutárna (SEKM), skládka TKO anorganické látky 

EHG3 Skládka Dalešice (SEKM) anorganické látky 

EHG4 
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 
VYSOČINY, středisko Hrotovice 

ropné látky 

EHG5 
TRADO s.r.o. Hrotovice (SEKM), 
stanoviště techniky 

ropné látky 

EHG6 
ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ S.R.O. – v 
konkurzu 

sloučeniny dusíku 

EHG7 
Rozvodna velmi vysokého napětí 
Slavětice  

ropné látky 

EHG8 
silnice II/152 podél severní hranice 
pozemku NJZ EDU 

pohonné hmoty  

dusičnan amonný 

EHG9 železniční vlečka Rakšice – EDU1-4 nafta 

Hodnocené zdroje znečištění podzemních vod jsou vyznačeny do situace zobrazení 
zdrojů (Výkres č. 6 Situace vnějších vlivů v okolí pozemku NJZ EDU). 

Množství nebezpečných látek nacházejících se ve zdrojích událostí je uvedeno 
v Tab. 39. 
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Tab. 39 Popis zdrojů událostí z hlediska znečištění podzemních vod 

označení zdroj rizika typ události 
umístění (katastrální 

území) 

EHG1 Ve žlebu (SEKM), skládka vyluhování a transport 
anorganických látek ze 
skládky na ploše cca 
300 m2 s odhadovaným 
množstvím 1000 t 
odpadů 

3,3 km severozápadním 
směrem (Dalešice) 

EHG2 Šutárna (SEKM), skládka TKO vyluhování a transport 
anorganických látek ze 
skládky na ploše cca 
300 m2 s odhadovaným 
množstvím 1000 t 
odpadů 

3,3 km severozápadním 
směrem (Dalešice) 

EHG3 Skládka Dalešice (SEKM) vyluhování a transport 
anorganických látek ze 
skládky na ploše cca 
250 m2 s odhadovaným 
množstvím 700 t 
odpadů 

3,8 km severozápadním 
směrem (Dalešice) 

EHG4 KRAJSKÁ SPRÁVA A 
ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, 
středisko Hrotovice 

potenciální únik 
ropných látek 
z poškozené nádrže 
vozidla v odhadovaném 
množství 0,5 m3 

4,5 km západním 
směrem (Hrotovice) 

EHG5 TRADO s.r.o. Hrotovice 
(SEKM), stanoviště techniky 

potenciální únik 
ropných látek 
z poškozené nádrže 
vozidla v odhadovaném 
množství 0,5 m3  

4,8 km západním 
směrem (Hrotovice) 

EHG6 ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ 
S.R.O. – v konkurzu 

vyluhování a transport 
sloučenin dusíku ze 
silážní jámy se 
skladovaným 
množstvím cca 200 m3 

1,8 km severozápadním 
směrem (Slavětice) 

EHG7 Rozvodna velmi vysokého 
napětí Slavětice  

potenciální únik 
ropných látek, až 300 t, 
největší oddělený 
objem až 60 t 

480 m severozápadním 
směrem (Slavětice) 

EHG8.1 silnice II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

potenciální únik 
benzínu při havárii 
cisterny o objemu 25 m3 

na severní hranici 
pozemku NJZ EDU 
(Skryje nad Jihlavou) 

EHG8.2 silnice II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

potenciální únik 
dusičnanu amonného 
při havárii cisterny o 
objemu 25 m3 

na severní hranici 
pozemku NJZ EDU 
(Skryje nad Jihlavou) 

EHG9 železniční vlečka Rakšice – 
EDU1-4 

potenciální únik nafty 
při havárii vlečky a 
následné vylití cisterny 
o objemu 50 m3 

na východní hranici 
pozemku NJZ EDU 
(Heřmanice u 
Rouchovan) 
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2.3.4.10.2.3 Identifikace událostí 

Přehled událostí, které mohou v identifikovaných zdrojích událostí nastat, jsou podle 
podkladu [2.3-16] uvedeny v tabulce Tab. 40. Události byly určeny v souladu 
s přístupem k identifikaci zdrojů událostí. Z hodnocení v podkladu [2.3-16] vyplývá, 
že kontaminace podzemní vody může nastat pouze v návaznosti na transport 
nebezpečných látek ve směru proudění podzemní vody k pozemku NJZ EDU. 
Kontaminace podzemních vod je možná především v případě jednorázového úniku 
nebezpečné látky (havárie) do vod podzemních, případně vymýváním nebezpečných 
látek ze skládek. 

Tab. 40 Zdroje událostí z hlediska znečištění podzemních vod a způsoby jejich působení 

označení zdroj rizika nebezpečné látky typ události 

EHG1 Ve žlebu (SEKM), skládka anorganické látky kontaminace podzemní 
vody 

EHG2 Šutárna (SEKM), skládka TKO anorganické látky kontaminace podzemní 
vody 

EHG3 Skládka Dalešice (SEKM) anorganické látky kontaminace podzemní 
vody 

EHG4 KRAJSKÁ SPRÁVA A 
ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, 
středisko Hrotovice 

ropné látky  kontaminace podzemní 
vody 

EHG5 TRADO s.r.o. Hrotovice 
(SEKM), stanoviště techniky 

ropné látky kontaminace podzemní 
vody 

EHG6 ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ 
S.R.O. – v konkurzu 

sloučeniny dusíku kontaminace podzemní 
vody 

EHG7 Rozvodna velmi vysokého 
napětí Slavětice  

ropné látky kontaminace podzemní 
vody 

EHG8.1 silnice II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

benzín kontaminace podzemní 
vody 

EHG8.2 silnice II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

dusičnan amonný 
kontaminace podzemní 
vody 

EHG9 železniční vlečka Rakšice – 
EDU1-4 

nafta 
kontaminace podzemní 
vody 

2.3.4.10.2.4 Oceňování událostí 

Analýza interakcí zdrojů rizika vyplývajících ze znečištění podzemních vod s NJZ 
EDU je popsána v kapitole 5.1.2 zprávy [2.3-16]. Výsledky předběžného ocenění 
účinků interakce a četností interakce NJZ EDU s událostmi spojenými se zdroji rizika 
vyplývajících ze znečištění podzemních vod jsou uvedeny v tabulce Tab. 41. 

Tab. 41 Výsledky předběžného ocenění ve zdrojích událostí z hlediska znečištění podzemních 
vod 

označení zdroj rizika typ události účinek interakce 
četnost 

interakce 

EHG1 anorganické látky na skládce 
Ve žlebu (SEKM) 

kontaminace 
podzemní vody 

lze zanedbat ---- 

EHG2 anorganické látky na skládce 
Šutárna (SEKM) 

kontaminace 
podzemní vody 

lze zanedbat ---- 
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označení zdroj rizika typ události účinek interakce 
četnost 

interakce 

EHG3 anorganické látky na skládce 
Dalešice (SEKM) 

kontaminace 
podzemní vody 

lze zanedbat ---- 

EHG4 únik ropných látek z objektu 
KRAJSKÁ SPRÁVA A 
ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, 
středisko Hrotovice 

kontaminace 
podzemní vody 

lze zanedbat ---- 

EHG5 únik ropných látek z objektu 
TRADO s.r.o. Hrotovice 
(SEKM), stanoviště techniky 

kontaminace 
podzemní vody 

lze zanedbat ---- 

EHG6 sloučeniny dusíku z objektu 
ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ 
S.R.O. – v konkurzu 

kontaminace 
podzemní vody 

lze zanedbat ---- 

EHG7 únik ropných látek z rozvodny 
velmi vysokého napětí 
Slavětice  

kontaminace 
podzemní vody 

nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

EHG8.1 havárie cisterny s benzínem 
na silnici II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

kontaminace 
podzemní vody 

nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

EHG8.2 havárie cisterny s dusičnanem 
amonným na silnici II/152 
podél severní hranice 
pozemku NJZ EDU 

kontaminace 
podzemní vody 

nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

EHG9 havárie na železniční vlečce 
Rakšice – EDU1-4 
s následným rozlitím cisterny 
s naftou o objemu 50 m3 

kontaminace 
podzemní vody 

nelze zanedbat nelze 
zanedbat 

Z předběžného hodnocení účinků interakce události se zdrojem rizika EHG7, 
EHG8.1, EHG8.2 a EHG9 s NJZ EDU vyplývá, že je nelze zanedbat.  

Z podrobného hodnocení účinků a četností interakcí popsaného v kapitole 6.1.2 
zprávy [2.3-16] vyplývá, že účinky interakce události se zdroji rizika EHG7, EHG8.1, 
EHG8.2 a EHG9 na NJZ EDU lze zanedbat. 

2.3.4.10.3 Horninové prostředí 

2.3.4.10.3.1 Aktuální stav znečištění 

Kvalita horninového prostředí byla zhodnocena v roce 2016 [2.3-30]. V prostoru 
pozemku NJZ EDU a přilehlých ploch dle podkladu [2.3-30] bylo vybráno 45 míst ke 
stanovení půdního profilu a z 15 míst byly provedeny odběry vzorků k fyzikálním a 
chemickým analýzám půdy. Půdní pokryv území tvoří hnědozemě buď na 
sprašových, nebo hlinitých sedimentech, místy oglejené. Jedná se o půdy kvalitní, 
úrodné s dobrým vláhovým režimem. Dále se zde nacházejí hojně půdy typu 
kambizem, které vznikly převážně zvětráváním hornin krystalinika. Ve vrcholových 
partiích je profil kambizemí kratší než 30 cm a proto jsou řazeny mezi mělké půdy. 
Pro lokální deprese vyplněné diluviálními sedimenty jsou charakteristické 
pseudogleje modální. Podél vodních toků se vyvinuly fluvizemě glejové nebo gleje 
modální. Kvalita půd v zájmovém území, jejich fyzikální a chemické vlastnosti 
odpovídají obecným charakteristikám adekvátních půdních typů ve srovnatelných 
podmínkách České republiky. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 74 

2.3.4.10.3.2 Identifikace zdrojů událostí 

Jednotlivé zdroje událostí, tj. zdroje znečištění horninového prostředí, byly v rámci 
hodnocení v [2.3-16] vybírány především na základě sběru informací z podrobného 
terénního průzkumu. Dále byly informace o zdrojích znečištění horninového prostředí 
získány ze Systému evidence kontaminovaných míst. Z hlediska budoucího vývoje v 
hodnoceném území byly získány informace ze ZÚR kraje Vysočina [2.3-23], ze 
kterého vyplývá, že do budoucna nejsou v hodnoceném území plánovány záměry, 
které by mohly představovat budoucí zdroje znečištění horninového prostředí. 

Velikost hodnoceného území z hlediska zdrojů znečištění horninového prostředí v 
[2.3-16] zahrnuje okolí 5 km od pozemku NJZ EDU. Kompletní výčet zdrojů 
znečištění je uveden ve zprávě [2.3-16]. V následující tabulce Tab. 42 jsou uvedeny 
provozy a zdroje (kontaminanty), které byly vyhodnoceny jako významné pro další 
analýzu zdrojů událostí z hlediska znečištění horninového prostředí.  

Potenciální zdroje znečištění horninového prostředí se překrývají se zdroji znečištění 
podzemních vod. I zde byla uplatněna následující shrnutí: 

- Jako zemědělské družstvo jsou vybrány objekty, které konzervativně 
reprezentují všechny zjištěná zemědělská družstva a jsou umístěna v blízkém 
okolí pozemku NJZ EDU.  

- Jako čerpací stanice pohonných hmot je v tabulce uveden objekt, který 
konzervativně reprezentuje všechny zjištěné čerpací stanice – je umístěn v 
místě nejbližší stanice a je vybaven největšími nádržemi pohonných hmot. 

- U silniční dopravy byl pro další hodnocení potenciální kontaminace 
horninového prostředí vybrán havarijní únik na silnici II/152 při severní hranici 
pozemku NJZ EDU.  

Ze zprávy [2.3-16] pak vyplývá, že se v hodnoceném území nachází následující 
zdroje znečištění horninového prostředí, uvedené v Tab. 42. 

Tab. 42 Zdroje znečištění horninového prostředí v okolí do 5 km od pozemku NJZ EDU 

Název katastrální území 

Ve žlebu (SEKM), skládka Dalešice 

Šutárna (SEKM), skládka TKO Dalešice 

Skládka Dalešice (SEKM) Dalešice 

SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., zemědělské družstvo Dukovany 

KOVO — Žák s.r.o., kovovýroba, obrábění, soustružení Dukovany 

Čerpací stanice A+S Dukovany 

Uložiště neaktivních kalů (SEKM) Dukovany 

Dukovany – hliník (SEKM) Dukovany 

Areál Heřmanice, sklad barev Dukovany / Heřmanice u 
Rouchovan 

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, středisko Hrotovice Hrotovice 

TRADO s.r.o. Hrotovice (SEKM), stanoviště techniky Hrotovice 

MICo, spol. s r.o., provozovna Kramolín, kovovýroba, kondenzátory, 
izolace 

Kramolín 

Lom v Opalí (SEKM) Kramolín 
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Název katastrální území 

LIHOVAR A PÁLENICE MOHELNO spol. s.r.o. Mohelno 

LIMID Mohleno s.r.o., kovovýroba, obrábění, soustružení Mohelno 

Horácké Kovodružstvo Třebíč, provozovna Mohelno Mohelno 

Sběrný dvůr Mohelno – provozovatel ESKO-T s.r.o. Mohelno 

Štenkravy (SEKM), skládka TKO Mohelno 

Na Šutárni – skládka Rešice 

Sběrný dvůr Rouchovany – provozovatel ESKO-T s.r.o. Rouchovany 

AgroFarm spol. s r.o., zemědělské družstvo Rouchovany 

TRADO s.r.o. Rouchovany (SEKM), údržba a tankování autobusů Rouchovany 

Skládka Rouchovany (SEKM) Rouchovany 

ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ S.R.O. – v konkurzu Slavětice 

Rozvodna velmi vysokého napětí Slavětice  Slavětice 

Elektrárna a rozvodna Dalešice Slavětice/Kramolín 

silnice II/152 podél severní hranice pozemku NJZ EDU Skryje nad Jihlavou 

železniční vlečka Rakšice – EDU1-4 Heřmanice u 
Rouchovan 

Kontaminace půdy je velmi lokálně vázaná, většinou bez transportu nad rámec 
vlastního zdroje. Kontaminace horninového prostředí může nastat také v případě 
zanesení kontaminace podzemní vodou. Proto bylo v některých případech jako 
potenciální zdroj kontaminace horninového prostředí uvažována možnost šíření 
znečištění podzemní vodou směrem k pozemku NJZ EDU.  

Ze zdrojů uvedených v tabulce Tab. 42 jsou pro další hodnocení možných vlivů na 
pozemek NJZ EDU vybrány ty, které na základě hydrogeologických údajů, a 
především směru proudění podzemní vody [2.3-16] můžou mít případný vliv na 
pozemek NJZ EDU. Vedle toho byly pro předběžné hodnocení zvoleny jednotlivé 
provozy tak, aby došlo k zastoupení jednotlivých zdrojů znečištění horninového 
prostředí.  

Pozemek NJZ EDU bude umístěn na jihozápadní straně od stávajícího areálu EDU1-
4. Směr proudění podzemní vody za východní hranicí pozemku NJZ EDU a areálem 
EDU1-4 je generelně východním až jihovýchodním směrem, směrem k obci 
Dukovany [2.3-26]. Lze vyloučit všechny zdroje, které se nachází východním směrem 
od pozemku NJZ EDU, přítok kontaminace z tohoto prostoru je nemožný. 

Na základě regionálního [2.3-27] i detailního [2.3-26] modelu proudění podzemní 
vody tvoří velmi výrazné okrajové podmínky (drenážní bázi) pro proudění podzemní 
vody hluboce zaříznuté toky Jihlavy a Rokytné. Veškeré provozy nacházející se na 
severu od toku Jihlava případně VN Dalešice a Mohelno, a na jih od toku Rokytné lze 
tedy vyloučit již v rámci prosévání a nebudou dále uvažovány. Na základě detailního 
modelu proudění podzemní vody [2.3-26] je okrajová podmínka tok Olešná. Stejně 
tak i z regionálního modelu patrné, že směr proudění podzemní vody je směrem 
k toku Olešná. Provozy na jih od tohoto vodního toku lze vyloučit již v rámci 
prosévání a dále neuvažovat. 

Zdroj rizika, který je reprezentován inertní skládkou či skládkou TKO ve značné 
vzdálenosti je ve většině případů velmi lokalizovaný zdroj a případná migrace 
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horninovým prostředím by byla maximálně v řádu desítek metrů. U těchto zdrojů se 
dá očekávat odhalení kontaminace v rámci monitoringu podzemní vody a případně 
zásah sanační společností. Skládky odpadů ve vzdálenosti nad 3 km lze vyloučit již 
v rámci prosévání a dále neuvažovat jako možnou kontaminaci horninového 
prostředí. 

Zdroje událostí zařazené do hodnocení z hlediska znečištění podzemních vod jsou 
v následující tabulce Tab. 43. 

Tab. 43 Zdroje událostí z hlediska horninového prostředí 

označení objekt nebezpečné látky 

EPH1 
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 
VYSOČINY, středisko Hrotovice 

ropné látky 

EPH2 
TRADO s.r.o. Hrotovice (SEKM), 
stanoviště techniky 

ropné látky 

EPH3 
ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ S.R.O. – v 
konkurzu 

sloučeniny dusíku 

EPH4 
Rozvodna velmi vysokého napětí 
Slavětice  

ropné látky 

EPH5 
silnice II/152 podél severní hranice 
pozemku NJZ EDU 

pohonné hmoty  

EPH6 železniční vlečka Rakšice – EDU1-4 nafta 

Hodnocené zdroje znečištění horninového prostředí jsou vyznačeny do situace 
zobrazení zdrojů (Výkres č. 6 Situace vnějších vlivů v okolí pozemku NJZ EDU). 

Množství nebezpečných látek nacházejících se ve zdrojích událostí je uvedeno 
v Tab. 44. 

Tab. 44 Popis zdrojů událostí z hlediska znečištění horninového prostředí 

označení zdroj rizika typ události 
umístění (katastrální 

území) 

EPH1 KRAJSKÁ SPRÁVA A 
ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, 
středisko Hrotovice 

potenciální únik 
ropných látek 
z poškozené nádrže 
vozidla v odhadovaném 
množství 0,5 m3 

4,5 km západním 
směrem (Hrotovice) 

EPH2 TRADO s.r.o. Hrotovice 
(SEKM), stanoviště techniky 

potenciální únik 
ropných látek 
z poškozené nádrže 
vozidla v odhadovaném 
množství 0,5 m3  

4,8 km západním 
směrem (Hrotovice) 

EPH3 ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ 
S.R.O. – v konkurzu 

vyluhování a transport 
sloučenin dusíku ze 
silážní jámy se 
skladovaným 
množstvím cca 200 m3 

1,8 km severozápadním 
směrem (Slavětice) 

EPH4 Rozvodna velmi vysokého 
napětí Slavětice  

potenciální únik 
ropných látek, až 300 t, 
největší oddělený 
objem až 60 t 

480 m severozápadním 
směrem (Slavětice) 
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označení zdroj rizika typ události 
umístění (katastrální 

území) 

EPH5 silnice II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

potenciální únik 
benzínu při havárii 
cisterny o objemu 25 m3 

na severní hranici 
pozemku NJZ EDU 
(Skryje nad Jihlavou) 

EPH6 železniční vlečka Rakšice – 
EDU1-4 

potenciální únik nafty 
při havárii vlečky a 
následné vylití cisterny 
o objemu 50 m3 

na východní hranici 
pozemku NJZ EDU 
(Heřmanice u 
Rouchovan) 

2.3.4.10.3.3 Identifikace událostí 

Přehled událostí, které mohou v identifikovaných zdrojích událostí nastat, jsou podle 
podkladu [2.3-16] uvedeny v tabulce Tab. 45. Události byly určeny v souladu 
s přístupem k identifikaci zdrojů událostí. Z hodnocení v podkladu [2.3-16] vyplývá, 
že kontaminace horninového prostředí může nastat v návaznosti na transport 
kontaminace podzemní vodou. Přímá kontaminace půdy je velmi lokálně vázaná, 
většinou bez transportu nad rámec vlastního zdroje, a proto byla hodnocena 
především u zdrojů v těsné blízkosti pozemku NJZ EDU. 

Tab. 45 Zdroje událostí z hlediska znečištění horninového prostředí a způsoby jejich působení 

označení zdroj rizika nebezpečné látky typ události 

EPH1 KRAJSKÁ SPRÁVA A 
ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, 
středisko Hrotovice 

ropné látky  kontaminace horninového 
prostředí 

EPH2 TRADO s.r.o. Hrotovice 
(SEKM), stanoviště techniky 

ropné látky kontaminace horninového 
prostředí 

EPH3 ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ 
S.R.O. – v konkurzu 

sloučeniny dusíku kontaminace horninového 
prostředí 

EPH4 Rozvodna velmi vysokého 
napětí Slavětice  

ropné látky kontaminace horninového 
prostředí 

EPH5 silnice II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

benzín kontaminace horninového 
prostředí 

EPH6 železniční vlečka Rakšice – 
EDU1-4 

nafta kontaminace horninového 
prostředí 

2.3.4.10.3.4 Oceňování událostí 

Analýza interakcí zdrojů rizika vyplývajících ze znečištění horninového prostředí s 
NJZ EDU, je popsána v kapitole 5.3 zprávy [2.3-16]. Výsledky předběžného ocenění 
účinků interakce a četností interakce NJZ EDU s událostmi spojenými se zdroji rizika 
vyplývajících ze znečištění horninového prostředí jsou uvedeny v  Tab. 46. 

Tab. 46 Výsledky předběžného ocenění ve zdrojích událostí z hlediska znečištění horninového 
prostředí 

označení zdroj rizika typ události účinek interakce 
četnost 

interakce 

EPH1 únik ropných látek z objektu 
KRAJSKÁ SPRÁVA A 
ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, 
středisko Hrotovice 

kontaminace 
horninového 
prostředí 

lze zanedbat ---- 
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označení zdroj rizika typ události účinek interakce 
četnost 

interakce 

EPH2 únik ropných látek z objektu 
TRADO s.r.o. Hrotovice 
(SEKM), stanoviště techniky 

kontaminace 
horninového 
prostředí 

lze zanedbat ---- 

EPH3 sloučeniny dusíku z objektu 
ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ 
S.R.O. – v konkurzu 

kontaminace 
horninového 
prostředí 

lze zanedbat ---- 

EPH4 únik ropných látek z rozvodny 
velmi vysokého napětí 
Slavětice  

kontaminace 
horninového 
prostředí 

lze zanedbat ---- 

EPH5 havárie cisterny s benzínem 
na silnici II/152 podél severní 
hranice pozemku NJZ EDU 

kontaminace 
horninového 
prostředí 

lze zanedbat ---- 

EPH6 havárie na železniční vlečce 
Rakšice – EDU1-4 
s následným rozlitím cisterny 
s naftou o objemu 50 m3 

kontaminace 
horninového 
prostředí 

lze zanedbat ---- 

Z předběžného hodnocení účinků interakce události se zdrojem rizika EPH1 – EPH5 
s NJZ EDU vyplývá, že je lze zanedbat.  

2.3.4.10.4 Ovzduší 

2.3.4.10.4.1  Aktuální stav znečištění 

Aktuální stav znečištění ovzduší je hodnocen na základě monitoringu znečištění 
ovzduší v lokalitě Dukovany a jejím okolí provedeném ČHMÚ ve zprávě [2.3-25]. 
Jedná se o analýzu současného stavu znečištění ovzduší v lokalitě Dukovany a jejím 
okolí včetně vyhodnocení souvisejících meteorologických dat a údajů v rozsahu 
potřebném pro zpracování rozptylových studií. Kvalita ovzduší se posuzuje podle 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění [2.3-20], kde jsou v 
příloze 1 uvedeny imisní limity pro ochranu zdraví lidí. 

Z monitoringu a hodnocení vyplývá, že imisní limity nejsou překračovány, s výjimkou 
některých ukazatelů (benzo[a]pyren, oxid dusičitý, suspednované částice frakce 
PM10 a PM2,5) v Brně. Na stanici Dukovany a v okolí pozemku NJZ EDU do 5 km 
však k překračování imisních limitů nedochází a negativní vliv na NJZ EDU tedy lze 
vyloučit.  

2.3.4.10.4.2  Identifikace zdrojů událostí 

Výběr zdrojů událostí, tj. zdrojů znečištění ovzduší, byl v rámci hodnocení [2.3-16] 
proveden především na základě informací z ČHMÚ uvedených v online portálu 
registrujícím jednotlivé zdroje znečištění. Dále byly informace o zdrojích znečištění 
ovzduší získány v Integrovaném registru znečišťování, Systému evidence 
kontaminovaných míst, dotazováním na Odboru životního prostředí Krajského úřadu 
kraje Vysočina a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Z hlediska budoucího 
vývoje v hodnoceném území byly získány informace ze ZÚR Kraje Vysočina [2.3-23] 
a ZÚR Jihomoravského kraje [2.3-24]. 

Velikost hodnoceného území z hlediska zdrojů znečištění ovzduší v [2.3-16] zahrnuje 
okolí do 5 km od pozemku NJZ EDU. Zdroje znečištění ovzduší, které se v tomto 
území nacházejí jsou uvedeny v následující Tab. 47. 
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Tab. 47 Zdroje znečištění ovzduší v okolí do 5 km od pozemku NJZ EDU 

Název 

REDU, s.r.o. - středisko Horní Dubňany 

Horácké kovodružstvo Třebíč – Provoz 22 Mohelno 

DOSIP Servis, s.r.o., Mohelno 

Agro Mohelno. s r.o., Mohelno 

Dukovanská TE – Kotelna na biomasu 

SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o. - Dukovany 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Kompostárna Heřmanice 

Z hodnocení v podkladu [2.3-16] vyplývá, že ve většině případů se jedná o lokální 
kotelny případně kompostárnu, které jsou zdroji tuhých znečišťujících látek (prach, 
popílek), NOx, CO apod. Jelikož se jedná především o produkty spalování, nelze 
tedy očekávat, že by mohlo dojít k jejich náhlému uvolnění do ovzduší ve větším 
množství vlivem havarijního úniku apod., který by mohl dále negativně ovlivnit NJZ 
EDU. Tyto zdroje tedy v hodnocení v podkladu [2.3-16] nebyly dále zahrnuty a byly 
hodnoceny pouze zdroje znečištění, produkující těkavé organické látky (VOC) a také 
REDU, s. r. o. – středisko Horní Dubňany, kde se nachází bioplynová stanice 
zahrnující výrobu bioplynu. Bioplynová stanice se nachází rovněž v Agro Mohelno. s 
r.o., ale vzhledem k tomu, že se tento zdroj nachází dál od pozemku NJZ EDU než 
REDU, s. r. o., je jako zástupce tohoto typu zdroje vybráno právě REDU s. r. o. 

Tab. 48 Zdroje událostí z hlediska znečištění ovzduší 

označení objekt nebezpečné látky 

EA1 REDU, s.r.o. - středisko Horní Dubňany bioplyn 

EA2 
Horácké kovodružstvo Třebíč – Provoz 
22 Mohelno 

těkavé organické látky (VOC) 

EA3 DOSIP Servis, s.r.o., Mohelno těkavé organické látky (VOC) 

Hodnocené zdroje znečištění ovzduší jsou vyznačeny do situace zobrazení zdrojů 
(Výkres č. 6 Situace vnějších vlivů v okolí pozemku NJZ EDU). Množství 
nebezpečných látek nacházejících se ve zdrojích událostí je uvedeno v Tab. 49. 

Tab. 49 Popis zdrojů událostí z hlediska znečištění ovzduší 

označení zdroj rizika popis umístění 

EA1 
REDU, s.r.o. - středisko 

Horní Dubňany bioplyn, cca 800 m3 
cca 3,9 km jihovýchodně od 

pozemku NJZ EDU 

 

EA2 
Horácké kovodružstvo 

Třebíč – Provoz 22 
Mohelno 

roční emise VOC 1 
476 kg/rok 

cca 4,5 km severovýchodně 
od pozemku NJZ EDU 

 

EA3 
DOSIP Servis, s.r.o., 

Mohelno 
roční emise VOC 1 

639 kg/rok 
cca 5 km severovýchodně od 

pozemku NJZ EDU 

2.3.4.10.4.3  Identifikace událostí 

Přehled událostí, které mohou v identifikovaných zdrojích událostí nastat, jsou podle 
podkladu [2.3-16] uvedeny v Tab. 50. 
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Tab. 50 Zdroje událostí z hlediska znečištění ovzduší a způsoby jejich působení 

označení objekt nebezpečné látky typy událostí 

EA1 
REDU, s.r.o. - středisko 

Horní Dubňany 
organická rozpouštědla 

a barvy 
požár, šíření výbušného oblaku, 

exploze 

EA2 
Horácké kovodružstvo 

Třebíč – Provoz 22 
Mohelno 

organická rozpouštědla 
a barvy 

požár, šíření výbušného oblaku, 
exploze 

EA3 
DOSIP Servis, s.r.o., 

Mohelno 
bioplyn 

šíření výbušného oblaku, 
exploze 

Popis zdrojů událostí a rizika je podrobněji proveden ve zprávě [2.3-16]. 

2.3.4.10.4.4  Oceňování událostí 

Analýza interakcí zdrojů rizika vyplývajících ze ovzduší s NJZ EDU, je popsána v 
kapitole 5.3 zprávy [2.3-16]. Výsledky předběžného ocenění účinků interakce a 
četností interakce NJZ EDU s událostmi spojenými se zdroji rizika vyplývajících ze 
znečištění ovzduší jsou uvedeny v tabulce Tab. 51. 

Tab. 51 Výsledky předběžného ocenění ve zdrojích událostí z hlediska znečištění ovzduší 

ozn. 
zdroje 

název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

EA1 
REDU, s.r.o. - středisko Horní 

Dubňany 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- 

exploze lze zanedbat --- 

EA2 
Horácké kovodružstvo Třebíč – 

Provoz 22 Mohelno 

požár lze zanedbat --- 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- 

exploze lze zanedbat --- 

EA3 DOSIP Servis, s.r.o., Mohelno 

požár lze zanedbat --- 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- 

exploze lze zanedbat --- 

Z předběžného hodnocení účinků interakce událostí se zdroji rizika EA1, EA2 a EA3 
s NJZ EDU vyplývá, že je lze zanedbat. 

 OSTATNÍ EXTERNÍ VLIVY 

Mezi ostatní externí vlivy, které nejsou explicitně zmíněny v § 3 odst. (1) písm. b) 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.3-2] patří ucpání sání vzduchotechniky cizími 
předměty a dále pak ucpání sání surové vody na čerpací stanici Jihlava plovoucími či 
neplovoucími troskami, balvany, kmeny aj., které mohou být unášeny v souvislosti s 
velkými proudy vody při povodních, bouřkových vlnobití apod. 

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit událost spočívající v přemístění extrémním 
větrem nebo tornádem rozměrných předmětů deskovitého tvaru (např. plechová 
střecha, reklamní tabule) nebo plachet a jejich zachycení na vstupech nebo 
výstupech vzduchotechnického systému jsou opatření proti této události běžnou 
součástí vzduchotechnických systémů s vlivem na jadernou bezpečnost. Opatření 
spočívá v konstrukčním řešení sání vzduchotechniky určené pro systémy s vlivem na 
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jadernou bezpečnost a prostorovém oddělení jednotlivých vzduchotechnických 
systémů.  

Tato událost představuje kombinaci přírodních vlivů (silný vítr) s externími vlivy, 
člověkem způsobenými (ucpání sání vzduchotechniky cizím předmětem). 

Kromě výše uvedených opatření řešících zablokování vstupů a výstupů 
vzduchotechnických systémů  s vlivem na jadernou bezpečnost předměty unášenými 
větrem, bude projektovým řešením vzduchotechnických systémů nebo provozními 
opatřeními vyloučena možnost současného zablokování vstupů bezpečnostních 
systémů sněhem.  

Toto opatření je součástí projektových východisek uvedených v kap. 2.11 ZBZ. 
Uvedené opatření je v souladu s článkem 12.4 doporučení IAEA NS-G-1.5 [2.3-4]. 

Zacpání sání surové vody plovoucími a neplovoucími předměty nepředstavuje riziko 
pro NJZ EDU. Čerpací stanice je umístěna na břehu vodního díla Mohelno, které se 
nachází v hluboko zaříznutém údolí řeky Jihlavy. Sací objekt je umístěn v dostatečné 
vzdálenosti ode dna. Předpokládá se tedy, že se tyto neplovoucí předměty budou 
nacházet u dna vodního díla a tedy v dostatečné vzdálenosti od sání čerpací stanice. 
Ani v případě ucpání sání obou sacích komor čerpací stanice plovoucími předměty 
nemůže dojít k ohrožení jaderné bezpečnosti NJZ EDU. Čerpací stanice nepatří mezi 
SKK s vlivem na jadernou bezpečnost. V případě ztráty čerpací stanice bude na 
pozemku NJZ EDU dostatečná zásoba chladicí vody v bezpečnostních systémech , 
ve vodojemu a navazujících vodohospodářských systémech (ÚCHV, CHÚV, chladící 
systémy)  pro bezpečné odstavení a chlazení NJZ EDU.  
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2.3.5 VLIV JINÉHO JZ V ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ (VNITŘNÍ VLIVY) 

 NERADIAČNÍ VLIVY 

2.3.5.1.1 Identifikace zdrojů událostí 

Identifikace zdrojů rizik vyplývající z provozu NJZ EDU bude k dispozici až po 
zpracování konkrétního projektu vybraného typu elektrárny a bude zhodnocena v 
PrBZ NJZ EDU. Pro účely kapitoly 2.3.5 se tedy jedná o ohrožení pocházející ze 
zdrojů umístěných uvnitř STP EDU1-4. 

Na základě projektového řešení EDU1-4 a seznamu nebezpečných látek v provozu 
EDU1-4 (interní zdroje), viz podklad [2.3-9], byly identifikovány stacionární zdroje 
událostí, s nimi spojené nebezpečné látky a typy událostí, které zde mohou 
vzniknout. Shrnutí je uvedeno v Tab. 52. 

Definice základních pojmů, které jsou dále v textu kapitoly 2.3.5 používány, byly 
souhrnně nadefinovány v úvodu kapitoly 2.3. 

Tab. 52 Interní stacionární zdroje událostí 

označení objekt, činnost nebezpečné látky 

IS1 
naftové hospodářství DGS (objekty 
531/1-01 a 531/1-02), přítomnost, 

přečerpávání, doplňování a výměna 
nafta 

IS2 

úprava chladící vody, sklad 
chemikálií a neutralizace (objekty 

591/1-01 a 592/1-01), přítomnost a 
doplňování 

kyselina sírová, kyselina dusičná, hydroxid 
sodný, hydroxid vápenatý, chlorid / síran 

železitý, hydrazin, čpavková voda, 
manganistan draselný, hydroxid draselný, 

kyselina citrónová, kyselina šťavelová, 
kyselina boritá 

IS3 
sklad olejů a hořlavin (objekt 641/1-

01), přítomnost 
oleje, mazadla, použité oleje, trafooleje, 

barvy, ethanol 

IS4 
sklad technických plynů v lahvích 

(objekt 643/1-01), přítomnost 
acetylén, vodík, kyslík, propan, metan 

IS5 
tlaková stanice vodíku (objekt 644/1-

01), přítomnost a doplňování 
vodík 

IS6 
hlavní zdroj hospodářství kyslíku 
(objekt 644/1-02.1), přítomnost a 

doplňování 
kyslík 

IS7 
čerpací stanice pohonných hmot 
(objekty 703/1-01 a 703/1-02), 

přítomnost a doplňování 
benzín, nafta 

IS8 
skladové dusíkové hospodářství 
(objekt 644/1-02), přítomnost a 

doplňování 
dusík 

Poznámky: 
Roztoky pevných látek (hydroxidy, chlorid/síran železitý, manganistan draselný, kyselina citrónová, 
kyselina šťavelová, kyselina boritá) se analýza nezabývá. Jde o pevné látky rozpustné ve vodě a není 
důvod předpokládat, že by při úniku těchto roztoků mohly vznikat a šířit se významné oblaky toxických 
látek. 

Z vnitřního komunikačního systému EDU1-4 – vleček, silnic, a nebezpečných látek 
dopravovaných po vnitřních komunikacích vyplývá seznam mobilních zdrojů událostí 
uvedený v  Tab. 53. 
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Tab. 53 Interní mobilní zdroje událostí 

označení trasa, činnost nebezpečné látky 

IM1 

železniční trasa na kolej stáčení nafty u 
palivového hospodářství 

dieselgenerátorové stanice HVBI (od 
žel. vrátnice podél jižního oplocení až 

k objektu 532/1-01 a na severozápad k 
objektu 531/1-01), přeprava 

nafta 

IM2 

železniční trasa na kolej stáčení nafty u 
palivového hospodářství 

dieselgenerátorové stanice HVBII (od 
žel. vrátnice podél jižního oplocení 

k objektu 700/1-01 a na severozápad k 
objektu 531/1-02), přeprava 

nafta 

IM3 

železniční trasa na koleje mezi objekt 
úpravy chladící vody a sklad chemikálií 
a neutralizace (od žel. vrátnice podél 

jižního oplocení až k objektu 532/1-01 a 
na severozápad mezi objekty 591/1-01 

a 592/1-01), přeprava 

kyselina sírová, kyselina dusičná, hydroxid 
sodný, hydroxid vápenatý, chlorid / síran 

železitý, čpavková voda 

IM4 

silniční trasa ke skladu technických 
plynů v lahvích (od sil. vrátnice na jih až 

k oplocení a podél něj na východ k 
objektu 643/1-01), přeprava 

acetylén, vodík, kyslík, propan, metan 

IM5 

silniční trasa k tlakové stanici vodíku 
(od sil. vrátnice na jih za objekt 780/1-
01, od něj na východ za objekt 801/1-
01, od něj na jih k objektu 644/1-01), 

přeprava 

vodík 

IM6 

silniční trasa k hlavnímu zdroji 
hospodářství kyslíku (od sil. vrátnice na 
jih za objekt 780/1-01, od něj na východ 

k objektu 644/1-02.1), přeprava 

kyslík 

IM7 

silniční trasa k čerpací stanici 
pohonných hmot (od sil. vrátnice na jih 
až k oplocení a podél něj na východ k 

objektu 703/1-01 nebo 703/1-02), 
přeprava 

benzín, nafta 

IM8 

silniční trasa k hlavnímu zdroji 
hospodářství dusíku (od sil. vrátnice na 
jih za objekt 780/1-01, od něj na východ 

k objektu 644/1-02), přeprava 

dusík 

IM9 

silniční trasa k objektu úprava chladící 
vody a sklad chemikálií a neutralizace 
(od sil. vrátnice na jih k objektu 591/1-

01 a 592/1-01), přeprava 

hydrazinhydrát 

Popis těchto zdrojů je podrobněji uveden v podkladové studii [2.3-9], ve které byla 
rovněž ověřena charakteristika zdrojů. 

2.3.5.1.2 Identifikace událostí 

Ze zdrojů událostí uvedených v kapitole 2.3.5.1 mohou vzniknout události uvedené v 
tabulkách  

Tab. 54 (interní stacionární zdroje) a Tab. 55 (interní mobilní zdroje). 
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Tab. 54 Typy událostí uvažovaných v interních stacionárních zdrojích událostí 

označení zdroj událostí látky typy událostí 

IS1 
palivové hospodářství 

DGS 
nafta 

požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

IS2 
úprava chladící vody, 

sklad chemikálií a 
neutralizace 

kyselina sírová, 
kyselina dusičná, 
hydrazinhydrát, 
čpavková voda 

šíření oblaků toxických látek 

IS3 sklad olejů a hořlavin kapalné hořlaviny 
požár, exploze, střely, šíření 

oblaků hořlavých látek 

IS4 
sklad technických plynů 

v lahvích 

acetylén, vodík, metan 
požár, exploze, střely, šíření 

oblaků hořlavých látek 

kyslík šíření oblaků oxidujících látek 

propan 
požár, exploze, střely, šíření 

oblaků hořlavých látek 

IS5 tlaková stanice vodíku vodík 
požár, exploze, střely, šíření 

oblaků hořlavých látek 

IS6 
hlavní zdroj 

hospodářství kyslíku 
kyslík šíření oblaků oxidujících látek 

IS7 
čerpací stanice 

pohonných hmot 
pohonné hmoty 

požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

IS8 
skladové dusíkové 

hospodářství 
dusík šíření oblaku asfyxiantů, střely 
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Tab. 55 Typy událostí uvažovaných v interních mobilních zdrojích událostí 

označení zdroj událostí látky typy událostí 

IM1 
železniční trasa 
k palivovému 

hospodářství DGS HVBI 
nafta 

požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

IM2 
železniční trasa 
k palivovému 

hospodářství DGS HVBII 
nafta 

požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

IM3 
železniční trasa k úpravě 

chladící vody 

kyselina sírová, 
kyselina dusičná, 
čpavková voda 

šíření oblaků toxických látek 

IM4 
silniční trasa ke skladu 
tech. plynů v lahvích 

acetylén, vodík, metan 
požár, exploze, střely, šíření 

oblaků hořlavých látek 

kyslík šíření oblaků oxidujících látek 

propan 
požár, exploze, střely, šíření 

oblaků hořlavých látek 

IM5 
silniční trasa k tlakové 

stanici vodíku 
vodík 

požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

IM6 
silniční trasa k hlavnímu 

zdroji hospodářství 
kyslíku 

kyslík šíření oblaků oxidujících látek 

IM7 
silniční trasa k čerpací 

stanici pohonných hmot 
pohonné hmoty 

požár, exploze, střely, šíření 
oblaků hořlavých látek 

IM8 
silniční trasa ke 

skladovému dusíkovému 
hospodářství 

dusík šíření oblaku asfyxiantu, střely 

IM9 
silniční trasa k objektu 
591/1-01 a 592/1-01 

hydrazinhydrát šíření oblaků toxických látek 

Přehled zdrojů rizik souvisejících se stacionárními zdroji událostí v STP EDU1-4 je 
uveden v tabulce Tab. 56. 

Tab. 56 Zdroje rizika v interních stacionárních zdrojích událostí 

označení zdroj rizika popis umístění 

IS1.1 
přítomnost nafty 

v palivovém hospodářství 
DGS 

až 6 × 200 m3 nafty v 
jímce 

objekty 531/1-01 a 531/1-02 

IS1.2 
přečerpávání nafty 

v palivovém hospodářství 
DGS 

až 6 × 200 m3 nafty v 
jímce 

objekty 531/1-01 a 531/1-02 

IS1.3 

doplňování nafty 
v palivovém hospodářství 

DGS 

až 6 × 200 m3 nafty 
v jímce a až 5 × 50 m3 
nafty v žel. cisternách, 

1/rok 

objekty 531/1-01 a 531/1-02, 
plocha stáčení nafty 

IS1.4 

výměna nafty v palivovém 
hospodářství DGS 

až 6 × 200 m3 nafty 
v jímce a až 7 × 50 m3 

nafty v žel. cisternách, 1 
za 10 let 

objekty 531/1-01 a 531/1-02, 
plocha stáčení nafty 
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označení zdroj rizika popis umístění 

IS2.1 

přítomnost a doplňování 
kyseliny sírové v úpravě 

chladící vody 

6 × 80 m3 98% kys. 
sírové a 50 t 98% kys. 
sírové v žel. cisterně, 

6/rok 

objekt 591/1-01 a místo pro 
stáčení chemikálií 

IS2.2 

přítomnost a doplňování 
kyseliny dusičné v úpravě 

chladící vody 

2 × 25 m3 65% kys. 
dusičné a 20 t 65% kys. 
dusičné v barelech ve 

voze, 2/rok 

objekt 592/1-01 a místo pro 
stáčení chemikálií 

IS2.3 

přítomnost a doplňování 
hydrazin-hydrátu 

v úpravě chladící vody 

4 × 10 m3 4,9% 
hydrazin a 3 t 24% 

hydrazin hydrát  
v kontejnerech, 12/rok 

objekt 592/1-01 a místo pro 
stáčení chemikálií 

IS2.4 

přítomnost a doplňování 
čpavkové vody v úpravě 

chladící vody 

2 × 25 m3 25% 
čpavkové vody a 30 t 
25% čpavkové vody 
v žel. cisterně, 6/rok 

objekt 592/1-01 a místo pro 
stáčení chemikálií 

IS3.1 

přítomnost kapalných 
hořlavin ve skladu olejů a 

hořlavin 

25 000 kg olejů, 
mazadel, hořlavin; 16 
000 l použitých olejů a 

11 000 l trafoolejů 

objekt 641/1-01 

IS4.1 
přítomnost acetylénu ve 
skladu technických plynů 

v lahvích 

acetylén, 50 lahví po 10 
kg 

objekt 643/1-01 

IS4.2 
přítomnost vodíku ve 

skladu technických plynů 
v lahvích 

vodík, 2 lahve po 1 kg objekt 643/1-01 

IS4.3 
přítomnost kyslíku ve 

skladu technických plynů 
v lahvích 

kyslík, 50 lahví po 50 kg objekt 643/1-01 

IS4.4 
přítomnost propanu ve 

skladu technických plynů 
v lahvích 

propan, 8 lahví po 10 kg objekt 643/1-01 

IS4.5 
přítomnost metanu ve 

skladu technických plynů 
v lahvích 

metan, 3 lahve po 50 kg objekt 643/1-01 

IS5.1 
přítomnost vodíku 

v tlakové stanici vodíku 
vodík, 387 kg vodíku ve 

3 svazcích 
objekt 644/1-01 

IS5.2 

doplňování vodíku 
v tlakové stanici vodíku 

vodík, 387 kg vodíku ve 
3 svazcích a 324 kg 

vodíku v 5 svazcích na 
voze, 12/rok 

objekt 644/1-01 a plocha před 
ním 

IS6.1 
přítomnost kyslíku 
v hlavním zdroji 

hospodářství kyslíku 

2 × 4500 l kapalného 
kyslíku 

objekt 644/1-02.1 

IS6.2 

doplňování kyslíku 
v hlavním zdroji 

hospodářství kyslíku 

2 × 4500 l kyslíku 
v nádrži a 14000 l kap. 
kyslíku v autocisterně, 

4/rok 

objekt 644/1-02.1 a plocha před 
ním 

IS7.1 
přítomnost pohonných 
hmot v čerpací stanici 

pohonných hmot 

až 2 × 50 m3 benzinu a 
50 m3 nafty 

objekty 703/1-01 a 703/1-02 
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označení zdroj rizika popis umístění 

IS7.2 
doplňování benzinu 

v čerpací stanici 
pohonných hmot 

až 2 × 50 m3 benzinu a 
30 m3 benzinu 

v autocisterně, 4/rok 

objekt 703/1-02 a plocha před 
ním 

IS7.3 
doplňování nafty 
v čerpací stanici 
pohonných hmot 

až 50 m3 nafty a 30 m3 
nafty v autocisterně, 

6/rok 

objekt 703/1-01 a plocha před 
ním 

IS8.1 
přítomnost dusíku ve 

skladovém dusíkovém 
hospodářství 

4 × 50 m3 kapalného 
dusíku 

objekt 644/1-02 

IS8.2 
doplňování dusíku ve 
skladovém dusíkovém 

hospodářství 

dusík, autocisterna 35 
m3 

objekt 644/1-02 a plocha před 
ním 

Přehled zdrojů rizik souvisejících s dopravními trasami (železniční a silniční) 
vedoucími v STP EDU1-4 je uveden v Tab. 57. 

Tab. 57 Interní rizika se zdrojem na dopravních trasách v STP EDU1-4 

označení zdroj rizika popis umístění 

IM1.1 
železniční přeprava nafty 

k palivovému 
hospodářství DGS HVBI 

7 × 50 m3 v žel. 
cisternách, 2,2/rok, 

1 300 m 

od žel. vrátnice k objektu 531/1-
01 

IM2.1 
železniční přeprava nafty 

k palivovému 
hospodářství DGS HVBII 

7 × 50 m3 v žel. 
cisternách, 2,2/rok, 

1 100 m 

od žel. vrátnice k objektu 531/1-
02 

IM3.1 
železniční přeprava kys. 
sírové k úpravě chladící 

vody 

50 t 94-96% kys. sírové 
v žel. cisterně, 4/rok, 

1 400 m 

od žel. vrátnice k objektu 591/1-
01 

IM3.2 
železniční přeprava kys. 
dusičné k úpravě chladící 

vody 

20 t 65% kys. dusičné v 
barelech ve voze, 2/rok, 

1 400 m 

od žel. vrátnice k objektu 592/1-
01 

IM3.3 
železniční přeprava 

hydrazin-hydrátu 
k úpravě chladící vody 

Zrušeno, nahrazeno 
silniční dopravou 

viz.IM9.1 

 

IM3.4 
železniční přeprava 

čpavkové vody k úpravě 
chladící vody 

25 t 25% čpavkové 
vody v žel. cisterně, 

6/rok, 1 400 m 

od žel. vrátnice k objektu 592/1-
01 

IM4.1 
silniční přeprava 

acetylénu ke skladu tech. 
plynů v lahvích 

acetylén, 10 lahví po 10 
kg, 50/rok, 750 m 

od sil. vrátnice k objektu 643/1-01 

IM4.2 
silniční přeprava vodíku 
ke skladu tech. plynů v 

lahvích 

vodík, 1 láhev s 1 kg, 
20/rok, 750 m 

od sil. vrátnice k objektu 643/1-01 

IM4.3 
silniční přeprava kyslíku 
ke skladu tech. plynů v 

lahvích 

kyslík, 10 lahví po 50 
kg, 50/rok, 750 m 

od sil. vrátnice k objektu 643/1-01 

IM4.4 
silniční přeprava propanu 

ke skladu tech. plynů v 
lahvích 

propan, 1 láhev s 10 kg, 
80/rok, 750 m 

od sil. vrátnice k objektu 643/1-01 

IM4.5 
silniční přeprava metanu 
ke skladu tech. plynů v 

lahvích 

metan, 1 láhev s 50 kg, 
30/rok, 750 m 

od sil. vrátnice k objektu 643/1-01 
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2.3.5.1.3 Oceňování událostí 

Z předběžného ocenění účinků a četností interakcí NJZ EDU s událostmi spojenými 
se zdroji rizik umístěnými v STP EDU1-4 popsaného v podkladové studii [2.3-9] 
vyplynulo, že podrobnější analýzu vyžadují některé události a rizika uvedená v 
tabulkách Tab. 58 a Tab. 8.  

Tab. 58 Rizika spojená s interními stacionárními zdroji a jejich předběžné hodnocení 

označení název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

IS1.1 
přítomnost nafty v palivovém 

hospodářství DGS 
exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS1.2 
přečerpávání nafty 

v palivovém hospodářství 
DGS 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS1.3 
doplňování nafty v palivovém 

hospodářství DGS 
exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS1.4 
výměna nafty v palivovém 

hospodářství DGS 
exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS2.1 
přítomnost a doplňování 
kyseliny sírové v úpravě 

chladící vody 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS2.2 
přítomnost a doplňování 

kyseliny dusičné v úpravě 
chladící vody 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS2.3 
přítomnost a doplňování 
hydrazinhydrátu v úpravě 

chladící vody 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS2.4 
přítomnost a doplňování 
čpavkové vody v úpravě 

chladící vody 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM5.1 
silniční přeprava vodíku 

v bateriovém voze 
k tlakové stanici vodíku 

324 kg vodíku 
v bateriovém voze, 

12/rok, 700 m 

od sil. vrátnice k objektu 644/1-01 

IM6.1 
silniční přeprava kyslíku 

k hlavnímu zdroji 
hospodářství kyslíku 

14 000 l kap. kyslíku 
v autocisterně, 8/rok, 

700 m 

od sil. vrátnice k objektu 644/1-
02.1 

IM7.1 
silniční přeprava benzinu 

k čerpací stanici 
pohonných hmot 

18 000 l benzínu 
v autocisterně, 4/rok, 

1 100 m 

od sil. vrátnice k objektu 703/1-02 

IM7.2 
silniční přeprava nafty 

k čerpací stanici 
pohonných hmot 

33 000 l nafty v 
autocisterně, 6/rok, 

1 100 m 
od sil. vrátnice k objektu 703/1-01 

IM8.1 

silniční přeprava dusíku 
ke skladovému 

dusíkovému 
hospodářství 

dusík, v autocisternách 
35 m3, 500 m 

od sil. vrátnice k objektu 644/1-02 

IM9.1 
silniční přeprava 

hydrazinhydrátu k úpravě 
chladící vody 

3 x 1000 l 24% 
hydrazinhydrátu 

v kontejnerech, 12/rok, 
450 m 

od sil. vrátnice k objektu 592/1-01 
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označení název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

IS3.1 
přítomnost kapalných hořlavin 

ve skladu olejů a hořlavin 
požár lze zanedbat --- 

IS4.1 
přítomnost acetylénu ve 
skladu technických plynů 

v lahvích 

šíření výbušného 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS4.2 
přítomnost vodíku ve skladu 
technických plynů v lahvích 

exploze oblaku lze zanedbat --- 

IS4.3 
přítomnost kyslíku ve skladu 
technických plynů v lahvích 

šíření oxidujícího 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS4.4 
přítomnost propanu ve skladu 
technických plynů v lahvích 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- 

IS4.5 
přítomnost metanu ve skladu 
technických plynů v lahvích 

šíření výbušného 
oblaku 

lze zanedbat --- 

IS5.1 
přítomnost vodíku v tlakové 

stanici vodíku 
šíření výbušného 

oblaku 
nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS5.2 
doplňování vodíku v tlakové 

stanici vodíku 
exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS6.1 
přítomnost kyslíku v hlavním 
zdroji hospodářství kyslíku 

šíření oxidujícího 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS6.2 
doplňování kyslíku v hlavním 
zdroji hospodářství kyslíku 

šíření oxidujícího 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS7.1 
přítomnost pohonných hmot 
v čerpací stanici pohonných 

hmot 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS7.2 
doplňování benzinu v čerpací 

stanici pohonných hmot 
exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS7.3 
doplňování nafty v čerpací 

stanici pohonných hmot 
exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS8.1 
přítomnost dusíku ve 

skladovém dusíkovém 
hospodářství 

šíření asfyxiantu nelze zanedbat nelze zanedbat 

IS8.2 
doplňování dusíku ve 
skladovém dusíkovém 

hospodářství 
šíření asfyxiantu nelze zanedbat nelze zanedbat 

Tab. 59 Rizika spojená s interními mobilními zdroji a jejich předběžná analýza 

označení název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

IM1.1 
železniční přeprava nafty 

k palivovému hospodářství 
DGS HVBI 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM2.1 
železniční přeprava nafty 

k palivovému hospodářství 
DGS HVBII 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM3.1 
železniční přeprava kys. 

sírové k úpravě chladící vody 
šíření toxického 

oblaku 
nelze zanedbat nelze zanedbat 
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označení název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

IM3.2 
železniční přeprava kys. 
dusičné k úpravě chladící 

vody 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM3.4 
železniční přeprava čpavkové 
vody k úpravě chladící vody 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM4.1 silniční přeprava acetylénu ke 
skladu tech. plynů v lahvích 

exploze oblaku lze zanedbat --- 

IM4.2 silniční přeprava vodíku ke 
skladu tech. plynů v lahvích 

šíření 
výbušného 

oblaku 

lze zanedbat --- 

IM4.3 silniční přeprava kyslíku ke 
skladu tech. plynů v lahvích 

šíření 
oxidujícího 

oblaku 

lze zanedbat --- 

IM4.4 silniční přeprava propanu ke 
skladu tech. plynů v lahvích 

šíření 
výbušného 

oblaku 

lze zanedbat --- 

IM4.5 silniční přeprava metanu ke 
skladu tech. plynů v lahvích 

šíření 
výbušného 

oblaku 

lze zanedbat --- 

IM5.1 silniční přeprava vodíku 
v bateriovém voze k tlakové 

stanici vodíku 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM6.1 silniční přeprava kyslíku 
k hlavnímu zdroji 

hospodářství kyslíku 

šíření 
oxidujícího 

oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM7.1 silniční přeprava benzinu 
k čerpací stanici pohonných 

hmot 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM7.2 silniční přeprava nafty 
k čerpací stanici pohonných 

hmot 

exploze oblaku nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM8.1 
silniční přeprava dusíku ke 
skladovému dusíkovému 

hospodářství 

šíření 
asfyxiantu 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

IM9.1 
silniční přeprava 

hydrazinhydrátu k úpravě 
chladící vody 

šíření toxického 
oblaku 

nelze zanedbat nelze zanedbat 

Z podrobného hodnocení účinků a četností interakcí popsaného v podkladové studii 
[2.3-9] vyplývá, že u interních neradiačních rizik pro NJZ EDU lze zanedbat veškerá 
rizika spojená s interními stacionárními i mobilními zdroji umístěnými v STP EDU1-4. 
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 RADIAČNÍ VLIVY 

2.3.5.2.1 Identifikace zdrojů událostí 

Na základě projektového řešení EDU1-4 a analýzy činností, při nichž se zachází, 
zpracovávají, přepravují nebo skladují radioaktivní látky, které by mohly ohrozit 
provoz NJZ EDU, byly identifikovány následující zdroje událostí, viz Tab. 60 a Tab. 
61. Umístění zdrojů odpovídá systémům nakládání s látkami plynného i kapalného 
charakteru, které vykazují aktivitu, respektive místům nakládání s jaderným palivem a 
upraveným RaO jako pevnou radioaktivní látkou, viz PrBZ EDU1-4, kap. 9. a 11. [2.3-
34]. 

Níže uvedené zdroje představují ve svém výsledku pouze jedinou ohrožující událost 
pro NJZ EDU a to je formace mraku radioaktivních látek (vzácné radioaktivní plyny, 
odpařené kapalné a těkavé radioaktivní látky nebo aerosoly). Tyto látky pak mohou 
vést k nadměrnému vnějšímu nebo vnitřnímu ozáření personálu obsluhujícímu NJZ 
EDU. 

Identifikace zdrojů rizik vyplývající z provozu NJZ EDU bude k dispozici až po 
zpracování detailního projektu vybraného typu NJZ EDU. Definice základních pojmů, 
které jsou dále v textu kapitoly 2.3.5.2 používány, byly souhrnně nadefinovány 
v úvodu kapitoly 2.3. 

V okolí EDU1-4 je vyhlášeno hygienické ochranné pásmo (cca 3000 m od středu 
EDU1-4) na základě Vyjádření krajského hygienika (s označením: HE-2-34-793/71) 
ze dne 14. 4. 1971. 

ZHP o průměru 20 km v okolí EDU1-4 byla vyhlášena na základě rozhodnutí ČSKAE 
č. 180/91. Pro účely organizace havarijní odezvy v areálu EDU1-4 je zpracován 
schvalovaný dokument Vnitřní havarijní plán. Pro účely organizace havarijní odezvy 
mimo areál EDU1-4 je hasičským záchranným sborem kraje Vysočina zpracován 
Vnější havarijní plán. Detailní informace jsou uvedeny v kap. 2.1.4.4 této zprávy. 

Tab. 60 Interní stacionární radioaktivní zdroje událostí 

označení objekt, činnost nebezpečné látky 

ISR1 
HVB I (objekt 800/1-01), zacházení a 

skladování 

plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

ISR2 
HVB II (objekt 800/1-02), zacházení 

a skladování 

plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

ISR3 
BaPP I (objekt 801/1-01), zacházení 

a skladování 
plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky 

ISR4 
BaPP II (objekt 801/1-02), zacházení 

a skladování 
plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky 

ISR5 
ZRaO (objekt 809/1-01), zacházení, 

skladování a zpracování 

plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

ISR6 MSVP (objekt M. 840), skladování 
plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

ISR7 SVP (objekt 2M. 840), skladování 
plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 
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označení objekt, činnost nebezpečné látky 

ISR8 
ÚRaO (objekt U.200 a U.202), 

skladování a ukládání 
pevné radioaktivní látky 

Poznámka: 

Plynné radioaktivní látky jsou zpravidla ve formě vzdušniny kontaminované radionuklidy v systémech 
odvzdušnění a vzduchotechnických systémech. Kapalné radioaktivní látky jsou zpravidla ve formě 
vody kontaminované aktivačními a štěpnými produkty. 

Ze seznamu nebezpečných látek dopravovaných po vnitřních komunikacích EDU1-4 
(vlečka, silnice) vyplývá seznam mobilních zdrojů událostí uvedený v Tab. 61. 

Tab. 61 Interní mobilní radiační zdroje událostí 

označení trasa, činnost nebezpečné látky 

IMR1 

železniční trasa od HVBI a HVBII až do 
MSVP respektive SVP (od vlečkového 
koridoru budov 800/1-01 a 800/1-02 
podél jižního oplocení až k objektu 

M.840 respektive 2M.840), přeprava 

plynné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

IMR2 

silniční trasa od hlavního vjezdu do 
HVBI a HVBII (od sil. vrátnice na jih za 

objekt 780/1-01, od něj na východ 
k objektu 800/1-01 respektive 800/1-

02)4, přeprava 

pevné radioaktivní látky 

IMR3 

silniční trasa od hlavního vjezdu nebo 
budovy ZRAO do ÚRAO Dukovany (od 
sil. vrátnice na jih za objekt 780/1-01, 
od něj na východ podél objektu 800/1-

01 a 800/1-02 až k objektu U.200), 
přeprava 

plynné radioaktivní látky, 

kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 5 

Popis těchto zdrojů je podrobněji uveden v PrBZ EDU1-4 [2.3-34].  

2.3.5.2.2 Identifikace událostí 

Ze zdrojů událostí uvedených v kapitole 2.3.5.2.1 mohou vzniknout události uvedené 
v tabulkách Tab. 62 (stacionární radiační zdroje) a Tab. 63 (mobilní radiační zdroje). 

Tab. 62 Typy událostí uvažovaných v interních stacionárních radioaktivních zdrojích událostí 

označení zdroj událostí látky typy událostí 

ISR1 
budova reaktorů, 

HVB I 

plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

havárie (pády těles, roztržení 
potrubí/nádrží, špatná 

manipulace) vedoucí k šíření 
oblaku radioaktivních látek 

ISR2 
budova reaktorů, 

HVB II 

plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

havárie (pády těles, roztržení 
potrubí/nádrží, špatná 

manipulace) vedoucí k šíření 
oblaku radioaktivních látek 

 
4 Lze využít i přepravu po železnici, která je však od PNpU vzdálenější, a tudíž méně ohrožující. V následujících 
textech je proto hodnocena doprava silniční. 

5 V úvahu mohou teoreticky přicházet jak zpevněné RaO, tak ojediněle přepravované nezpevněné odpady (ra. 
ionexy, ra. kaly, ra. kapaliny, lisovaný odpad, ra. popel).  
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označení zdroj událostí látky typy událostí 

ISR3 BAPP I 
plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky 

havárie (pády těles, roztržení 
potrubí/nádrží, špatná 

manipulace) vedoucí k šíření 
oblaku radioaktivních látek 

ISR4 BAPP II 
plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky 

havárie (pády těles, roztržení 
potrubí/nádrží, špatná 

manipulace) vedoucí k šíření 
oblaku radioaktivních látek 

ISR5 zpevňování RaO 
plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

roztržení potrubí/nádrže 
s obsahem ra. látek, požár 

zpevněného RaO vedoucí k 
šíření oblaku radioaktivních látek 

ISR6 
mezisklad vyhořelého 

jaderného paliva 

plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

havárie s poškozením OS 
vedoucí k šíření oblaku 

radioaktivních látek 

ISR7 
sklad vyhořelého 
jaderného paliva 

plynné radioaktivní látky, 
kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

havárie s poškozením OS 
vedoucí k šíření oblaku 

radioaktivních látek 

ISR8 
úložiště 

radioaktivních opadů 
pevné radioaktivní látky 

požár zpevněného RaO nebo 
pád OS s RaO vedoucí k šíření 

oblaku radioaktivních látek 

Tab. 63 Typy událostí uvažovaných v interních mobilních radioaktivních zdrojích událostí 

označení zdroj událostí látky typy událostí 

IMR1 

železniční trasa od 
HVBI a HVBII až do 
MSVP respektive 

SVP 

plynné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky 

havárie s poškozením OS 
vedoucí k šíření oblaku 

radioaktivních látek 

IMR2 
silniční trasa od 

hlavního vjezdu až do 
HVBI a HVBII  

pevné radioaktivní látky 
havárie s poškozením OS 

vedoucí k šíření oblaku 
radioaktivních látek 

IMR3 

silniční trasa od 
hlavního vjezdu až do 

ZRAO nebo ÚRAO 
Dukovany  

plynné radioaktivní látky, 

kapalné radioaktivní látky, 
pevné radioaktivní látky  

netěsnost přepravního 
kontejneru vedoucí k šíření 
oblaku radioaktivních látek 

Přehled zdrojů rizik souvisejících se stacionárními zdroji událostí v STP EDU1-4 je 
uveden v tabulce Tab. 64. 

Tab. 64 Zdroje rizika v interních stacionárních zdrojích událostí 

označení zdroj rizika popis umístění 

ISR1.1 
přítomnost ozářeného 

jaderného paliva 

nehody s nesplněním bezpečnostních 
funkcí JZ s reaktorem vedoucí k úniku 

radioaktivního oblaku do okolí 
objekt 800/1-01 

ISR1.2 
přítomnost radioaktivních 

kapalin a plynů 
v technologii 

poruchy v technologii (roztržení 
potrubí, nádrže atd.) vedoucí k úniku 

radioaktivního oblaku do okolí 
objekt 800/1-01 

ISR2.1 
přítomnost ozářeného 

jaderného paliva 

nehody s nesplněním bezpečnostních 
funkcí JZ s reaktorem vedoucí k úniku 

radioaktivního oblaku do okolí 
objekt 800/1-02 
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označení zdroj rizika popis umístění 

ISR2.2 
přítomnost radioaktivních 

kapalin a plynů 
v technologii 

poruchy v technologii (roztržení 
potrubí, nádrže atd.) vedoucí k úniku 

radioaktivního oblaku do okolí 
objekt 800/1-02 

ISR3.1 
přítomnost radioaktivních 

kapalin a plynů 
v technologii 

poruchy v technologii (roztržení 
potrubí, nádrže atd.) vedoucí k úniku 

radioaktivního oblaku do okolí 
objekt 801/1-01 

ISR4.1 
přítomnost radioaktivních 

kapalin a plynů 
v technologii 

poruchy v technologii (roztržení 
potrubí, nádrže atd.) vedoucí k úniku 

radioaktivního oblaku do okolí 
objekt 801/1-02 

ISR5.1 
přítomnost radioaktivních 

kapalin a plynů 
v technologii 

poruchy v technologii (roztržení 
potrubí, nádrže atd.) vedoucí k úniku 

radioaktivního oblaku do okolí 
objekt 809/1-01 

ISR5.2 
přítomnost RaO 

zpevněného bitumenem 
v sudech 

požár zpevněného RaO vedoucí k 
šíření oblaku radioaktivních látek 

objekt 809/1-01 

ISR6.1 
přítomnost VJP 

v obalových souborech 

nehody s obalovým souborem 
vedoucí k úniku radioaktivního oblaku 

do okolí 
objekt M.840 

ISR7.1 
přítomnost VJP 

v obalových souborech 

nehody s obalovým souborem 
vedoucí k úniku radioaktivního oblaku 

do okolí 
objekt 2M.840 

ISR8.1 
přítomnost RaO 

zpevněného bitumenem 
v sudech 

požár zpevněného RaO nebo pád OS 
s RaO vedoucí k šíření oblaku 

radioaktivních látek 
objekt U.200 a U.202 

Přehled zdrojů rizik souvisejících s dopravními trasami (železniční a silniční) 
vedoucími v STP EDU1-4 je uveden v Tab. 65. 

Tab. 65 Interní rizika se zdrojem na dopravních trasách v STP EDU1-4 

2.3.5.2.3 Oceňování událostí 

2.3.5.2.3.1 Popis zdrojů 

ISR1.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv potenciální základní projektové nehody na HVB I 
spojené s únikem radioaktivních látek z primárního okruhu, BSVP a AZ mimo 

označení zdroj rizika popis umístění 

IM1.1 
železniční přeprava VJP 

z budov reaktorů do 
skladů VJP 

přeprava OS na speciálním 
manipulačním vagónu 

v horizontální poloze ročně 
zahrnující 3 - 4 OS 

od vlečkového koridoru 
budov 800/1-01 a 800/1-02 
podél jižního oplocení až 

k objektu M.840 respektive 
2M.840) 

IM2.1 
silniční přeprava ČJP 
z vně elektrárny do 

budov reaktorů 

přeprava ročně zahrnuje okolo 
5 nákladních vozidel každý 

s obsahem do 20 OS určených 
pro přepravu 

od sil. vrátnice na jih za 
objekt 780/1-01, od něj na 
východ k objektu 800/1-01 

respektive 800/1-02 

IM3.1 
silniční přeprava RaO 
z vně elektrárny nebo 

budovy ZRAO do ÚRAO 

přeprava ročně zahrnuje okolo 
1500 až 2500 OS v závislosti 

na produkci RaO 

od sil. vrátnice na jih za 
objekt 780/1-01, od něj na 

východ podél objektu 
800/1-01 a 800/1-02 až 

k objektu U.200), přeprava 
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projektem definovaná místa ojediněle provázené netěsností paliva, viz PrBZ EDU1-4, 
kap. 15 [2.3-34]. Uvažované základní projektové nehody mohou vést až k úniku 
významného množství radioaktivních látek z hermetické zóny mimo reaktorovou 
budovu do atmosféry. Tento únik může svými účinky ovlivnit okolí mimo STP EDU1-4 
včetně PNpU NJZ EDU.  

Zdroj nelze z pohledu účinků ani četnosti interakce s NJZ EDU zanedbat. 

ISR1.2 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody technologie v reaktorové budově HVB I, které 
nejsou pokryté v ISR1.1 (neohrožují plnění bezpečnostních funkcí). Detailní popis 
zdroje rizika je uveden v kap. 15 PrBZ EDU1-4 [2.3-34]. 

Případné radiologické dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR1.1. 
Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

ISR2.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv potenciální základní projektové nehody na HVB II 
spojené s únikem radioaktivních látek z primárního okruhu, BSVP a AZ mimo 
projektem definovaná místa ojediněle provázené netěsností paliva, viz PrBZ EDU1-4, 
kap. 15 [2.3-34]. Uvažované základní projektové nehody mohou vést až k úniku 
významného množství radioaktivních látek z hermetické zóny mimo reaktorovou 
budovu do atmosféry. Tento únik může svými účinky ovlivnit okolí mimo STP EDU1-4 
včetně PNpU NJZ EDU stejně jako v případě ISR1.1.  

Zdroj nelze z pohledu účinků ani četnosti interakce s NJZ EDU zanedbat. 

ISR2.2 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody technologie v reaktorové budově HVB II, které 
nejsou pokryté v ISR2.1 (neohrožují plnění bezpečnostních funkcí). Detailní popis 
zdroje rizika je uveden v kap. 15 PrBZ EDU1-4 [2.3-34]. 

Případné radiologické dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR1.1. 
Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

ISR3.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody technologie v budově BAPP I. Jedná se 
především o poruchy technologie systému sběru a zpracování odpadních vod, 
systému nakládání s plynnými radioaktivními medii a systémů pro skladování těchto 
médií. Detailní popis zdroje rizika je uveden v kap. 15 PrBZ EDU1-4 [2.3-34]. 

Případné radiologické dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR1.1. 
Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat.  

ISR4.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody technologie v budově BAPP II. Jedná se 
především o poruchy technologie systému sběru a zpracování odpadních vod, 
systému nakládání s plynnými radioaktivními medii a systémů pro skladování těchto 
médií. Detailní popis zdroje rizika je uveden v kap. 15 PrBZ EDU1-4 [2.3-34]. 

Případné radiologické dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR1.1. 
Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat.  

ISR5.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody technologie v budově ZRAO. Jedná se 
především o poruchu systému PS 48 sloužící k bitumenace kapalných radioaktivních 
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odpadů a systému čerpání a transportu těchto odpadů z budovy BAPP II do PS 48. 
Detailní popis zdroje rizika je uveden v kap. 11 a 15 PrBZ EDU1-4 [2.3-34]. 

Případné radiologické dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR5.2 a 
tudíž nižší i než u zdroje ISR1.1. Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU 
zanedbat.  

ISR5.2 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody vedoucí ke vznícení a požáru již upraveného 
radioaktivního odpadu umístěných v obalových souborech k tomu určených.    
Detailní popis zdroje rizika je uveden v kap. 11 a 15 PrBZ EDU1-4 [2.3-34]. 

Případné radiologické dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR1.1. 
Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

ISR6.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody, které ve výsledku vedou k netěsnosti obalové 
souboru pro skladování VJP. Radioaktivní plyny/aerosoly by tak byly uvolněny do 
budovy MSVP. Detailní popis zdroje rizika je uveden v PrBZ MSVP kap. 4 [2.3-39]. 

Vliv základních projektových nehod nevede k úniku radioaktivních látek mimo 
obalové soubory. Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

ISR7.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody, které ve výsledku vedou k netěsnosti obalové 
souboru pro skladování VJP. Radioaktivní plyny by tak byly uvolněny do budovy 
SVP. Detailní popis zdroje rizika je uveden v PrBZ SVP kap. 4 [2.3-40]. 

Vliv základních projektových nehod nevede k úniku radioaktivních látek mimo 
obalové soubory. Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

ISR8.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody, které ve výsledku vedou k netěsnosti obalové 
souboru pro ukládání RaO. Vyhodnocení mimořádných událostí tohoto typu se 
zabývá PrBZ ÚRAO Dukovany v kapitole 5.3.2 [2.3-41].  

Případná radiologické dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR1.1. 
Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

IMR1.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody spojené s přepravou VJP, při nichž by mohlo 
dojít k netěsnosti obalového souboru pro přepravu. Detailní popis zdroje rizika je 
uveden v PrBZ SVP kap. 4 [2.3-40]. 

Vliv nehod nevede k úniku radioaktivních látek mimo obalové soubory. Zdroj lze 
z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

IMR2.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody spojené s přepravou ČJP, při nichž by mohlo 
dojít k netěsnosti obalového souboru pro přepravu, který je typově schválen SÚJB.   

Zdroj lze z pohledu účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 
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IMR3.1 

Zdrojem rizika jsou jakékoliv nehody spojené s přepravou zpevněného RaO, při nichž 
by přepravní kontejner pozbyl těsnosti a došlo k úniku radioaktivní látky do životního 
prostředí. Detailní popis zdroje rizika je uveden v PrBZ ÚRAO EDU kap. 5 [2.3-41]. 

Případná radiační mimořádná událost nemá charakter radiační havárie, radiologické 
dopady na PNpU NJZ EDU budou nižší než u zdroje ISR1.1. Zdroj lze z pohledu 
účinků interakce s NJZ EDU zanedbat. 

2.3.5.2.3.2 Souhrn ocenění 

Z předběžného ocenění účinků a četností interakcí NJZ EDU s událostmi spojenými 
se zdroji rizik umístěnými v STP EDU1-4 popsané v PrBZ EDU1-4 vyplynulo, že 
podrobnější analýzu vyžadují události a rizika spojená pouze s nehodami 
v reaktorových budovách a to především reaktorové budově HVB I, která je k PNpU 
NJZ EDU nejblíže. Ostatní rizika byla zanedbána na základně informací popsaných 
v PrBZ EDU1-4 [2.3-34], MSVP [2.3-39], SVP [2.3-40] a ÚRAO Dukovany [2.3-41], 
kdy případné radiologické dopady na NJZ EDU, ze zanedbaných havárií, budou vždy 
nižší než dopady rizik spojených s havárií na HVB I/II.  

Tab. 66 Rizika spojená s interními stacionárními radiačními zdroji a jejich předběžné 
hodnocení. 

označení název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

ISR1.1 
přítomnost ozářeného jaderného 

paliva 
havárie, šíření 

radioaktivního oblaku 
nelze 

zanedbat 
nelze 

zanedbat 

ISR1.2 
přítomnost radioaktivních kapalin 

a plynů v technologii 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR2.1 
přítomnost ozářeného jaderného 

paliva 
havárie, šíření 

radioaktivního oblaku 
nelze 

zanedbat 
nelze 

zanedbat 

ISR2.2 
přítomnost radioaktivních kapalin 

a plynů v technologii 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR3.1 
přítomnost radioaktivních kapalin 

a plynů v technologii 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR4.1 
přítomnost radioaktivních kapalin 

a plynů v technologii 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR5.1 
přítomnost radioaktivních kapalin 

a plynů v technologii 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR5.2 
přítomnost bitumenu a RaO jím 

zpevněného v sudech 
požár, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR6.1 přítomnost VJP 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR7.1 přítomnost VJP 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

ISR8.1 
přítomnost RaO zpevněného 

bitumenem v sudech 
požár, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 
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Tab. 67 Rizika spojená s interními mobilními radiačními zdroji a jejich předběžné hodnocení. 

označení název zdroje rizika typ události 
účinek 

interakce 
četnost 

interakce 

IMR1.1 
železniční přeprava VJP 

z budov reaktorů do skladů VJP 
nehoda, šíření 

radioaktivního oblaku 
lze zanedbat --- 

IMR2.1 
silniční přeprava ČJP od 

hlavního vjezdu do reaktorových 
budov 

nehoda, šíření 
radioaktivního oblaku lze zanedbat --- 

IMR3.1 
silniční přeprava zpevněné RaO 
od hlavního vjezdu nebo budovy 

ZRAO do ÚRAO Dukovany 

požár, šíření 
radioaktivního oblaku lze zanedbat 

--- 

2.3.5.2.3.3 Podrobné hodnocení účinků zdroje ISR1.1 respektive ISR2.1 

Detailní bezpečnostní rozbory a analýzy abnormálního provozu a základních 
projektových nehod EDU1-4 jsou k dispozici v provozní bezpečnostní zprávě EDU1-
4, zejména v kap. 15 [2.3-34]. Tyto analýzy prokazují bezpečnost provozu v souladu 
s obecnými požadavky legislativy, v tomto případě zejména vyhlášky č. 329/2017 Sb.  

Radiologicky nejvýznamnější je nehoda se ztrátou chladiva (LOCA) v důsledku 
spektra postulovaných velikostí prasknutí potrubí v rámci tlakové hranice chladiva 
reaktoru, viz PrBZ EDU1-4, kap. 15.6.5 [2.3-34]. 

Pro snížení úrovně ozáření personálu NJZ EDU při nehodě na EDU1-4 je nutné 
zajistit, v souladu s §41 a §50 vyhlášky č. 329/2017 Sb., aby místnosti (blokové 
dozorny, úkryty nebo zvláštní prostory), ve kterých se bude nacházet personál 
obsluhující NJZ EDU v době mimořádné události na EDU1-4: 

 zajistily ochranu proti účinkům ionizujícího záření, 

 byly vybaveny filtroventilačním zařízením zajišťujícím ochranu proti vniknutí 
radioaktivní látky. 

Toto projektové východisko zajistí, aby přímé ozáření i ozáření vlivem inhalace 
radioaktivních látek bylo minimalizováno a to za všech provozních stavů i havarijních 
podmínek. 
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2.3.6 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

2.3.6.1.1 § 3 Posuzované vlastnosti území k umístění JZ 

Posouzení vlastnosti území k umístění jaderného zařízení dle § 3 odst. (1) písm. b) a 
c) je uvedeno v následujících kapitolách, viz Tab. 68.  

Tab. 68 Hodnocení jevů, které mají původ v činnosti člověka 

§ 3 vyhl. 378/2016 Sb. odst. 1  Kapitola ZBZ 

písm. b) Jevy, které mají původ v činnosti člověka  

 1. pádu letadla a jiných objektů,  2.3.4.5 

 2. výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti 
člověka a jejich zplodin, 

2.3.4.1 

 3. vlivu JZ, které je již v území umístěno, 2.3.5 

 4. silných vibrací, 2.3.4.9 

 5. elektromagnetické interference, 2.3.2.6 

 6. vířivého elektrického proudu, 2.3.4.8 

 7. negativních projevů letecké, silniční, železniční 
a vodní dopravy, 

2.3.4.2, 2.3.4.3, 2.3.4.4 a 
2.3.4.5 

 8. působení produktovodů a energetického 
vedení, 

2.3.4.6 a 2.3.4.1 

 9. znečištění ovzduší, horninového prostředí, 
povrchových a podzemních vod a 

2.3.4.10 

 10. provozu zařízení, ve kterém se nacházení 
nebo z nějž se uvolňují látky snadno hořlavé, 
výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky 
nebo radioaktivní 

2.3.5 

písm. c) a jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení jaderného zařízení. 

2.3.4.11 

2.3.6.1.2 § 13 Pád letadla a jiných objektů 

Hodnocení pádu letadla na pozemek NJZ EDU je předmětem kapitoly 2.3.4.5.  

Z analýzy četnosti nehod různých kategorií letadel na území České republiky a 
velikosti efektivní plochy objektu NJZ EDU shrnuté v kapitole 2.3.4.5.2 vyplývá, že 
havárie letadla v kategoriích SLZ, CIV a VOJ s interakcí s NJZ EDU mohou 
přesáhnout četnost 10-7 [rok-1]. 

Požadavek na zatížení pádem letadla byl zařazen mezi návrhové události a systémy, 
konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost budou projektovány a 
realizovány tak, že náraz uvedeného letadla nenaruší plnění bezpečnostních funkcí 
pro dodržení kritéria K2 (viz kap. 2.9). Četnost pádu letadla ostatních kategorií, 
včetně velkých dopravních letadel, je řádově nižší než 10-7 [rok-1]. 
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2.3.6.1.3 § 14 Výbuchy a požáry, které mají původ v činnosti člověka, a 
jejich zplodiny  

Hodnocení území k umístění z pohledu § 14 je uvedeno v kapitole 2.3.4. 

V území k umístění bylo zjištěno 9 externích stacionárních zdrojů událostí (viz Tab. 
3) a 3 externí mobilní zdroje událostí (viz Tab. 7, Tab. 11 a Tab. 16), které mohou 
vést k 44 zdrojům rizika pro NJZ EDU, vyplývajícím z průmyslové výroby, 
energetických zdrojů, silniční, železniční a vodní dopravy a skladování nebezpečných 
látek. Rizika těchto zdrojů byla jednotlivě hodnocena podle metodiky popsané 
v kapitole 2.3.2. 

Z hodnocení vyplývá, že významné mohou být 4 externí mobilní zdroje rizika. 

1) Doprava LPG v drobných obalech na silnici II/152 (EM2.4), kdy při úniku LPG 
dojde k šíření výbušného oblaku. 

2) Doprava prostředků na ochranu rostlin produkujících při požáru SO2 na silnici 
II/152 (EM2.11.1), kdy při požáru dojde k šíření toxického oblaku. 

3) Doprava zboží z PVC na silnici II/152 (EM2.12), kdy při požáru dojde k šíření 
toxického oblaku. 

4) Doprava hydrazín hydrátu na silnici II/152 (EM2.13), kdy při rozlití kontejnerů 
může dojít k tvorbě a šíření toxického oblaku. 

Zbývající zdroje rizika jsou dle provedeného hodnocení (viz kapitola 6.1, 6.2 a 6.3 
zprávy [2.3-9]) zanedbatelné.  

Pro vyloučení negativních účinků událostí EM2.4, EM2.11.1, EM2.12 i EM2.13 budou 
součástí projektových východisek projektu NJZ EDU opatření k zabránění nasátí 
toxického oblaku do vzduchotechniky obsluhovaných prostorů (dozorna). 

Z podrobného hodnocení účinků a četností interakcí popsaného v podkladové studii 
[2.3-9] vyplývá, že u interních rizik pro NJZ EDU lze zanedbat veškerá rizika spojená 
s interními neradiačními stacionárními i neradiačními mobilními zdroji umístěnými 
v STP EDU1-4.  

Nelze zanedbat rizika spojená s interními radiačními zdroji ISR1 a ISR2. Pro 
vyloučení negativních účinků událost ISR1.1 a ISR2.1 budou součástí projektových 
východisek projektu NJZ EDU opatření k vybavení místností (blokové dozorny, úkryty 
nebo zvláštní prostory), ve kterých se bude nacházet personál obsluhující NJZ EDU 
navrženy tak, aby zajistily ochranu proti účinkům ionizujícího záření a byly vybaveny 
filtroventilačním zařízením zajišťujícím ochranu proti vniknutí radioaktivní látky. 

Vylučující kritérium  

Z hodnocení výše uvedeného hodnocení vyplývá, že vylučující kritérium uvedené 
v požadavku § 14 odst. 2) vyhlášky č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení 
není naplněno. Pozemek NJZ EDU je z pohledu výbuchů a požárů, které mají původ 
v činnosti člověka, a jejich zplodiny vhodný pro umístění NJZ EDU. 

 DOPORUČENÍ IAEA 

2.3.6.2.1 Požadavek dle odst. 5.35 standardu IAEA SSR-1 

Článek 5.35 IAEA SSR-1 [2.3-3] je již implementován v nové české legislativě, a to 
konkrétně v § 13 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.3-
2].  
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Text uvedený v kapitole 2.3.4.5 tedy naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 
[2.3-3]. 

2.3.6.2.2 Požadavky dle odst. 5.36 a 5.37 standardu IAEA SSR-1 

Články 5.36 a 5.37 IAEA SSR-1 [2.3-3] jsou již implementovány v nové české 
legislativě, a to konkrétně v § 14 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění 
jaderného zařízení [2.3-2].  

Text uvedený v kapitole 2.3.4 a 2.3.5 tedy naplňuje i požadavky standardu IAEA 
SSR-1 [2.3-3]. 

2.3.6.2.3 Požadavky dle odst. 5.33 a 5.34 standardu IAEA SSR-1 

Články 5.33 a 5.34 IAEA SSR-1 [2.3-3] jsou již implementovány v nové české 
legislativě, a to konkrétně v § 3 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
o umístění jaderného zařízení [2.3-2].  

Text uvedený v kapitole 2.3.4 a 2.3.5 tedy naplňuje i požadavky standardu IAEA 
SSR-1 [2.3-3]. 

 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Hodnocení hazardů vyplývajících z činností člověka dle požadavků WENRA a IAEA 
je uvedeno v následujících kapitolách, viz Tab. 69. 

Tab. 69 Seznam relevantních hazardů vyplývajících z činností člověka pro území k umístění JZ 

Hazard Kapitola 

Hazardy vyplývající z činností člověka 

pád letadla 2.3.4.5 

Exploze 2.3.4 

externí požáry 2.3.4 

kontaminace půdy 2.3.4.10 

nehody na produktovodech 2.3.4.6 

vliv elektromagnetického rušení 2.3.4.7 

vířivé zemní proudy 2.3.4.8 

důlní činnost 2.3.4.9 

jaderná zařízení v lokalitě 2.3.5 

projevy nehod uvnitř areálu JZ 2.3.5 

nehody na vojenských a průmyslových zařízeních 
(náhodný dopad vojenských aktivit) 2.3.4.1 

šíření požáru z jiných zařízení v lokalitě 2.3.4, 2.3.5 

vliv aktivity v areálu JZ 2.3.5 

 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA 

Z posouzení území k umístění JZ z hlediska jevů, které mají původ v činnosti člověka 
dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.3-2], a požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.3-3] 
zařazených do této kapitoly vyplynula následující opatření do projektových 
východisek NJZ EDU. 
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Při analýze externích událostí byly identifikovány návrhové události6, které mohou mít 
významný vliv na NJZ EDU a nelze je zanedbat z důvodu nízké četnosti jejich 
výskytu. K ochraně před všemi událostmi a jejich účinky na NJZ EDU však lze 
provést v projektovém řešení opatření, která zajistí ochranu konstrukcí, systémů a 
zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost a ochranu provozního personálu.  

Projektové řešení NJZ EDU zajistí ochranu před dále uvedenými návrhovými 
událostmi: 

a) Doprava LPG v drobných obalech na silnici II/152 (EM2.4), kdy při úniku LPG 
dojde k šíření výbušného oblaku. 

b) Doprava prostředků na ochranu rostlin produkujících při požáru SO2 na silnici 
II/152 (EM2.11.1), kdy při požáru dojde k šíření toxického oblaku. 

c) Doprava zboží z PVC na silnici II/152 (EM2.12), kdy při požáru dojde k šíření 
toxického oblaku. 

d) Doprava hydrazinhydrátu na silnici II/152 (EM2.13), který v případě rozlití 
kontejneru vytvoří toxický oblak. 

e) Pro vyloučení negativních účinků událostí EM2.11.1, EM2.12 i EM2.13 budou 
součástí projektových východisek projektu NJZ EDU opatření k zabránění 
nasátí toxického oblaku do vzduchotechniky obsluhovaných prostorů 
(dozorna) a k zabránění nasátí výbušného oblaku do vzduchotechniky pro 
prostory obsahující SKK s vlivem na JB. 

f) Projekt NJZ EDU bude řešen podle norem a zásad elektromagnetické 
kompatibility (EMC koncept). V projektu bude definováno elektromagnetické 
prostředí, ve kterém systémy a komponenty pracují. Systémy a komponenty 
budou navrženy tak, aby mohly v daném prostředí pracovat bez zhoršení 
provozuschopnosti vlivem EMI. Dále musí systémy a komponenty splňovat 
limity na úroveň emitovaného rušení do elektromagnetického prostředí. 
Rozhraní (vazební cesty) mezi systémy a komponenty a elektromagnetickým 
prostředím musí být v případě potřeby vhodně ošetřeny (ochrany, omezovače 
rušení atd.). Rozhraní mezi bloky a sítí a mezi bloky vzájemně budou řešena 
podle zásad EMC. 

g) Pro vyloučení negativních účinků událostí souvisejících s pádem letadla je 
součástí projektových východisek NJZ EDU požadavek na odolnost systémů 
konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a zachování jejich 
bezpečnostních funkcí v rozsahu nutném pro plnění kritéria K2 (viz kap. 2.9) i 
po zatížení nárazem předmětu odpovídajícího letadlu se zadanou specifikací. 
Efektivní plocha objektů NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost byla ve 
studii [2.3-18] stanovena pro blok 1200 MWe na 10 484 m2. Na základě 
zvolených parametrů a s ohledem na intenzitu provozu související s letištěm 
Náměšť LKNA bylo konzervativně zvoleno jako referenční letadlo typu L-159. 
Jedná se o jednomístný jednomotorový víceúčelový lehký bojový podzvukový 
letoun (kategorie VOJ) o hmotnosti 7000 Kg. Pro analýzy se uvažuje rychlost 
při dopadu 200 m/s. Po výběru konkrétního projektu pro výstavbu NJZ EDU 
bude upřesněna efektivní plocha objektů s vlivem na jadernou bezpečnost; při 

 
6  Pojem „návrhová událost“ v této souvislosti odpovídá pojmu „design basis external events“ 

uvedenému v článku 1.6 doporučení IAEA NS-G-1.5 [2.3-4]  
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výraznějším poklesu této plochy by bylo možno uvažovat menší letadlo 
civilní7. 

h) Pro vyloučení negativních účinků abnormálního provozu a základních 
projektových nehod na EDU1-4, které mohou vést k uvolnění radioaktivních 
látek do ovzduší a tím ozáření obsluhujícího personálu NJZ EDU, budou 
místnosti (blokové dozorny, úkryty nebo zvláštní prostory), ve kterých se bude 
nacházet personál obsluhující NJZ EDU navrženy tak, aby: 

a. zajistily ochranu proti účinkům ionizujícího záření, 

b. byly vybaveny filtroventilačním zařízením zajišťujícím ochranu proti 
vniknutí radioaktivní látky. 

Toto projektové východisko zajistí, aby přímé ozáření i ozáření vlivem inhalace 
radioaktivních látek bylo minimalizováno, a to za všech provozních stavů i havarijních 
podmínek. 

Z podrobného hodnocení účinků a četností interakcí popsaného v podkladové studii 
[2.3-9] vyplývá, že u interních rizik pro NJZ EDU lze zanedbat veškerá rizika spojená 
s interními stacionárními i mobilními zdroji umístěnými v STP EDU1-4.  

 
7  Pro stávající bloky EDU1-4 je návrhovým letadlem Cessna 210, což je malé sportovní letadlo kategorie CIV o 

hmotnosti 2000 kg s uvažovanou rychlostí při dopadu 100 m/s. 
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 KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ JEVY 
Předmětem kapitoly je zpracování meteorologických podmínek pro území k umístění 
JZ v souladu s požadavky vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.4-2], standardem IAEA SSR-1 
[2.4-3] a doporučením IAEA NS-G-3.4 [2.4-5] a IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

Popis, analýza a vyhodnocení meteorologických a klimatických jevů jsou provedeny 
pro: 

 extrémní a výjimečně se vyskytující meteorologické jevy, 

 meteorologické údaje potřebné k posouzení rozptylu radioaktivních látek 
v ovzduší. 

2.4.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

2.4.1.1 METEOROLOGICKÉ STANICE VYUŽITÉ PRO POSOUZENÍ ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

Oblasti pro analýzu meteorologických parametrů byly stanoveny v souladu 
s požadavky doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.4-5], článek 2.2 resp. IAEA SSG-18 [2.4-
7], článek 3.14. Přednostně byla využita data o měření a pozorování blízkých stanic, 
případně ze stanic v blízkosti území k umístění JZ s dostatečně dlouhou dobou 
kvalitních pozorování a ležících v podobné nadmořské výšce a v orograficky 
podobném terénu. Stanice použité pro analýzu jednotlivých jevů jsou uvedeny u 
popisu příslušných subkapitol jednotlivých jevů.  

Přehled geografických podkladů (poloha, nadmořská výška) všech použitých stanic 
je uveden v příloze Příloha k části 2.4.1.1-1_Meteorologické stanice. Oblast 
uvažovaná pro výskyt tornád je znázorněna na Obr. 3 a zahrnuje jednak všechny 
stanice v této oblasti, jednak všechna místa mimo stanice v této oblasti. Výběr stanic 
byl zpracován podle doporučení uvedeného v článku 3.10 doporučení IAEA NS-G-
3.4 [2.4-5], resp. článku 3.21 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

V bezprostřední blízkosti pozemku NJZ EDU je situována observatoř Dukovany, 
která má rozsáhlý měrný program a nadstandardní přístrojové vybavení s cílem 
monitorovat místní klima. Tomu bylo podřízeno i umístění observatoře, které je 
representativní pro charakteristiku místního klimatu. Pro hodnocení extrémních 
hodnot meteorologických jevů byly použity nejdelší dostupné řady z oblastí 
relevantních pro zpracování požadovaných charakteristik a provedeno jejich expertní 
zhodnocení ve vztahu k lokalitě. Podrobnosti a další hodnoty klimatických 
charakteristik, které nejsou v této zprávě uváděny, jsou obsaženy ve zprávě ČHMÚ, 
viz podklady [2.4-46], včetně korelace základních údajů s oblastními. 

Pro posouzení inverzí je hodnocenou oblastí území k umístění JZ do vzdálenosti 3 
km od pozemku NJZ EDU (měřicí stanicí je observatoř Dukovany), které je 
porovnáváno s průměrem za celou Českou republiku. 

Konkrétní meteorologické stanice použité při hodnocení klimatických a 
meteorologických jevů v území k umístění JZ jsou shrnuté v kapitole 2.10.4.3. ZBZ 
NJZ EDU. 
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2.4.1.2 EXTRÉMNÍ HODNOTY 

Tab. 1 Vymezení hodnocené oblasti pro extrémní hodnoty meteorologických jevů 

 Hodnocená oblast 
Teplota Pro hodnocení byla použita observatoř Dukovany (B2DUKO01) a dvě 

nejbližší stanice s potřebnou délkou a kvalitou pozorování. Jedná se o 
sekulární stanice Kuchařovice (data z klimatických termínů, data 
extrémních teploměrů a hodinová data) a Moravské Budějovice (data 
z klimatických termínů a data extrémních teploměrů). Umístění stanic 
je doloženo na Obr. 1. 

Rychlost větru Výběr byl podmíněn měrným programem a přístrojovým vybavením 
meteorologických stanic, kvalitou měření, délkou časových řad, 
vzdáleností od pozemku NJZ EDU a geografickou polohou. Pro 
zpracování extrémních nárazů větru byly použity ty profesionální 
stanice z okolí do 100 km kolem pozemku NJZ EDU, které jsou 
z hlediska utváření terénu srovnatelné s územím k umístění, a to: 
Brno-Tuřany, Kostelní Myslová, Kuchařovice, Luká, Přibyslav a 
Dukovany. Další informace k uvedeným meteorologickým stanicím 
jsou uvedeny v příloze Příloha k části 2.4.4.1.2-1_Tabelární 
přehledy_vítr a na Obr. 2. 

Srážky  Dostupné stanice s datovými řadami srážkových úhrnů minutového, 
resp. hodinového trvání o délce nejméně 20 let, tj. Dukovany, 
Kuchařovice, Brno-Tuřany a Pohořelice. Umístění stanic je v příloze 
Příloha k části 2.4.4.1.3-1_Tabelární přehledy_srážky a na Obr. 1. 

Sněhové poměry Srážkoměrné a klimatické stanice ČHMÚ do vzdálenosti 10 km od 
pozemku NJZ EDU. Umístění devíti stanic je v příloze Příloha k části 
2.4.4.1.4-1_Tabelární přehledy_sníh. 

Vlhkost Pro hodnocení byla použita meteorologická stanice Dukovany, jejíž 
historie a způsob měření plně dostačuje k určení relativní a absolutní 
vlhkosti v lokalitě. Umístění observatoře Dukovany je evidentní 
z mapového podkladu, viz Obr. 1. 

 

Obr. 1 Umístění stanic použitých při vyhodnocování klimatických parametrů 
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Obr. 2 Umístění stanic použitých při vyhodnocení větru. 

2.4.1.3 VÝJIMEČNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ METEOROLOGICKÉ JEVY 

Pro jednotlivé výjimečně se vyskytující meteorologické jevy byla zvolena oblast 
hodnocení odpovídající specifickým požadavkům pozorování jevu. Přehled oblastí 
hodnocení je uveden v tabulce, viz Tab. 2. 

Tab. 2 Vymezení hodnocené oblasti pro výjimečně se vyskytující meteorologické jevy 

 Hodnocená oblast 
Sněhová bouře Česká republika. 
Prachová a písečná bouře Česká republika. 
Tropické cyklóny, tajfuny, 
hurikány, tropická bouře 

Česká republika. 

Sucho Pro hodnocení byly zvoleny srážkoměrné stanice v nejbližším okolí 
pozemku NJZ EDU s dlouhou řadou pozorování. Jedná se o 
stanice Dukovany, Brno-Tuřany (41 km směr 
východoseverovýchodně), Kostelní Myslová (51 km směr 
západoseverozápad), Kuchařovice (24 km jižně), Pohořelice (30 km 
směr jihojihovýchod), Džbánice (9,4 km směr jižně), Hrotovice (9,7 
km směr západně) a Náměšť nad Oslavou (13,8 km směr severně). 
Na základě posouzení výsledků statistických odhadů a 
s přihlédnutím pozorovaným délkám období sucha a délce 
datových řad byla pro hodnocení vybrána stanice Džbánice, která 
má nejdelší řadu pozorování. Umístění stanic je podrobně popsáno 
v příloze Příloha k části 2.4.4.1.3-1_Tabelární přehledy_srážky a na 
Obr. 1. 

Opakující se promrzání půdy Česká republika. 
Zamrzlá vodní hladina Vodní plochy na pozemcích NJZ EDU a v okolí objektů NJZ EDU. 
Ledová tříšť Vodní plochy na pozemcích NJZ EDU a v okolí objektů NJZ EDU. 
Ledové bariéry Vodní plochy na pozemcích NJZ EDU a v okolí objektů NJZ EDU. 
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 Hodnocená oblast 
Námraza Pro vyhodnocení byla použita data pozorovaná na profesionálních 

meteorologických stanicích Dukovany, Kuchařovice a Luká. 
Umístění stanic je podrobně popsáno v příloze Příloha k části 
2.4.4.1.3-1_Tabelární přehledy_srážky a na Obr. 1 

Kroupy Pro vyhodnocení byla použita data pozorovaná na profesionálních 
meteorologických stanicích Dukovany, Kuchařovice a Luká. 
Umístění stanic je podrobně popsáno v příloze Příloha k části 
2.4.4.1.3-1_Tabelární přehledy_srážky a na Obr. 1 

Blesky Pro vyhodnocení byla použita data pozorovaná na profesionálních 
meteorologických stanicích Dukovany, Kuchařovice, Luká a Brno-
Tuřany. Pozorování bouřkové aktivity na stanicích zahrnuje i jevy 
značně vzdálené od stanice, jak je popsáno v kapitole 2.4.2.2.8. 
Umístění stanic je podrobně popsáno v příloze Příloha k části 
2.4.4.1.3-1_Tabelární přehledy_srážky a na Obr. 1. 

Tornáda Mezi doporučeními IAEA není položka týkající se konkrétně volby 
oblasti pro analýzu tornád. Doporučení US NRC [2.4-10] navrhuje 
pro stanovení parametrů tornád uvažovat velikost oblasti řádově 
100 000 km2. Vzhledem k umístění pozemku NJZ EDU byla jako 
zájmová oblast výskytu tornád uvažována kruhová oblast o velikosti 
poloměru 130 km, což odpovídá rozloze 53 000 km2. Použité 
případy tornád jsou uvedeny v Tab. 23. Uvažovaná oblast je 
znázorněna na Obr. 3. 

Vodní smršť Česká republika. 
Sněhová lavina Okolí pozemku NJZ EDU. 
Solární bouře Česká republika. 
Pád meteoritu Česká republika. 
Mlha Česká republika. 
Změny klimatu Česká republika. 

 

Obr. 3 Zájmová oblast výskytu tornád 
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2.4.1.4 METEOROLOGICKÉ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPTYL 

Uvedená skupina podkladů byla sestavena na základě měření z observatoře 
Dukovany. 

2.4.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

2.4.2.1 POUŽITÉ ČASOVÉ ŘADY 

Pro zpracování kapitoly byla použita data výsledků měření a pozorování na stanicích 
měrné sítě ČHMÚ. V rámci aktualizace zprávy ČHMÚ [2.4-18] byly prodlouženy řady 
hodnocených meteorologických veličin a charakteristik do konce roku 2018 dle 
měření ČHMÚ dostupného v klimatologické databázi CLIDATA. Odhady návrhových 
hodnot (tj. hodnoty dané charakteristiky pro střední dobu opakování 100, 1000 a 10 
000 let) byly určeny s využitím statistického softwaru „R“ z proložených Gumbelova a 
generalizovaného extremálního rozdělení (GEV). Odhad parametrů těchto rozdělení 
byl proveden dvěma způsoby, a to pomocí L-momentů (LM) a metody maximální 
věrohodnosti (MLE). 

Při stanovování extrémních hodnot meteorologických parametrů byla pro každý typ 
sledované veličiny vybrána jedna nebo více okolních stanic s co nejdelší časovou 
měrnou řadou a odpovídající polohou tak, aby bylo umožněno expertní srovnání 
v rámci oblasti. Odhady extremálních rozložení byly spočteny pro každý prvek a 
stanici, přičemž bylo provedeno několik odhadů různými metodami. Tyto odhady pak 
byly expertně zhodnoceny pro nalezení výsledné doporučené hodnoty. S výjimkou 
vodní hodnoty sněhu byla pro odhady extrémních hodnot využita vždy řada z jedné 
stanice a odhady spočtené pro několik stanic pak byly expertně zhodnoceny pro 
nalezení výsledné doporučené hodnoty. V případě vodní hodnoty sněhu bylo 
sestaveno několik řad, konstruovaných jako plošné sezónní maximum pro zvolený 
okruh vzdáleností od pozemku NJZ EDU. Tento postup se s ohledem na různorodost 
dat tohoto typu jeví jako nejvhodnější. Poznamenejme, že doporučení IAEA NS-G-
3.2 [2.4-4], IAEA NS-G-3.4 [2.4-5] a IAEA SSG-18 [2.4-7] sice stanoví doporučené 
postupy délky řad, nicméně připouštějí podle konkrétní situace i odlišný přístup. 

Pro odhad nepřekročení stanovených návrhových hodnot pro teplotu vzduchu, vítr, 
sněhové a dešťové srážky v roce 2030 a 2100 byla použita data vycházející z 
regionálních klimatických modelů vytvořených v rámci iniciativy CORDEX (součást 
WCRP4). V úvahu byla brána korigovaná data těchto modelových simulací, která 
vznikla v rámci studie MŽP [2.4-28]. 

2.4.2.2 METODY ODHADU EXTRÉMNÍCH HODNOT 

Parametry projektového i extrémního výpočtového zatížení klimatickými účinky jsou 
v souladu s návody IAEA NS-G-3.4 [2.4-5] a IAEA SSG-18 [2.4-7] určeny na základě 
dostupných meteorologických údajů pomocí dvouparametrického Gumbelova 
rozdělení. Pro srovnání byly vypočteny i hodnoty pomocí tříparametrického 
generalizovaného extremálního rozložení (GEV). U stanovení návrhových hodnot 
krátkodobé intenzity srážek i metodou zpracování podle Trupla. Parametry 
Gumbelova a GEV rozdělení byly určeny metodou odhadu maximální 
pravděpodobnosti (maximum likelihood estimate) [2.4-20] a u GEV rozdělení i 
metodou L-momentů, viz [2.4-17]. Výpočty byly provedeny v rámci zprávy ČHMÚ pro 
stanovení a potvrzení návrhových parametrů hodnot extrémních meteorologických 
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podmínek pro lokalitu provozované JE Dukovany [2.4-21]. K odhadu parametrů 
stejně jako k výpočtu návrhových n-letých hodnot (return levels) byl použit R, 
statistický programovací jazyk a prostředí, s konkrétními balíčky „ismev“ a „evd“. 

Generalizované extremální rozdělení je závislé na třech parametrech – poloze , 
rozptylu  a tvaru rozdělení ξ. Kumulativní distribuční funkce GEV je dána 
předpisem: 

GEV�x;  ;  ;  ξ	 =
⎩⎪⎨
⎪⎧exp �− �1 + ξ � − 


�����  pro ξ ≠ 0,

exp �− exp �− � − 


��      pro ξ = 0.                       �2.4 − 1	 

kde je x reálné,  reálné a  kladné a ξ reálné. 

Gumbelovo rozdělení pravděpodobnosti je speciálním případem GEV, tzv. typ I 
generalizovaného extremálního rozdělení. Z předpisu kumulativní distribuční funkce 
GEV pro ξ = 0 lze dospět ke kumulativní distribuční funkci Gumbelova rozdělení, 
která je ve tvaru: 

GEV�x;  ;  ;  0	 = G�x;  ;  	 = exp �− exp �− � − 


��,                     �2.4 − 2	  

pro x reálné,  reálné a  kladné. 

Gumbelovo rozdělení je doporučováno na základě IAEA NS-G-3.4 [2.4-5], IAEA 50-
SG-S11A [2.4-6] a IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

Hodnoty v tabulkách obsahujících odhady extrémních hodnot byly zpracovány pro 
konfidenční interval, ve kterém se na pětiprocentní hladině významnosti pohybuje 
střední odhad extrémní hodnoty s danou dobou opakování.  

Na základě doplnění ČHMÚ [2.4-14] a [2.4-13] byla doplněna argumentace o výběru 
doporučeného rozdělení pro hodnocení konkrétního extrému. 

2.4.2.3 METODY ODHADU PARAMETRŮ VÝJIMEČNĚ SE VYSKYTUJÍCÍCH 
JEVŮ 

Metody odhadu výjimečně se vyskytujících a jiných meteorologických jevů vychází 
z článku 5.1 doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.4-5] a z článku 4 dokumentu IAEA SSG-
18 [2.4-7]. Metody jsou shrnuty v následující tabulce, Tab. 3. 

Tab. 3 Metody odhadu výjimečně se vyskytujících meteorologických jevů 

 Metoda hodnocení 
Sněhová bouře Frekvenční analýza. 
Prachová a písečná 
bouře 

Frekvenční analýza. 

Tropické cyklóny, 
tajfuny, hurikány, 
tropická bouře 

Frekvenční analýza. 

Sucho Hodnocení sucha počtem souvisle za sebou jdoucích dní s denním úhrnem 
srážek do 2 mm včetně vyhodnocení extremity výskytu nejdelších ročních 
intervalů sucha metodami odhadu extrémních hodnot (viz kapitola 2.4.4.2.4). 

Opakující se 
promrzání půdy 

Hodnocení opakujícího se promrzání půdy je provedeno s ohledem na typ 
půdy a její náchylnost k promrzání (viz kapitola 2.4.4.2.5). 

Zamrzlá vodní Hodnocení zamrzlé vodní hladiny je provedeno s ohledem na její možný 
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hladina výskyt na volné hladině vodohospodářských objektů a řek (viz kapitola 
2.4.4.2.6) 

Ledová tříšť Hodnocení ledové tříště je provedeno v ohledem na podmínky jejího výskytu 
na vodních tocích v území k umístění JZ (viz kapitola 2.4.4.2.7) 

Ledové bariéry Hodnocení ledových bariér je provedeno s ohledem na podmínky výskytu 
tohoto jevu na vodních tocích v území k umístění JZ (viz kapitola 2.4.4.2.8). 

Námraza Frekvenční analýza (do počtu dní s námrazou jsou zahrnuty dny s námrazou 
i průsvitnou námrazou). 

Mrznoucí srážky Frekvenční analýza. 
Kroupy Frekvenční analýza. Kroupy jsou kulové, kuželovité nebo i nepravidelné kusy 

ledu o průměru větším než 5 mm. Popis jevu „kroupy“ a jeho pozorování je 
uveden v [2.4-14] a [2.4-18]. 

Blesky Frekvenční analýza počtu dní s bouřkami (do počtu dní s bouřkami jsou 
zahrnuty bouřky blízké, vzdálené a velmi vzdálené [2.4-18]). 

Tornáda Analýza četnosti výskytu a parametrů tornád a výpočet návrhových 
parametrů tornád dle doporučení IAEA No. 50-SG-S11A [2.4-6] na základě 
údajů o datu výskytu, trvání jevu, místě a dráze výskytu, o způsobených 
škodách a o intenzitě jevu, obsažených v databázi ČHMÚ. Vyhodnocené 
návrhové parametry byly porovnány s návrhovými parametry tornád 
obsaženými v dokumentu [2.4-10], odkud byly převzaty údaje o poklesu tlaku 
vzduchu nedostupné z tuzemských pozorování. 

Vodní smršť Hodnocení vodních smrští je provedeno s ohledem na podmínky výskytu 
tohoto jevu na vodních plochách v území k umístění JZ (viz kapitola 
2.4.4.2.13). 

Sněhová lavina Hodnocení sněhových lavin je provedeno s ohledem na jejich možný výskyt 
v okolí pozemku NJZ EDU v závislosti na morfologii terénu v jeho okolí (viz 
kapitola 2.4.4.2.14). 

Solární bouře Kvalitativní analýza. 
Pád meteoritu Frekvenční analýza. 
Mlha Hodnocení mlh je provedeno s ohledem na jejich možný výskyt v okolí 

pozemku NJZ EDU v závislosti na morfologii terénu v jeho okolí (viz kapitola 
2.4.4.2.17). 

Změna klimatu Frekvenční analýza. 

2.4.2.4 METODY ODHADU METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK OVLIVŇUJÍCÍCH 
ROZPTYL 

Jev byl zpracován podle požadavků uvedených v článcích 2.23 až 2.27 v doporučení 
IAEA NS-G-3.2 [2.4-4]. Samostatně bylo zpracováno frekvenční rozdělení 4 faktorů: 

- třídy stability atmosféry podle Uhlig-Pasquilla (implicitně v sobě zahrnující  
i turbulenci a teplotní zvrstvení), 

- vektory (směr a rychlost) větru s ohledem a bez ohledu na třídu stability, 
- srážky, 
- inverze. 

2.4.2.4.1 Třídy stability 

Klasifikace do tříd stability se v současnosti provádí přímo na observatoři Dukovany 
(měrné místo B2DUKO01) a to automaticky na základě výsledků měření AMS. 
Klasifikace probíhá v souladu s předpisy pro provozování jaderných elektráren podle 
programů pro výpočet tříd stability podle Pasquillovy stupnice se vzorkováním po 10 
minutách. 

Pro stanovení tříd stability byly využity i další parametry jako vertikální gradient 
teploty vzduchu a radiační údaje měřené se vzorkováním 10 min na observatoři 
Dukovany (měrné místo B2DUKO01). Měření srážek pro období 2004 až 2012 
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vyplývá z intenzity srážek produkované automatickou měřící stanicí firmy Vaisala, 
modul stavu počasí, se vzorkováním 10 min pro měrné místo B2DUKO01. 

2.4.2.4.2 Vektor větru 

Frekvenční analýza podkladových údajů za účelem výpočtu ročních relativních 
četností zvolených tříd rychlostí větru v závislosti na směru větru a kategoriích 
stability atmosféry a bez rozlišení stability atmosféry. Frekvenční analýza 
podkladových údajů srážek v rámci třídních intervalů intenzit srážek, požadovaných 
zadavatelem. 

Pro stabilitní větrné růžice byly využity výsledky výpočtů ročních průměrů relativní 
četnosti výskytu směru větru na observatoři Dukovany jak pro jednotlivé třídy stability 
atmosféry, tak i bez rozlišení třídy stability, s rozlišením a bez rozlišení tříd rychlosti 
větru. Z ročních údajů byly vypočteny průměry za příslušné období.  

2.4.2.4.3 Srážky 

Roční frekvenční rozložení srážek v letech 2004–2012 bylo spočteno na observatoři 
Dukovany z intenzit srážek měřených každých 10 minut AMS Vaisala. Z ročních 
údajů byly následně vypočteny průměry za období 2004–2012. 

2.4.2.4.4 Inverze 

Vzhledem k tomu, že z objektivních měření nelze vypočítat průměrný teplotní 
gradient ve spodní vrstvě atmosféry pro území ČR byl pro hodnocení použit výpočet 
Tříd stability podle Pasquilla, v provedení Turnerovy modifikace. Použitá metoda 
výpočtu tříd stability odpovídá kapitolám 6.3 a 6.4 návodu vydaného U.S. 
Environmental Protection Agency [2.4-11]. Počet případů s rozptylově nepříznivými 
podmínkami by spočten jednak souhrnně pro území ČR, jednak pro stanici 
Dukovany, a to jako součet četností výskytu tříd. Na základě takto získaných 
výsledků byla spočtena relativní četnost tříd E a F (mírně a středně stabilní) 
vzhledem k celkovému počtu případů. Poměr relativní četnosti pro lokalitu a průměru 
za ČR byl pak použit jako výsledné kritérium. 
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2.4.2.5 MONITOROVÁNÍ VLASTNOSTÍ ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ 

Monitoring meteorologických vlastností území k umístění JZ realizuje ČHMÚ 
pomocí měřící sítě meteorologických stanic. Výběr stanic pro jednotlivé ukazatele 
vychází ze článků 2.12 až 2.31 doporučení IAEA NS-G-3.2 [2.4-4] a zkušeností 
ČHMÚ z jejich provozu.  

 
Obr. 4 Umístění stanic použitých při vyhodnocování klimatických parametrů (převzato 
z podkladu [2.4-14]). 

V následující Tab. 4 jsou uvedeny stanice, které jsou využívány pro hodnocení 
meteorologických a klimatických vlastností území k umístění JZ. 

Tab. 4 Stanice použité pro analýzu klimatických poměrů ve vzdálenosti do 80 km od pozemku 
NJZ EDU 
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Brno-Tuřany 41 241  x x  x x x   x x   

Budišov 25,2 485    x x x     x  

Dukovany 0 400 x x x x x x x x x x x x  

Džbánice 9,4 337    x x x x    x   

Hrotovice 9,7 425    x x x x       

Kostelní Myslová 51 569  x x  x x x    x   

Kuchařovice 24 334 x x x  x x x x x x x   

Luká 87 510  x   x x  x x x x  

Miroslav 17,9 238    x x x     x  
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Moravské 
Budějovice 

32 460 x   x x x     x  

Náměšť nad 
Oslavou 

13,8 390    x x x x    x   

Pohořelice 30 180   x  x x x    x   

Přibyslav 62 530  x   x x     x   

Svratouch 70 737     x x     x   

Třebíč, Podklášteří 28,5 463    x x x     x  

Velká Bíteš 23,5 485    x x x     x  

V souladu s doporučeními IAEA NS-G-3.4 [2.4-5], článek 3.1 respektive SSG-18 [2.4-
7], je instrumentace a její instalace na měřících stanicích, ze kterých jsou data 
pořizována, řešena zásadně v souladu s požadavky WMO a návazných metodických 
předpisů ČHMÚ (např. podklad [2.4-18]). Přístrojové vybavení jednotlivých stanic, 
termíny pozorování i metody pozorování jsou z toho důvodu na všech zpracovaných 
stanicích srovnatelné.  

ČEZ, a. s. má s ČHMÚ uzavřenou smlouvu, kdy v případě předpokládaného výskytu 
extrémních meteorologických jevů (např. extrémní sněhové srážky, dešťové srážky 
atd.), bude provozovatel elektrárny Dukovany varován tak, aby bylo možné zahájit 
opatření (technické či organizační) pro snížení rizika plynoucího z výskytu této 
meteorologické události. Smlouva bude v budoucnu rozšířena tak, aby platila i pro 
EDU II a potřeby provozu NJZ EDU. 
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2.4.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

2.4.3.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

§ 10 Klimatické a meteorologické jevy 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska klimatických a 
meteorologických jevů musí hodnotit dlouhodobé klimatické vlastnosti a 
meteorologické jevy, zejména 

a) úhrny atmosférických srážek, 

b) průměrné roční a měsíční teploty, 

c) směr a sílu větru, 

d) zvrstvení a stabilitu atmosféry, 

e) teplotu atmosféry a její náhlé změny, 

f) výskyt přívalových dešťů, 

g) výskyt blesků, 

h) výskyt vichřic a tornád a 

i) výskyt vzácných meteorologických událostí. 

§ 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska šíření radioaktivní látky 
ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem musí 

a) hodnotit 

1. klimatické a meteorologické jevy podle § 10, členitost terénu z hlediska 
proudění vzduchu a inverzních stavů a výskytu nepříznivých podmínek pro 
rozptyl radioaktivních látek, 

Pro hodnocení klimatických a meteorologických jevů nejsou v § 10 ani § 16 vyhlášky 
č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení [2.4-2], uvedena vylučující kritéria.  

2.4.3.2 DOPORUČENÍ IAEA (SSR-1) 

Z doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.4-3] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky uvedené v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“, konkrétně 
požadavky: 

METEOROLOGICAL HAZARDS 

Requirement 18: Evaluation of extreme meteorological hazards 

Extreme meteorological hazards and their possible combinations that have the 
potential to affect the safety of the nuclear installation shall be evaluated. 

5.11. Meteorological phenomena such as wind, precipitation, snow and ice, air and 
water temperature, humidity, storm surges and sad or dust storms, as well as their 
credible combinations, shall be evaluated for their extreme values(*) based on 
available records. If necessary, efforts shall be made to extend the database on 
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meteorological hazards (e.g. by incorporating historical climate data, numerical 
models and simulations).  

(*) Extreme values of meteorological parameters are identified by means of statistical analysis of 
measurement data for different meteorological parameters. 

5.12. Appropriate methods shall be applied for the evaluation of meteorological 
hazards, taking into account the amount of data available (both measured data and 
historical data) and known past changes in relevant characteristics of the region. 

Requirement 19: Evaluation of rare meteorological events 

The potential for the occurrence of rare meteorological events(*) such as 
lightning, tornadoes and cyclones, including information on their severity and 
frequency, shall be evaluated.  

(*) Rare meteorological events are unlikely to be measured at any specific location because of their 
very low frequency of occurrence at any single place and the destructive effects of the phenomena, 
which might result in damage to standard measuring instruments. 

Lightning 

5.13. The potential for the occurrence and the frequency and severity of lightning 
shall be evaluated for the site vicinity. 

Tornadoes and cyclones 

5.14. The potential for the occurrence and the frequency and severity of tornadoes, 
cyclones and associated missiles shall be evaluated for the site. The hazards 
associated with tornadoes and cyclones shall be derived and expressed in terms of 
parameters such as rotational wind speed, translational wind speed, radius of 
maximum rotational wind speed, pressure differentials and rate of change of 
pressure. 

A dále pak požadavky uvedené v kapitole 6 „Evaluation of the potential effects of 
the nuclear installation on the region“, konkrétně tyto požadavky: 

Requirement 25: Dispersion of radioactive material 

The dispersion in air and water of radioactive material released from the 
nuclear installation in operational states and in accident conditions shall be 
assessed. 

Atmospheric dispersion of radioactive material 

6.2. A programme for meteorological measurements shall be prepared and carried 
out at or near the site using instrumentation capable of measuring and recording the 
main meteorological parameters at appropriate elevations, locations and sampling 
intervals. Data from at least one representative full year shall be collected and used 
in the analyses of atmospheric dispersion, together with any other relevant data 
available from other information sources. The meteorological data shall be expressed 
in terms of appropriate meteorological parameters. 
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Výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.4-3] jsou již implementovány v nové české 
legislativě, a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.4-2]. Není tedy 
potřeba doporučení dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je 
v následující tabulce provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb.  

Tab. 5 Srovnávací tabulka požadavků 

Požadavek dle vyhlášky  
č. 378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 
SSR-1 

§ 10 

5.11. 
5.12. 
5.13. 
5.14. 

§ 16 6.2. 

2.4.3.3 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Ve studii AMEC [2.4-27] a následně ÚJV [2.4-23] bylo provedeno komplexní 
hodnocení externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů 
WENRA [2.4-9] a IAEA [2.4-7] a [2.4-8]. Výsledkem tohoto hodnocení bylo vytvoření 
tabulky relevantních hazardů pro území k umístění JZ, které nebyly vyloučeny 
z dalšího posuzování na základě kritéria „Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz kapitola. 
2.2. Relevantní klimatické a meteorologické hazardy jsou uvedeny v následující 
tabulce Tab. 6. 

Tab. 6 Relevantní klimatické a meteorologické hazardy v území k umístění JZ 

Meteorologické události – extrémní hodnoty 
meteorologických parametrů 
extrémní teploty vzduchu (vysoká a nízká) 
sněhová pokrývka 
extrémní teploty chladící vody (vysoká a nízká) 
vlhkost vzduchu 
extrémní rychlost větru 
tlak vzduchu 
extrémní sucho 
námraza (mrznoucí déšť, ledová bouře) 
krupobití 
opakující se promrzání půdy 
Meteorologické události – výjimečně se vyskytující 
meteorologické jevy 
blesky 
tornádo 
sněhová bouře, tvorba závějí 
písečná nebo abrazivní bouře 
sněhová lavina 
zamrzlá vodní hladina 
ledová tříšť (kašovitý led) 
ledové bariéry 
mlha 
sluneční bouře 
pád meteoritu  
pád trosek 
Změny klimatu 
změny klimatu 
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2.4.4 VLASTNOSTI ÚZEMÍ JZ 

2.4.4.1 SPECIFIKACE EXTRÉMNÍCH HODNOT METEOROLOGICKÝCH 
PARAMETRŮ 

2.4.4.1.1 Teplota 

Jev je zpracován podle požadavků článků 4.29 až 4.35 doporučení IAEA NS-G-3.4 
[2.4-5] a článků 4.6 až 4.11 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. Rekapitulaci poznatků 
ukazuje tabulka Tab. 7.  

Extrémní zatížení účinky venkovních teplot jsou stanoveny na základě měření 
venkovních teplot vzduchu na meteorologických stanicích Dukovany, Kuchařovice a 
Moravské Budějovice. V rámci aktualizace byly řady požadovaných teplotních 
charakteristik prodlouženy do konce roku 2018, u sezonních charakteristik do sezony 
2017/2018.  

Tabelární přehled naměřených hodnot je uveden v příloze Příloha k části 2.4.4.1.1-
1_Tabelární přehledy_teplota, odpovídající časové průběhy jsou uvedeny na Obr. 1 
až Obr. 5 v příloze Příloha k části 2.4.4.1.1-2_Obrazové přehledy_teplota. Na dalších 
obrázcích v příloze Příloha k části 2.4.4.1.1-2_Obrazové přehledy _teplota, Obr. 6 až 
Obr. 25, jsou vykresleny histogramy teplotních charakteristik doplněné o Gumbelovo 
rozdělení maximálních hodnot s uvedením teploty pro střední dobu opakování 100, 
1000, resp. 10 000 let. 

Pro stanovení hodnoty zatížení venkovními teplotami byly provedeny odhady 
Gumbelovým rozdělením a generalizovaným extremálním rozdělením. Výsledky jsou 
uvedeny v příloze Příloha k části 2.4.4.1.1-1_Tabelární přehledy_teplota v tabulkách 
Tab. 15 až Tab. 18 a Tab. 28 až Tab. 30. Návrhové hodnoty zatížení účinky 
venkovních teplot byly stanoveny na základě vypočtených hodnot pomocí 
teoretických rozdělení s přihlédnutím, k již naměřeným hodnotám. 

Tab. 7 Doporučené odhady extrémních teplot vzduchu v území k umístění JZ 

Doporučené odhady 
teploty [°C] 

Metoda  
odhadu 

Doba opakování Předpoklad do 
roku 2030 

Předpoklad 
do roku 2100 100 let 10 000 let 

Maximální okamžitá teplota 
Gumbel 

(MLE a LM)  
 40,5  49,0  42  46 

Maximální 6hodinový průměr 
Gumbel 
(MLE) 

 38,8  46,3  39  44 

Maximální 24hodinový průměr 
Gumbel 
(MLE)  

 31,8  37,8  35  39 

Maximální 7denní průměr 
Gumbel 

(LM) 
 28,7  34,8  32  36 

Minimální okamžitá teplota 
Gumbel 
(MLE) 

-30,8 -46,6 -35 -40 

Minimální 6hodinový průměr 
Gumbel 

(LM) 
-27,1 -41,4 -34 -38 

Minimální 24hodinový průměr 
Gumbel 
(MLE) 

-23,9 -37,3 -25 -30 

Minimální 7denní průměr 
Gumbel 
(MLE) 

-18,5 -30,6 -21 -25 

Poznámka 1: Odhady počítány podle Gumbelova rozdělení metodou maximální věrohodnosti, 
podrobněji viz kapitola 2.4.2.2. 

Doporučené odhady 100leté a 10 000leté návrhové hodnoty pro maximální 
okamžitou teplotu vzduchu, maximální šestihodinový průměr, maximální 24hodinový 
průměr, maximální 7denní průměr, minimální 6hodinový průměr, minimální 
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24hodinový průměr a minimální 7denní průměr teploty vzduchu byly s ohledem na 
výsledky rozdělení Gumbel (metodou MLE i LM) pro stanice Kuchařovice a Moravské 
Budějovice ponechány, v souladu s doporučením v aktualizované zprávě ČHMÚ [2.4-
14], dřívější hodnoty, které byly navrženy ve  zprávě [2.4-13]. Tyto hodnoty leží 
v mezích nově stanovených odhadů pro 100 a 10 000letou hodnotu uvedených 
teplotních charakteristik.  

Jako doporučený odhad minimální okamžité teploty vzduchu byly ČHMÚ 
konzervativně navrženy 100 a 10000leté hodnoty stanovené metodou Gumbel MLE 
pro stanici Moravské Budějovice [2.4-14]. 

Na základě výsledků statistických odhadů, modelových dat a výsledků publikovaných 
ve studii [2.4-29] byly ČHMÚ stanoveny hodnoty maximálních a minimálních teplot 
(poslední dva sloupce v Tab. 7), které nebudou překročeny do roku 2030 a 2100 
(pravděpodobnost překročení maximálních a minimálních teplot pro uvedená období 
je 1/ 10 000). 

K hodnotám maximálních teplot vzduchu 49 °C a 42 °C byly na základě postupu 
použitého ve zprávě ČHMÚ [2.4-13] z roku 2012 stanoveny ve zprávě ČHMÚ [2.4-14] 
z roku 2019 s použitím aktualizovaných údajů p reálně měřených teplotách a vlhkosti 
níže uvedené hodnoty relativní vlhkosti vzduchu pro území k umístění JZ – viz Tab. 
8. Tyto hodnoty jsou shodné jako údaje uváděné v předchozích zprávách [2.4-13] pro 
lokalitu Dukovany. Vztah vlhkosti a extrémních teplot je podrobněji komentován 
v příloze Příloha k části 2.4.4.1.1-1_Tabelární přehledy_teplota. 

Tab. 8 Maximální relativní vlhkosti pro extrémní hodnoty teplot 

Relativní vlhkost vzduchu k teplotě vzduchu 49o C 
(doporučená teplota vzduchu s dobou opakování 10 000 let) 

22 % 

Relativní vlhkost vzduchu k teplotě vzduchu 42° C 
(hodnota, která nebude překročena do roku 2030 s pravděpodobností 1/10 000) 

27 % 

2.4.4.1.2 Rychlost větru 

Jev byl zpracován podle požadavků článků 4.5 až 4.11 doporučení IAEA NS-G-3.4 
[2.4-5] a článků 4.12 až 4.17 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. Rekapitulaci poznatků 
ukazuje tabulka Tab. 9. 

Při stanovení zatížení se vychází z naměřených ročních maximálních hodnot 
okamžitých rychlostí větru. Pro stanovení extrémního zatížení větrem pro území 
umístění NJZ byly s ohledem na délku datové řady a polohu vybrány stanice 
Dukovany, Brno-Tuřany, Kostelní Myslová, Kuchařovice, Luká a Přibyslav (Obr. 2). 
Umístění všech stanic je reprezentativní a odpovídá požadavkům Světové 
meteorologické organizace. 

V rámci aktualizace zprávy ČHMÚ v roce 2019 [2.4-14] byly prodlouženy řady 
ročních maxim rychlosti větru do roku 2018 a následně provedeny odhady 
návrhových hodnot (tj. rychlosti větru pro střední dobu opakování 100, 1000 a 10 000 
let). Návrhové hodnoty byly určeny z proložených Gumbelova a generalizovaného 
extremálního rozložení (GEV). 

Přehled naměřených ročních maxim rychlosti větru pro výše jmenované stanice a 
odvozené návrhové hodnoty jsou uvedeny v příloze Příloha k části 2.4.4.1.2-
1_Tabelární přehledy_vítr. Odpovídající časové průběhy jsou vykresleny na Obr. 1 
v příloze Příloha k části 2.4.4.1.2-2_Obrazové výstupy_vítr. Na Obr. 2 až Obr. 7 této 
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přílohy jsou vykresleny histogramy hodnot pro jednotlivé stanice doplněné o 
odpovídající Gumbelova rozdělení maximálních hodnot a s uvedením hodnoty 
rychlosti větru pro střední dobu opakování 100, 1000 a 10 000 let. 

Vypočtené statistické odhady 100, 1000 a 10 000leté hodnoty rychlosti větru pro 
uvedené stanice jsou uvedeny v příloze Příloha k části 2.4.4.1.2-1_Tabelární 
přehledy_vítr v Tab. 7. Rozdíly mezi odhady zpracovanými v předchozích zprávách a 
nově aktualizovanými hodnotami vyplývají z rozdílné délky řad. Tyto rozdíly jsou 
menší nebo srovnatelné s diferencemi odhadnutých n-letých hodnot různými 
metodami. Vzhledem k tomu, že pro stanici Dukovany má řada maxim nárazů větru 
délku 31 let, což lze považovat za hraniční pro stanovení 100leté a 10000leté 
návrhové hodnoty maximálního nárazu větru, navrhuje ČHMÚ v aktualizované 
zprávě z roku 2019 [2.4-14] s ohledem na výsledky statistického odhadu 100leté a 
10 000leté hodnoty nárazu větru metodou Gumbel (MLE) a Gumbel (LM) pro stanice 
Kuchařovice, Přibyslav a Kostelní Myslová a již naměřeným hodnotám maxim nárazu 
větru na těchto stanicích ponechat návrhové hodnoty beze změny od předchozí 
zprávy ČHMÚ [2.4-13]. 

Tab. 9 Doporučené hodnoty odhadu 1 s a 10 s a 10min zatížení větrem 

Doba opakování 100 let 10 000 let 

Náraz větru 1 s [m/s] 46,5 63,4 

Náraz větru 10 s [m/s] 37,7 51,4 

Desetiminutová střední rychlost [m/s] 26,0 35,4 

Poznámka: Měřeny jsou jednosekundové nárazy. Desetisekundové nárazy nejsou sledovány. Pro 
přepočet byl použit koeficient 0,81. Pro výpočet desetiminutové střední rychlosti byl použit 
koeficient 1,79. Tyto koeficienty jsou používány pro objekty EDU podle metodiky ÚJV-EGP 
[2.4-23]. 

Návrhové hodnoty nárazů větru do roku 2030 doporučuje ČHMÚ stejné jako v Tab. 9, 
není důvod je korigovat s ohledem na klimatické změny předpokládané v rámci 
klimatických scénářů [2.4-29]. 

Vzhledem k tomu, že pro oblast střední Evropy jsou výsledky projekcí výskytu silného 
větru nejednoznačné [2.4-30], nelze stanovit odhad nepřekročení maximálních 
rychlostí větru do roku 2100. 

2.4.4.1.3 Srážky 

Jev byl zpracován podle požadavků článků 4.12 až 4.21 doporučení IAEA NS-G-3.4 
[2.4-5] a článků 4.18 až 4.25 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. Rekapitulaci poznatků 
ukazují tabulky Tab. 10 a Tab. 11. 

V rámci aktualizace zprávy ČHMÚ [2.4-18] v roce 2019 byly prodlouženy řady 
srážkových úhrnů do roku 2018 a následně provedeny odhady návrhových hodnot (tj. 
srážkových úhrnů pro dané střední doby opakování) pro různé doby trvání deště.  

Odhady návrhových hodnot 24 h úhrnů srážek pro území k umístění JZ byly 
provedeny z řad ročních maxim denních srážkových úhrnů. Návrhové hodnoty byly 
stanoveny na základě odhadů z proloženého Gumbelova rozdělení a pro doplnění i z 
GEV rozdělení pro stanice Dukovany, Pohořelice, Kuchařovice a Brno-Tuřany.  

Při stanovení návrhových hodnot srážkových úhrnů krátkodobých dešťů (mm) bylo 
přihlédnuto k výsledkům odhadů z Gumbelova rozdělení a metody zpracování podle 
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Trupla na stanicích Dukovany, Pohořelice, Kostelní Myslová, Kuchařovice a Brno-
Tuřany a z oblastních průměrů počítaných z uvedených stanic.  

Výsledky odhadů jsou uvedeny v tabulkách Tab.: 42, Tab.: 43 a Tab.: 45 až Tab. 52 
a výsledné hodnoty v Tab.: 53 (úhrny časové) a v Tab.: 54 a Tab. 55 (24 h) v příloze 
Příloha k části 2.4.4.1.3-1_Tabelární přehledy_srážky této zprávy. 

Odhady úhrnů přívalových srážek s dobou opakování 100 roků jsou standardně 
používány pro přívalové srážky při navrhování stavebních konstrukcí a dimenzování 
dešťové kanalizace. Doba opakování 100 let pro přívalové srážky odpovídá i 
požadavkům odst. 5.11 standardu IAEA SSR-1 [2.4-3]. Doporučené odhady jsou 
uvedeny níže v Tab. 10. 

Odhady přívalových srážek pro dobu opakování 10 000 roků jsou uvedeny v Tab. 11. 

Tab. 10 Doporučení odhady přívalových srážek pro dobu opakování 100 roků 

Úhrn/trvání Metoda odhadu Úhrn srážek [mm] 
mm/15 min Gumbel – LM, Trupl 31,0 

mm/3 hod Gumbel – LM, Trupl 55,0 

mm/6 hod Trupl 67,0 

mm/24 hod Gumbel-LM 77,0 

Tab. 11 Odhady přívalových srážek pro dobu opakování 10 000 roků 

Úhrn/trvání Metoda odhadu Úhrn srážek [mm] 
mm/15 min Gumbel-LM 52,0 

mm/3 hod Gumbel-LM 89,0 

mm/6 hod Gumbel-LM 114,0 

mm/24 hod Gumbel-LM, GEV 125,0 

Doporučené odhady 24hodinového úhrnu srážek pro stoleté srážky činí 77 mm, pro 
tisícileté 100 mm a pro desetitisícileté srážky 125 mm. Tyto odhady odpovídají 
hodnotám doporučeným ve zprávě [2.4-17]. V rámci aktualizace provedené ČHMÚ 
v roce 2019 [2.4-18] vychází skutečné 100leté a 10 000leté hodnoty 24hodinového 
úhrnů srážek odvozené pomocí Gumbelova rozdělení nižší než doporučené hodnoty, 
avšak vzhledem k již naměřeným hodnotám a vyšším odhadům odvozených pomocí 
GEV rozdělení doporučuje ČHMÚ v aktualizované zprávě z roku 2019 [2.4-18] 
ponechat hodnoty beze změny oproti předchozí zprávě [2.4-13].  

Doporučené odhady 100 a 10 000leté návrhové hodnoty srážkového úhrnu deště o 
trvání 15 minut, 3 a 6 hodin jsou uvedeny v Tab. 10 a Tab. 11. Doporučené odhady 
ČHMÚ [2.4-14] vychází primárně z oblastních průměrů odhadů pomocí Gumbelova 
rozdělení (Gumbel-LM) a metody dle Trupla (pro 100leté a 1 000leté hodnoty). 
Vypočtené odhady 10 000letých hodnot z aktualizovaných řad jsou nižší než dříve 
doporučené odhady ve zprávě [2.4-17]. V případě 10 000letých hodnot úhrnu deště v 
trvání 15 minut a 3 hodiny jsou v Tab. 11 ČHMÚ doporučeny hodnoty oblastních 
průměrů (bez stanice Dukovany, kde byly v těchto případech odhady velmi nízké) 
spočtených metodou Gumbel-LM. V případě deště o trvání 6 hodin ČHMÚ 
doporučuje vzhledem k naměřeným maximům a vysokým odhadům pro stanici 
Kostelní Myslová ponechat odhad 100leté a 10 000leté hodnoty dle doporučené 
hodnoty z předchozí zprávě [2.4-13]. 
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Hodnoty uvedené v Tab. 11 odpovídají i pravděpodobnostním odhadům pro období 
do roku 2030 (tj. hodnotám, které budou překročeny do roku 2030 
s pravděpodobností 1/10000). 

Vzhledem k výsledkům studií zabývajících se změnami charakteristik extrémních 
srážek v 21. století na území ČR dle simulací regionálních klimatických modelů 
(např. [2.4-31] a [2.4-32]), které obecně předpokládají zintenzivnění extrémních 
srážek, i když nejistota odhadů změn srážkových extrémů je velmi vysoká, 
doporučuje ČHMÚ [2.4-18] odhad do roku 2100 navýšit oproti odhadu do roku 2030 
alespoň o 15 %, tj. na 52 mm (pro 15 min deště), 89 mm (pro 3h deště), 131 mm (pro 
6h deště) a 144 mm pro (24h deště).  

2.4.4.1.4 Sněhové poměry 

Jev byl zpracován podle doporučení článku 4.22 doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.4-5] a 
článků 4.26 až 4.31 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. Rekapitulaci poznatků ukazuje 
tabulka Tab. 12. 

Zatížení sněhem je vyjádřeno vodní hodnotou sněhu, tj. výškou vodního sloupce 
v mm, který vznikne roztáním sněhu. V této hodnotě je obsažena nejen voda ve 
formě sněhu ale i voda ve formě kapalných srážek zachycených sněhem. 

Jako výchozí hodnoty byly použity denní údaje „vodní hodnoty sněhové pokrývky 
vypočítané“, které jsou počítány v ČHMÚ ze sněhoměrných dat (denní úhrn srážek, 
nový sníh, celková sněhová pokrývka, vodní hodnota sněhu měřená) na základě 
speciální metodiky vyvinuté v ČHMÚ [2.4-22]. Tato metodika v sobě zahrnuje i 
kapalné srážky vsakující se do sněhu. Využívá jednak přímých týdenních měření 
vodní hodnoty sněhové pokrývky, jednak dopočítává vliv dalších parametrů jako je 
nový sníh, teplota a vlhkost vzduchu, množství srážek. 

Vzhledem k různým obdobím pozorování na jednotlivých stanicích, změnám měřící 
sítě, přerušením pozorování apod. byla z výchozích dat vypočtená plošná denní 
maxima ve čtyřech variantách vzdálenostních okruhů kolem pozemku NJZ EDU a to 
1, 10, 25 a 35 km. Do výpočtu vstoupily pouze stanice s nadmořskou výškou od 270 
do 486 m. n. m. Seznam stanic je uvedený v příloze Příloha k části 2.4.4.1.4-
1_Tabelární přehledy_sníh. Pro uvedené okruhy stanic byla prodloužena řada 
sezonních maxim vodní hodnoty sněhové pokrývky až do sezony 2018/2019. 
Odhady návrhových hodnot pro stanovení zatížení sněhem pro dobu opakování 100, 
1000 a 10 000 let byly určeny z proložených Gumbelova a generalizovaného 
extremálního rozložení (GEV). 

Aktualizované řady sezonních maxim vodní hodnoty sněhu a přehled výsledků pro 
jednotlivá rozdělení jsou uvedeny v Příloha k části 2.4.4.1.4-1_Tabelární 
přehledy_sníh. Časové průběhy sezonních maxim vodní hodnoty sněhu jsou 
vykresleny na Obr. 1 v příloze Příloha k části 2.4.4.1.4-2_Obrazové výstupy_sníh. Na 
Obr. 2 až Obr. 5 této přílohy jsou vykresleny histogramy hodnot pro jednotlivé stanice 
doplněné o odpovídající Gumbelova rozdělení maximálních hodnot a s uvedením 
vodní hodnoty sněhu pro střední dobu opakování 100, 1000 a 10 000 let. 

Vzhledem k tomu, že délka řady dat vodní hodnoty sněhu z observatoře Dukovany 
(34 let) je pro stanovení hodnot zatížení s delší dobou opakování hraniční, navrhl 
ČHMÚ ve zprávě z roku 2019 [2.4-18] pro stanovení návrhových hodnot zatížení 
sněhem použít sezonní maxima vodní hodnoty sněhu ze stanic v okruhu do 10 km od 
pozemku NJZ EDU. V tomto okruhu leží další dvě vhodné stanice s dostupnými daty 
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od roku 1961 – Džbánice a Hrotovice. Stanice Hrotovice leží pouhých 5,5 km od 
stanice Dukovany a v přibližně stejné nadmořské výšce (420 m n. m.). Důležitým 
faktorem je také korelační koeficient mezi stanicí Dukovany a okolními stanicemi. 
Nejvyšší korelační koeficient je právě se stanicí Hrotovice, a to jak u výšky sněhové 
pokrývky, tak i vodní hodnoty sněhu. Vzhledem k minimálním rozdílům mezi dříve 
stanovenými návrhovými hodnotami zatížení sněhem a nově odhadnutými hodnotami 
dle [2.4-18], navrhuje ČHMÚ ponechat doporučené odhady vodní hodnoty sněhu pro 
doby opakování 100 a 10 000 roků beze změny. Návrhové hodnoty jsou uvedeny v 
Tab. 12.  

Tab. 12 Doporučené odhady vodní hodnoty sněhu (výška vodního sloupce v mm) 

Doba opakování Metoda odhadu 100 let 1000 let 10000 let 

vodní hodnota sněhu (mm vodního sloupce) Gumbel MLE 117,7 162,2 206,7 

V souladu s výsledky studie [2.4-28] tyto hodnoty odpovídají i pravděpodobnostním 
odhadům pro období do roku 2030 a 2100. 

2.4.4.1.5 Vlhkost 

Jev byl zpracován podle doporučení WENRA [2.4-9] článek A.32 a IAEA SSG-35 
[2.4-8]. Rekapitulaci poznatků ukazuje tabulka Tab. 13 a  

Tab. 14. 

Zvýšená vlhkost ve vzduchu může přispívat k rychlejší korozi SKK a může ovlivňovat 
elektrická zařízení a zařízení SKŘ. Problematická jsou především delší období se 
zvýšenou vlhkostí vzduchu při vysokých teplotách vzduchu, kdy při stejné hodnotě 
relativní vlhkosti dosahuje absolutní vlhkost vzduchu mnohem vyšších hodnot. 

Návod IAEA SSG-18 [2.4-7] doporučuje použití data měření relativní a absolutní 
vlhkosti z blízkých stanic, případně z nejbližších stanic s dostatečně dlouhou dobou 
kvalitních pozorování a ležících v podobné nadmořské výšce a v orograficky 
podobném terénu. Pro zpracování charakteristik vlhkosti vzduchu byla použitá 
hodinová data relativní vlhkosti vzduchu naměřená na stanici Dukovany. Do 
července 1994 byla použita tříhodinová pozorování. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 
13 a  

Tab. 14. 

Ačkoliv se v lokalitě vyskytují období s relativní vlhkostí kolem 100 %, jedná se spíše 
o chladnější roční období (podzim, zima). Vzhledem k tomu, že s teplotou roste 
schopnost vzduchu pojmout větší množství vodní páry, je v chladném ročním období 
i při relativní vlhkosti kolem 100 %, množství vodní páry obsažené v 1 m3 vzduchu 
podstatně nižší než při teplotách vyšších. To je patrné i z porovnání hodnot v tabulce 
relativní a absolutní vlhkosti, kdy absolutní vlhkost vzduchu dosahuje nejvyšších 
hodnot v letních měsících, ačkoliv relativní vlhkost je v těchto měsících nejnižší. 
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Tab. 13 Průměr denních maxim relativní vlhkosti [%]. 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 

1988 100 95 93 85 84 93 87 92 95 95 100 100 93 

1989 100 98 99 96 89 94 86 90 93 93 98 99 94 

1990 100 99 89 95 90 92 89 81 89 95 100 99 93 

1991 99 98 98 89 91 96 95 92 88 94 99 96 94 

1992 95 95 99 86 86 96 89 82 86 99 100 100 93 

1993 99 98 96 93 92 90 92 94 96 98 98 98 95 

1994 100 100 98 98 96 91 96 98 95 99 100 100 97 

1995 99 99 99 92 90 93 86 86 94 100 100 99 95 

1996 100 98 97 95 95 96 94 95 99 98 100 100 97 

1997 100 93 96 87 92 90 97 89 92 93 100 100 94 

1998 100 87 99 91 88 95 91 78 98 99 100 98 94 

1999 100 94 97 94 87 94 95 96 97 100 100 100 96 

2000 98 96 96 83 85 88 96 85 90 93 97 100 92 

2001 100 93 99 92 88 92 90 90 95 98 98 98 94 

2002 96 99 89 97 93 90 89 96 91 98 99 98 95 

2003 99 86 97 76 82 79 88 79 95 98 99 99 90 

2004 99 99 96 94 88 96 88 92 95 99 99 99 95 

2005 96 99 93 91 89 87 95 94 94 98 98 97 94 

2006 96 97 96 90 84 90 77 94 84 93 97 99 91 

2007 98 97 98 70 93 95 90 88 96 98 100 100 94 

2008 100 99 92 84 94 91 94 91 93 100 100 99 95 

2009 100 100 99 76 95 97 91 93 97 100 100 100 96 

2010 100 100 88 98 96 99 97 99 97 97 97 96 97 

2011 95 95 96 85 90 84 88 91 92 94 99 99 92 

2012 98 93 85 88 75 88 92 85 90 97 98 100 91 

2013 95 94 90 89 95 95 88 90 93 96 96 96 93 

2014 98 96 85 89 91 84 89 94 95 97 97 94 92 

2015 94 88 92 88 93 90 84 81 90 96 94 99 91 

2016 97 95 92 90 89 94 92 92 89 96 96 96 93 

2017 93 91 88 87 89 85 87 85 93 94 96 94 90 

2018 97 89 90 85 90 90 82 82 90 89 95 96 90 

MAX  98 95 94 89 90 91 90 89 93 96 98 98 94 

MIN 93 86 85 70 75 79 77 78 84 89 94 94 90 

AVG 100 100 99 98 96 99 97 99 99 100 100 100 97 

Poznámka: Stanice Dukovany, hodinová pozorování, do července 1994 tříhodinová pozorování. 
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Tab. 14 Průměr denních maxim absolutní vlhkosti [g.m-3]. 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1988 6,3 5,8 6,1 8,3 10,6 12,0 13,5 14,1 12,0 10,0 5,6 6,3 9,2 

1989 6,0 6,9 7,4 8,2 10,3 13,3 13,9 15,0 12,8 8,9 8,7 7,2 9,9 

1990 6,4 6,3 7,2 7,8 11,6 14,4 12,8 11,7 10,6 11,0 7,1 5,5 9,4 

1991 6,5 5,5 7,9 7,2 9,5 14,5 16,0 14,6 11,5 10,5 7,3 5,3 9,7 

1992 6,2 6,6 7,7 9,0 10,0 13,8 12,7 14,2 10,4 11,8 7,6 5,8 9,7 

1993 6,8 4,9 7,8 7,8 11,9 13,2 13,4 14,6 12,2 11,3 8,5 5,8 9,9 

1994 6,5 6,4 8,5 9,8 12,3 15,8 14,8 14,8 14,8 11,6 7,8 7,6 10,9 

1995 6,4 7,6 5,8 8,1 12,7 12,9 14,5 13,2 12,4 11,0 6,8 5,8 9,8 

1996 5,6 4,6 5,7 9,5 12,6 15,0 13,6 13,0 10,3 10,1 8,4 4,9 9,4 

1997 4,6 6,6 6,5 8,3 10,9 13,3 12,8 12,8 14,2 11,1 9,7 6,9 9,8 

1998 6,4 7,5 6,7 9,2 11,5 13,5 13,1 14,9 12,9 10,9 7,3 6,6 10,0 

1999 6,3 5,6 7,2 8,6 12,9 12,6 14,9 14,1 12,6 10,1 8,1 5,7 9,9 

2000 6,0 6,3 7,4 10,0 11,1 13,2 12,8 13,7 10,7 12,1 8,6 7,1 9,9 

2001 5,8 6,5 8,6 8,5 11,9 11,4 12,7 13,9 11,0 11,5 6,4 4,4 9,4 

2002 7,0 6,9 6,7 8,2 10,9 14,2 14,7 14,4 11,8 9,6 8,6 6,4 10,0 

2003 5,4 3,8 6,7 9,0 13,0 14,3 13,7 14,3 11,3 10,7 8,9 6,8 9,8 

2004 5,3 7,0 7,5 8,9 9,6 13,7 14,2 12,8 11,7 10,9 10,1 6,1 9,8 

2005 5,9 5,3 8,2 9,1 14,0 14,6 16,4 13,7 13,9 11,2 7,5 5,3 10,4 

2006 4,9 5,2 8,1 9,6 11,3 15,7 14,5 14,4 12,8 12,5 8,2 7,4 10,4 

2007 7,3 6,2 7,0 7,5 12,7 13,8 13,8 14,2 10,9 11,1 8,8 6,8 10,0 

2008 6,8 6,3 7,0 8,6 12,5 14,1 13,5 14,3 11,9 10,5 10,0 6,3 10,2 

2009 5,4 6,7 6,9 7,9 11,6 14,5 15,8 14,2 13,4 11,9 8,3 7,4 10,3 

2010 5,5 5,9 8,5 9,3 11,5 15,9 16,9 15,4 10,8 8,9 8,5 6,2 10,3 

2011 7,2 5,7 8,6 7,9 9,9 12,5 12,2 13,7 11,6 9,2 6,9 6,4 9,3 

2012 5,1 7,0 7,4 7,0 10,1 12,9 13,8 12,7 10,9 8,6 7,6 4,9 9,0 

2013 4,4 4,3 4,4 6,9 9,6 12,7 11,5 11,4 9,4 8,6 6,4 5,3 7,9 

2014 5,4 5,4 5,7 7,5 8,9 9,5 12,5 12,0 11,2 9,5 7,4 5,3 8,3 

2015 5,0 4,4 6,2 7,0 9,7 11,1 12,1 12,9 9,9 8,2 7,2 6,2 8,3 

2016 4,6 5,9 5,6 7,0 9,6 12,3 13,2 12,0 10,9 8,0 6,0 4,7 8,3 

2017 3,2 4,9 6,2 6,5 9,4 10,9 12,3 12,7 9,8 8,8 6,2 5,1 8,0 

2018 5,4 3,6 5,0 8,7 10,9 12,2 12,0 12,7 11,1 8,6 6,8 5,1 8,5 

MAX  5,8 5,9 7,0 8,3 11,1 13,3 13,7 13,6 11,7 10,3 7,8 6,0 9,5 

MIN 3,2 3,6 4,4 6,5 8,9 9,5 11,5 11,4 9,4 8,0 5,6 4,4 7,9 

AVG 7,3 7,6 8,6 10,0 14,0 15,9 16,9 15,4 14,8 12,5 10,1 7,6 10,9 

Poznámka: Stanice Dukovany, hodinová pozorování, do července 1994 tříhodinová pozorování. 
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2.4.4.2 SPECIFIKACE VÝJIMEČNĚ SE VYSKYTUJÍCÍCH METEOROLOGICKÝCH 
JEVŮ 

V souladu s požadavky vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.4-2], doporučení IAEA SSR-1 
[2.4-3] a doporučení WENRA Issue T [2.4-9] jsou v této kapitole hodnoceny 
následující výjimečně se vyskytující meteorologické jevy: 

- sněhová bouře, 
- prachová a písečná bouře, 
- tropické cyklóny, tajfuny, hurikány a tropické bouře, 
- sucho, 
- opakující se promrzání půdy, 
- zamrzlá vodní hladina, 
- ledová tříšť, 
- ledové bariéry, 
- námraza a mrznoucí srážky, 
- kroupy, 
- blesky, 
- tornáda, 
- vodní smrť, 
- sněhová lavina, 
- solární bouře, 
- pád meteoritu, 
- mlha, 
- změna klimatu. 

2.4.4.2.1 Sněhová bouře 

Jev byl zpracován podle požadavků článku 1.6 doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.4-5].  

Sněhová bouře je silný vítr, který víří a unáší sníh, často je provázená sněžením, 
popřípadě bouřkami a krupobitím. Jde o nebezpečný jev, který se vyskytuje zejména 
v Severní Americe, viz podklad [2.4-15]. V našich podmínkách je často externí 
událost typu sněhové bouře označována za vánici. Jak vyplývá z podkladové studie 
ÚJV Řež [2.4-23], sněhová bouře může kombinovat dva hlavní projevy, velké 
sněhové srážky a vysokou rychlost větru. Vysoká rychlost větru však nebude 
dosahovat extrémních rychlostí jako v případě události typu „extrémní rychlost větru“. 
Z hlediska bezpečnosti provozu jaderného bloku je tedy možné se soustředit pouze 
na velikost sněhových srážek. Rozdíl oproti externí události typu „Extrémní sněhová 
pokrývka“ je ve skutečnosti, že v případě sněhové bouře může být vytvořena 
nežádoucí vrstva sněhu za relativně krátkou dobu. 

Dle informací ze zprávy [2.4-23] by ČHMÚ mělo vydávat hlášení o výskytu sněhové 
bouře v případě, že nového sněhu napadne více než 5 cm/h, nebo více než 3-10 
cm/h a sněžení je doprovázeno větrem o rychlosti vyšší než 15 m/s a nárazy vyššími 
než 20 m/s a zároveň je celková sněhová pokrývka (prachový sníh) větší než 15 cm. 

V síti ČHMÚ je tento jev sledován nepřímo přes kombinaci sněhových srážek a 
rychlosti větru. V našich zeměpisných šířkách se tento jev téměř nevyskytuje a v 
území k umístění JZ nebyl zaznamenán. 

Expertním odhadem byla frekvence výskytu velmi intenzivní sněhové bouře na území 
ČR v [2.4-23] stanoven na 1 za 100 let. 
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Meteorologický jev „sněhová bouře“ nepředstavuje omezení ve využití území 
k umístění JZ. 

2.4.4.2.2 Prachová a písečná bouře 

Jev byl zpracován podle požadavků článku 1.6 standardu IAEA NS-G-3.4 [2.4-5] a 
článku 2.8 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

U prachové (písečné) bouře dochází k přenosu jemnozrnného vátého písku, prašné 
hlíny, jílu nebo rašeliny silným větrem na velké vzdálenosti od ohniska větrné eroze. 
Prachové bouře mají značný horizontální i vertikální rozsah. Šířka vzdušného proudu 
unášejícího pevný materiál dosahuje stovky km, výška několik km, rychlost přenosu 
desítky km/h. Štěrk a hrubý písek je zpravidla unášen do výšky několika desítek cm, 
jemný písek zpravidla do 2 m nad zemí, a prach může být při silné turbulenci zvednut 
až do výše oblaků a přenášen na vzdálenost až tisíců km, kde je ukládán jako jemná 
navátina. Tyto bouře se nejčastěji vyskytují v aridních nebo semiaridních oblastech1. 

V České republice je téměř 29 % zemědělské půdy ohroženo větrnou erozí [2.4-33], 
[2.4-34]. V Čechách je to 26 %, na Moravě až 45 % zemědělské půdy [2.4-35], [2.4-
34]. K prachovým a pískovým bouřím dochází v době vegetačního klidu, a to 
zejména v březnu a pak také v únoru, lednu a dubnu. V zimě mohou být se zmrzlým 
sněhem odnášeny i půdní částice, pozorované např. v okolí Bánova [2.4-36]. Ulehlý 
sníh naopak chrání půdu před erozí. Období s největším počtem bouří nastávají v 
intervalu 4–5 let [2.4-37] a vyskytují se nejčastěji na jihovýchodní Moravě, v 
moravských úvalech, Polabí [2.4-35] a severních Čechách v okolí obce Klapý [2.4-
38]. 

Na území ČR neexistují systematická pozorování tohoto jevu, výskyt prachové a 
písečné bouře je evidován pouze na základě hlášení v rámci Monitoringu eroze 
zemědělské půdy, který je provozován Státním pozemkovým úřadem a Výzkumným 
ústavem meliorací a ochrany půdy v.v.i. [2.4-41]. V rámci evidence od roku 2005 je 
zde uvedený výskyt vodní i větrné eroze a jeho lokalizace, rozsah zasaženého 
území, u většiny větrné eroze není uvedena akumulace sedimentů.  

Na území ČR bylo registrováno několik prachových bouří, při kterých došlo k erozi 
půdy v různém rozsahu.  

Na jihovýchodní Moravě pod Bílými Karpaty se vyskytují těžké půdy, pro které není 
větrná eroze typická [2.4-39]. Přesto k ní zde dochází ve velkém měřítku vlivem 
povětrnostních podmínek a nevhodného hospodaření, například mezi obcemi 
Strážnice a Bojkovice. Každoročně dochází ke snížení povrchu půdy 
v nejpostiženějších oblastech o 4-5 mm, místy i 1-2 cm, v širším okolí obecně o 0,4 
mm ornice [2.4-35]. Větrnou erozí je zde ohroženo 40 000 hektarů orné půdy, 50 % 
z toho výrazně. Při průměrné erozi kolem 0,4 mm ročně je to 60 000-80 000 m3 
erodované a větrem odnesené ornice. Více než polovina výměry ohrožené půdy 
(13 000 z 25 000 hektarů) v jihovýchodní části okresu Uherské Hradiště je ohroženo 
erozí [2.4-40]. Nejsilnější eroze se vyskytla v roce 1972 v katastru obce Bánov, kdy 
byly během jedné bouře erodovány 2 cm ornice. Intenzita eroze činila 193 m3.ha-1, 

 
1 Aridní podnebí (také suché podnebí z latinského aridus – suchý, vyprahlý) je takový typ podnebí, kde 
je roční úhrn srážek nižší než roční hodnota výparu. 
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někde až více než 200 m3.ha-1 za rok, což znamená velmi rozsáhlou erozi. Při pouhé 
jedné události z roku 1972 bylo z nejpostiženější plochy 33 ha odneseno 6 700 m3 
(203 m3.ha-1 tedy cca 0,02 m3.m-2 resp. výška eroze 2 cm na postižený m2). 
Průměrná roční rychlost eroze přitom činí 37,8 m3.ha-1 odnosu [2.4-35], [2.4-36]. 
Významné prašné bouře se objevily ve dnech s typickým nárůstem teploty do 
kladných hodnot a s tím spojeným rozmrznutím půdy bez vegetačního krytu (18.-
19.1., 6.-7.2., 18.2. a 7.3.) [2.4-33]. 

U Veselí nad Moravou byla v roce 1926 vlivem pískové bouře zavalena a přerušena 
železniční trať v délce několika kilometrů. K zasypání silnice o délce 400 metrů došlo 
v roce 1957. U Břeclavi je známa událost z roku 1965. Prachová bouře zničila 600 
hektarů pěstování řepy cukrovky a 36 hektarů úrody tabáku a okurek. Prašná bouře 
s větry o nárazech vichřice se objevila ve dnech 4.-5. dubna 1987 v blízkosti obcí 
Nivnice, Suchá Loz a Bánov na Uherskobrodsku [2.4-39]. V okolí Prostějova byl 
během bouře z 3. května 1988 erodován 1 cm půdy. Prachové a pískové bouře byly 
zaznamenány také z oblastí kolem Krnova, Velkého Meziříčí a Třebíče. Znojmo, 
Mikulov a také Brno jsou nejrizikovějšími oblastmi v Dyjsko-svrateckém úvalu. V roce 
1989 se vyskytla prachová bouře 26. dubna a 5. května. Erozí a odnosem částic o 
rozměrech i více než 2 mm bylo zničeno 260 hektarů úrody cukrovky u Drnholce. 
Moravská metropole byla postižena 28. dubna 1989 sníženou viditelností, zcela 
ochromena byla zejména doprava. Eroze proběhla v okolí obce Dvorská, odkud se 
mračna prachu přesouvala na Brno s rychlostí větru 33 m.s-1. V roce 1992 (1. dubna) 
byla prachovou bouří zablokována doprava na dálnici z Brna do Ostravy u 
Rousínova. Severovýchodní vítr o rychlosti do 28 m.s-1 spolu s bouří snížil viditelnost 
na 20-50 metrů [2.4-35].  

Moravská (Hodonínská) Sahara je oblast v okolí Bzence a Hodonína 
v Dolnomoravském úvalu. Oblast je známá výskytem vátých písků vysokých až 11 
metrů. Od 8. do 28. dubna 1976 došlo na úpatí Chřibů u Polešovic k několika 
prachovým bouřím s rozsáhlými následky poškození porostu cukrovku a jařiny. 
Větrem bylo transportováno 10 350 m3 ornice z honu u silnice mezi Polešovicemi a 
Nedakonicemi, to je průměrně 63 m3.ha-1 (erozní výška 6 mm). Použitá metoda 
výpočtu mírně podhodnocuje výslednou hodnotu, která mohla být ve skutečnosti o 
nejméně 20 % vyšší. Severní větry o rychlostech nad 10 m.s-1 byly zaznamenány 9. 
10. a 26. dubna [2.4-35], [2.4-33], [2.4-36]. 

Ve dnech 16.-17. března 2014 byla v okrese Znojmo patrná lokální větrná eroze se 
značným přesunem ornice na 11 katastrálních územích bez škod na plodinách, 
stavbách nebo komunikacích [2.4-41]. Vál severozápadní vítr, a maximální rychlost 
větru 16. března na stanici Kuchařovice dosáhla 29,9 m/s. Větrná eroze zasáhla 
plochu ca 1 500 ha.  

V podkladové studii ÚJV Řež [2.4-23] byl proveden také odhad četnosti výskytu 
události prachová (písečná) bouře. V této studii byly na základě dostupné literatury 
identifikovány 4 intenzivnější prachové bouře na území ČR. Jedná se o prachové 
nebo písečné bouře, v důsledku, kterých vznikl větší souvislejší nános v místech 
dopadu větrem unášeného materiálu. Události pokrývají časový interval cca 100 
roků. Frekvence výskytu významnější prachové (písečné) bouře tedy bylo vyčísleno 
jako 4 × 10-2 událostí/rok. Za předpokladu, že skutečně havarijní následky (velké 
nánosy) může vyvolat pouze velmi intenzivní prachová (písečná) bouře. V 
podkladové studii [2.4-23] bylo uvažováno, že pouze každá desátá prachová 
(písečná) bouře v území k umístění JZ může vyvolat velké následky a frekvence 
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výskytu prachové (písečné) bouře s havarijními následky v území k umístění JZ je 
4 × 10-3 události/rok. 

V podkladové studii ÚJV Řež [2.4-23] byla provedena také odhad četnosti výskytu 
události prachová (písečná) bouře. V této studii byly na základě dostupné literatury 
identifikovány čtyři intenzivnější prachové bouře na území ČR. Jedná se o prachové 
nebo písečné bouře, v důsledku, kterých vznikl větší souvislejší nános v místech 
dopadu větrem unášeného materiálu. Události pokrývají časový interval cca 100 
roků. Frekvence výskytu významnější prachové (písečné) bouře tedy bylo vyčísleno 
jako 4×10-2 za rok. Za předpokladu, že skutečně havarijní následky (velké nánosy) 
může vyvolat pouze velmi intenzivní prachová (písečná) bouře. Bylo uvažováno, že 
pouze každá 10 prachová (písečná) bouře v území k umístění JZ může vyvolat velké 
následky a frekvence výskytu prachové (písečné) bouře s havarijními následky v 
území k umístění JZ je 4×10-3 za rok. 

Ze studie ÚJV Řež [2.4-23] vyplývá, že prachová (písečná) bouře může způsobit 
například velké zanesení sít pod CHV, což by mohlo způsobit odstavení bloku v 
důsledku výpadku cirkulační chladící vody (CCHV). Prachovou bouří by dále mohla 
být ovlivněna dostupnost systému technické vody důležité (TVD). Z hlediska 
mechanizmů poruch lze uvažovat i zanesení vzduchových filtrů a průnik prachových 
částic do ventilačního systému. Teoreticky by mohla být ovlivněna i činnost některých 
ventilačních systémů v důsledku omezení množství přisávaného vnějšího vzduchu. 
Případné proniknutí prachových částic do strojních systémů a do systémů SKŘ by 
nemělo bezprostředně vyvolat automatické odstavení bloku.  

Z těchto důvodů je nutné zahrnout odolnost SKK proti jevu prachová a písečná bouře 
do projektových východisek NJZ EDU. 

Z údajů dostupných v rámci Monitoringu eroze půdy a publikovaných v odborné 
literatuře na základě konstatování ve zprávě ČHMÚ z roku 2019 [2.4-18] z údajů, 
které jsou pro prachové bouře k dispozici pro území ČR nelze stanovit možnou výšku 
vrstvy prachu (sedimentu) pro prašnou bouři a k tomu odpovídající pravděpodobnost 
jejich výskytu pro území k umístění JZ. Vzhledem k zaznamenaným prachovým 
bouřím na území ČR je nutno obecně pro území ČR uvažovat minimálně depozit 
následkem prachové bouře na úrovni eroze v místě vzniku bouře tedy výšku 2 cm 
prachu na 1 m2. 

Meteorologický jev „prachová a písečná bouře“ představuje omezení ve využití 
území k umístění JZ a je nutné zahrnout odolnost SKK proti jevu prachová a písečná 
bouře do projektových východisek. 

2.4.4.2.3 Tropické cyklóny, tajfuny, hurikány, tropická bouře 

Jev byl zpracován podle požadavků poznámky 9 ke článku 5.14 doporučení IAEA 
NS-G-3.4 [2.4-5] a článku 2.7 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

Tropické cyklóny, tajfuny a hurikány jsou jevy, které se ve střední Evropě nevyskytují. 
Tropická bouře je třetí stadium tropické cyklony (čtvrté stadium je hurikán). Ve střední 
Evropě se tento jev nevyskytuje, protože v průběhu svého života se tropická cyklona 
postupně transformuje v mírných šířkách na vnětropickou cyklonu, což je jev u nás 
zcela běžný a jeho projevy jsou zahrnuty v popisovaných meteorologických jevech. 

Meteorologický jev „tropické cyklóny, tajfuny, hurikány, tropické bouře“ 
nepředstavuje omezení ve využití území k umístění JZ.  
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2.4.4.2.4 Sucho 

Jev byl zpracován podle požadavků článku 1.6 doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.4-5]. 
V rámci doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7] tento jev není explicitně vyžadován. 

V rámci aktualizace zprávy ČHMÚ pro EDU v roce 2019 [2.4-18] byly prodloužené 
řady trvaní souvislých období se srážkami do 2 mm včetně (tj. období se silným 
deficitem vláhy) do konce roku 2018. Odhady stoleté, tisícileté a desetitisíci leté 
hodnoty délky trvání sucha byly určeny z proložených Gumbelova a 
generalizovaného extremálního rozložení (GEV) v příloze Přílohy k části 2.4.4.2.4-
1_Tabelární přehledy_sucho, konkrétně v Tab. 2. 

Aktualizované řady ročních maxim délky souvislého intervalu s denními úhrny srážek 
do 2 mm a přehled výsledků pro jednotlivá rozdělení jsou uvedeny v příloze Příloha k 
části 2.4.2.2.4-1_Tabelární přehledy_sucho. V Tab. 2 této přílohy jsou uvedeny 
odhady stoletých, tisíciletých a desetitisíciletých souvislých intervalů dní se srážkami 
do 2 mm včetně, tj. období se silným deficitem vláhy. 

Na základě posouzení výsledků statistických odhadů a s přihlédnutím k pozorovaným 
délkám období sucha doporučuje ČHMÚ za směrodatné považovat odhady 
provedené na základě rozdělení GEV ze stanice Džbánice, která má nejdelší řadu 
pozorování. Doporučené odhady v předchozí zprávě [2.4-13] vycházely také 
z měření na stanici Džbánice, avšak s ohledem na nepřiměřeně vysoké odhady 
10 000leté hodnoty metodou GEV-LM navrhuje ČHMÚ vycházet z metody GEV-MLE 
[2.4-14], viz Tab. 15. 

Tab. 15 Doporučené odhady délky souvislého intervalu s denními úhrny srážek 

Parametr Metoda  
odhadu 

Doba opakování 
100 let 10 000 let 

Délka souvislého intervalu s denními úhrny srážek do 
2 mm včetně (počet dní) 

Gumbel – LM 76 132 

Dle klimatických scénářů (např. [2.4-19]) lze předpokládat zvýšení četnosti výskytu 
epizod sucha a růst celkové expozice nepostiženějších oblastí na území České 
republiky. Nárůst výskytu sucha se však nemusí projevit na změně charakteristiky 
sucha zpracované pro tuto zprávu (tj. maxim délky souvislého intervalu s denními 
úhrny srážek do 2 mm včetně), jelikož denní srážkový úhrn přesahující 2 mm 
nepřeruší intenzivní epizodu sucha, ovšem v případě vyhodnocení uvedené 
charakteristiky je délka souvislé řady přerušena. ČHMÚ v aktualizované zprávě pro 
EDU z roku 2019 [2.4-14] navrhuje ponechat odhad nepřekročení maximálních délek 
trvání sucha do roku 2100 dle 10 000leté hodnoty v Tab. 15. 

Meteorologický jev „sucho“ nepředstavuje omezení ve využití území k umístění JZ. 

2.4.4.2.5 Opakující se promrzání půdy  

Jev je zpracován na základě požadavku doporučení WENRA [2.4-9]. 

Promrzání půdy je jednou z vlastností základové půdy, která může ovlivnit stabilitu 
stavební konstrukce. Nepříznivým důsledkem promrzání půdy je zvedání povrchu 
území (frost heaving, frost heave) a jeho pokles (sesednutí) po oteplení. 

K mrazovému rozpínání zeminy dochází v důsledku přeměny kapalné formy vody na 
pevnou (led). V zemině dochází k růstu krystalů ledu a k vytváření ledových čoček. 
Jelikož změna skupenství vody je doprovázena změnou objemovou (o cca 9 %), 
dochází též k rozpínání zeminy.  
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K tomuto jevu dochází, jsou-li naplněny 3 podmínky: nízká teplota – mráz, přítomnost 
vody v zemině a namrzavá zemina. Náchylnost k namrzavosti je především funkcí 
zrnitosti zeminy. Namrzavé jsou zeminy, které obsahují > 30 % zrn < 0,06 mm; 
zeminy s obsahem 15–30 % zrn < 0,06 mm jsou nejisté z hlediska namrzavosti a 
zeminy, které obsahují < 15 % zrn < 0,06 mm jsou nenamrzavé. Jíly a prachy jsou 
obecně hodnoceny jako namrzavé až silně namrzavé. Nejvíce namrzavé jsou 
kaolinity, nejméně namrzavé jsou montmorillonitické jíly. Špatně zrněné jemnozrnné 
zeminy jsou namrzavé, pokud obsahují více než 10 % zrn < 0,002 mm, dobře 
zeminy, pokud obsahují více než 3 % zrn < 0,002 mm. 

Mrazovým rozpínáním zemin jsou ohroženy objekty, které jsou založeny v hloubce 
menší, než je nezámrzná hloubka, a zejména komunikace, zpevněné plochy, 
oplocení a podobné stavby. Dopadem jsou pohyby základů nebo jejich porušení, 
poruchy funkce vrat a posuvných vjezdových bran, boulení komunikací a zpevněných 
ploch. 

Základními parametry tohoto hazardu je místně specifická hloubka promrzání a 
vlastnosti zemin v základové půdě, které určují jejich míru namrzavosti.  

Na území České republiky je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována 
úroveň 80–140 cm pod povrchem. Tato hloubka se mění s nadmořskou výškou viz 
Tab. 16. 

Tab. 16 Nezámrzná hloubka 

nadmořská výška 
[m n.m.] 

< 250 250–400 400–700 700–900 

hloubka promrzání 
[m] 

0,75 – 0,85 0,8 – 0,9 0,9 – 1,1 1,1 – 1,3 

Namrzavost zemin se stanovuje ze zrnitostního rozboru zeminy na základě 
Scheiblova kritéria namrzavosti zemin. Grafická podoba tohoto kritéria je znázorněna 
na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Rozdělení zemin podle namrzavosti – Scheibleho kritérium 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 31 

Zvětšení objemu (zvýšení povrchu terénu) lze odvodit z pórovitosti zeminy a 
mocnosti promrzající vrstvy na základě vztahu: $ℎ =  0,09 ∙  (ℎ,                                                    �2.4 − 3	 

kde ( je porovitost zeminy a ℎ je mocnost promrzající vrstvy. 

Budoucí objekty NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost budou založeny hluboko 
pod nezámrznou hloubkou (větší než cca 8 m).  

Meteorologický jev „opakující se promrzání půdy“ nepředstavuje omezení ve využití 
území k umístění JZ. 

2.4.4.2.6 Zamrzlá vodní hladina  

Jev je zpracován na základě požadavku doporučení WENRA [2.4-9]. 

V rámci tohoto hazardu se posuzuje vliv vytvoření silné ledové vrstvy na hladině řek 
či jiných vodních děl na pozemku NJZ EDU. Vytvoření silné ledové vrstvy na vodní 
hladině může omezit přístup k sání vody, čí omezit dostupné množství vody, 
případně může dojít k silovému působení ledové vrstvy na stavební konstrukce. 

Ve vodohospodářských objektech s volnou hladinou vody na pozemku EDU1-4 
nemůže vlivem extrémně nízkých teplot dojít ke vzniku takového množství ledu, které 
by ohrožovalo jejich provoz, protože provozní odpadní vody, které tečou 
kanalizačním systémem elektrárny, jako nátok na čistírnu splaškových odpadních 
vod i průmyslových odpadních vod jsou natolik oteplené, že vzniku extrémního 
množství ledu zabrání. Kromě toho jsou uvedené objekty lokalizovány níže než 
hlavní výrobní objekty, které případným vznikem ledu nemůžou být ohroženy. 
Manipulace na vodním díle Dalešice – Mohelno je prováděná tak, že zabezpečuje 
nepřetržitý, bezpečný provoz i v zimním období. Jsou-li zařízení v nádržích ohrožena 
tlakem ledových mas je povinná obsluha vodního díla provést opatření k zabránění 
nebo omezení škod individuálně ve smyslu příslušných směrnic, a to sekání ledové 
celiny od objektů nebo uvolnění ledů kolísáním hladiny při režimu přečerpávací vodní 
elektrárny. Sání surové vody v ČSJ je umístěno dostatečně hluboko pod hladinou 
stálého nadržení (asi 4 m pod minimální provozní hodnotou hladiny ve VD Mohelno), 
aby byl možný odběr za všech provozních stavů. Železobetonová konstrukce čerpací 
stanice surové vody EDU1-4 má v čelní části se sacími otvory tloušťku 150 cm a 
představuje robustní překážku pro případné působení ledu. Toto platí i pro budoucí 
vodohospodářské objekty NJZ EDU, které budou sloužit jako součásti chladících 
okruhů důležitých a nedůležitých spotřebičů. Vytvoření ledové celiny (celistvý ledový 
útvar, pokrývající souvisle vodní hladinu) na řece Jihlavě a na ní umístěných vodních 
dílech nepředstavuje omezení pro provoz čerpací stanice či vypouštění odpadních 
vod z NJZ EDU [2.4-27]. 

Meteorologický jev „zamrzlá vodní hladina“ nepředstavuje omezení ve využití území 
k umístění JZ. 

2.4.4.2.7 Ledová tříšť 

Jev je zpracován na základě požadavku doporučení WENRA [2.4-9]. 

Ledová tříšť je shluk volných jehličkovitých krystalků ledu ve vodě. Vytváří se obvykle 
v řekách, jezerech a mořích při trvale nízkých teplotách a vzniká z vnitorvodního 
ledu, případně z plovoucích shluků sněhu. 
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Vznik ledové kaše především ve vodních tocích může způsobit tzv. ledové povodně, 
kdy dojde k ucpání koryta ledem a následnému vzedmutí vodní hladiny. V případě, 
že by se kašovitý led vyskytoval u sání vody, mohl by způsobovat jeho ucpávání a 
omezení průtočného množství. Z výše uvedeného vyplývá, že kašovitý led by mohl 
způsobit záplavy či omezení až ucpání sání surové vody. 

V projektovém řešení EDU 1-4 i NJZ EDU je i z tohoto důvodu přistoupeno 
k výstavbě, resp. dalšího využívání VD Dalešice a VD Mohelno, které uvedené jevy 
zcela eliminují a odběr i vypouštění odpadních vod je zabezpečen i v případě 
výjimečného vzniku ledových jevů. 

Hloubka vody ve VD Mohelno, způsob vypouštění vody VD Dalešice, kdy se voda 
odvádí do turbín ze spodní části nádrže u hráze výše položeného VD Dalešice a také 
pravidelný přečerpávací režim mezi nádržemi Mohelno a Dalešice v řádu několika 
výškových metrů denní změny hladiny nevytváří podmínky vhodné pro podchlazení 
vody a vznik kašovitého ledu [2.4-27]. Železobetonová konstrukce čerpací stanice 
surové vody EDU1-4 má v čelní části se sacími otvory tloušťku 150 cm a představuje 
robustní překážku pro případné působení ledu a ledové tříště. 

Čerpací stanice surové vody pro EDU1-4 i budoucí čerpací stanice surové vody pro 
NJZ EDU jsou umístěny na břehu vyrovnávací nádrže Mohelno. Objekty čerpacích 
stanic surové vody nejsou zařazeny mezi objekty s vlivem na jadernou bezpečnost. 
Samotný pozemek NJZ EDU by tímto hazardem ani jinými ledovými jevy nemohl být 
ohrožen v žádném případě z důvodu téměř 90 m výškového rozdílu mezi maximální 
hladinou ve VD Mohelno (cca 300 m.n.m) a základní úrovně pozemku pro NJZ (389 
m.n.m). 

Na základě výše uvedených informací lze říci, že k ohrožení NJZ EDU hazardem 
„ledová tříšť (kašovitý led)“ dojít nemůže.  

Meteorologický jev „ledová tříšť“ nepředstavuje omezení ve využití území k umístění 
JZ. 

2.4.4.2.8 Ledové bariéry  

Jev je zpracován na základě požadavku doporučení WENRA [2.4-9]. 

Dlouhodobé mrazy mají za důsledek vytvoření ledové celiny na hladině, případně 
vytvoření kašovitého a dnového ledu. Následné uvolňování ledových ker, případně 
růst dnového ledu a pohyb kašovitého ledu může vytvářet ledové bariéry. 

Vytváření ledových bariér může způsobit tzv. ledové povodně, kdy dochází ke 
vzdouvání hladiny vlivem ledových bariér. V době mrazů ucpává koryto dnový a 
kašovitý led, v době oblevy jsou to ledové kry, které se za zvýšeného průtoku 
uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Ledové bariéry 
mohou také působit silovými účinky na konstrukce v případě, že dojde k vytvoření 
bariér v jejich bezprostřední blízkosti. 

Pozemek NJZ EDU nebude případnými povodněmi ohrožen. Ohrožena by byla 
pouze čerpací stanice na řece Jihlavě, která však není zařazena mezi objekty 
s vlivem na jadernou bezpečnost. Problematika povodní z řeky Jihlavy je podrobněji 
řešena v kapitole 2.5 ZBZ NJZ EDU a je zřejmé, že nepředstavuje reálné ohrožení 
NJZ EDU. 

Meteorologický jev „ledové bariéry“ nepředstavuje omezení ve využití území 
k umístění JZ. 
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2.4.4.2.9 Námraza a mrznoucí srážky 

Jev byl zpracován podle požadavků článku 1.6 doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.4-5]. V 
rámci doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7] není tento jev explicitně vyžadován. Články 
2.8 a 4.70 až 4.73 standardu IAEA SSG-18 však citují mrznoucí srážky a mrazem 
vyvolané jevy. 

V následující tabulce Tab. 17 jsou dle aktualizované zprávy ČHMÚ z roku 2019 [2.4-
14] uvedeny průměrné, maximální a minimální počty dní s námrazou za celé období 
pozorování pro stanici Dukovany, Kuchařovice a Luká. V počtu dní s námrazou jsou 
uvažovány dny s námrazou (zrnitou) i s průsvitnou námrazou. 

Tab. 17 Průměrný, maximální a minimální měsíční a roční počet dní s námrazou 

Stanice 
Doba 

pozorování 
Statistika 

Měsíc 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dukovany 1984-2012  

Průměr 6,0 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 5,3 14,6 

Maximum 23,0 7,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 14,0 16,0 32,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Kuchařovice 1952-2012 

Průměr 3,1 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,5 8,3 

Maximum 23,0 7,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 15,0 23,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Luká 1981-2012 

Průměr 4,6 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 4,2 11,7 

Maximum 22,0 5,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9,0 13,0 36,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Pro stanovení tloušťky námrazy a rychlosti větru, která se může při výskytu námrazy 
vyskytnout, byla použita data ze zprávy SYNOP za období 2000–2018 ze stanice 
Dukovany. Zpracovaná byla data skupiny zprávy SYNOP obsahující tloušťku 
námrazy i skupina obsahující celkovou vrstvu námrazků – tj. námrazy, jinovatky, 
ledovky i lepkavého sněhu. 

Pokud byla ve zprávě SYNOP obsažená uvedená skupina, byl tento termín vybrán i 
s příslušnou rychlostí větru naměřenou v uvedený termín. Četnosti těchto rychlostí 
větru s přiřazením tloušťky námrazků jsou zpracované pro stanice v tabulkách 
v příloze Příloha k části 2.4.4.2.9-1_Tabelární přehledy_námraza. 

Na základě rozdělení četnosti je stanovená pro maximální tloušťku námrazků 
(tvořených vrstvami všech různých druhů námrazkových jevů) pro území pro 
umístění NJZ EDU ve spolupůsobícím účinku větru 70 mm při rychlosti větru 9 m/s. 

V tabulce Tab. 18 je uveden přehled výskytu mrznoucích srážek na stanicích 
Dukovany, Kuchařovice a Luká. Za den s mrznoucími srážkami byl brán den, kdy se 
vyskytl mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení. Mrznoucí déšť (mrholení) je déšť 
(mrholení), jehož kapky okamžitě namrzají při dopadu na zemský povrch nebo na 
jiné předměty, které nejsou uměle zahřívány nebo ochlazovány. Při mrznoucím dešti 
dochází buď k namrzání přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský 
povrch, nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo slabě nad 0 °C, anebo k 
namrzání nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch 
nebo na předměty, jejichž teplota je výrazně záporná. Průvodním jevem mrznoucího 
deště je ledovka. 
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Na základě dosavadních výsledků projektů zabývajících se projekcí změn klimatu na 
území ČR, které má ČHMÚ k dispozici, nelze stanovit předpokládaný vývoj výskytu 
jevu „námraza“ a „mrznoucí srážky“ do roku 2030 [2.4-14]. 

Tab. 18 Průměrný, maximální a minimální měsíční a roční počet dní s mrznoucími srážkami 

Stanice 
Doba 

pozorování 
Statistika 

Měsíc 

Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dukovany 1983-2012 

Průměr 2,5 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 3,6 8,5 

Maximum 8,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 13,0 24,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kuchařovice 1971-2012 

Průměr 2,3 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,7 6,9 

Maximum 7,0 4,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0 15,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Luká 1981-2012 

Průměr 1,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,9 4,6 

Maximum 5,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0 10,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vzhledem k tomu, že se v území k umístění JZ historicky objevuje námraza a 
mrznoucí srážky maximálně v desítkách dní ročně a průměrně v jednotkách ročně, 
lze konstatovat, že v území k umístění JZ nemají tyto meteorologické jevy vliv, 
kterým by mohly zásadně ovlivnit jadernou bezpečnost. 

Meteorologické jevy „námraza“ a „mrznoucí srážky“ nepředstavují omezení ve 
využití území k umístění JZ. 

2.4.4.2.10 Kroupy 

Jev byl zpracován podle požadavků článku 1.6 doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.4-5], a 
článku 2.8 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

V následující tabulce Tab. 19, jsou uvedeny průměrné, maximální a minimální počty 
dní s kroupami za celé období pozorování pro stanici Dukovany, Kuchařovice a Luká.  

Tab. 19 Průměrný, maximální a minimální měsíční a roční počet dní s kroupami na stanici 

Stanice 
Doba 

pozorování 
Statistika 

Měsíc 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dukovany 1982-2012 

Průměr 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 

Maximum 1,0 0,0 1,0 1,0 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 7,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kuchařovice 1961-2012 

Průměr 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 

Maximum 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 4,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Luká 1975-2012 

Průměr 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 

Maximum 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Kroupy jsou ledové částice, jejichž největší geometrický rozměr přesahuje 5 mm. 
V pozorovací síti ČHMÚ nejsou velikosti krup evidované, údaj o maximální velikosti 
krup je zařazený pouze ve zprávě SYNOP, což pro stanovení maximální velikosti 
kroupy s ohledem na lokální výskyt krup není dostatečný vzorek. 

O neobvykle velkých kroupách nebo krupobití s následkem větších škod se dají najít 
záznamy v odborných časopisech nebo v tisku. 

Tabulka Tab. 20 uvádějící velikost krup vyskytujících se v blízkém okolí pozemku 
NJZ EDU byla zpracovaná na základě dat ze zprávy SYNOP uložených v databázi 
CLIDATA a informací publikovaných na webových portálech a na informačních 
stránkách ČHMÚ. 

Tab. 20 Největší velikost krup zaznamenaná v blízkosti NJZ EDU 

Lokalita 
Datum 

výskytu 
Průměr krup 

[cm] 
Přerov 13.6.2019 4–5 
Hradčany na 
Prostějovsku 

13.6.2019 3 

Luká* 23.6.2002 4 
Luká* 1.7.2019 4 
Dukovany* 28.7.2018 1,6 
Kostelní Myslová* 14.6.2000 2 
Kuchařovice 6.6.2009 2 

Poznámka: Data z databáze CLIDATA jsou označeny *. 

Na základě vyhledaných informací byla ČHMÚ doporučena jako návrhová hodnota 
maximální velikost krup vyskytující se v okolí pozemku NJZ EDU na 4 až 5 cm. 

Meteorologický jev „kroupy“ nepředstavuje omezení ve využití území k umístění JZ. 

2.4.4.2.11 Blesky 

Jev byl zpracován podle požadavků článků 5.37 až 5.40 doporučení IAEA NS-G-3.4 
[2.4-5] a článků 2.7 a 4.33 až 4.37 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

V uvedené tabulce Tab. 21 jsou uvedeny průměrné, maximální a minimální počty dní 
s bouřkou pro stanici Dukovany spolu se stanicemi Kuchařovice, Luká a Brno – 
Tuřany. Obrázek Obr. 6 zobrazuje kolísání ročního počtu dní s bouřkou na těchto 
stanicích. V souladu se závěry článku, viz podklad [2.4-31], roční průměr dní s 
bouřkou přibližně koresponduje s průměrným ročním počtem dnů s výskytem 
alespoň 2 blesků do země pro okolí 10 a 15 km.  

Hodnoty z observatoře Dukovany považuje ČHMÚ pro daný účel za 
nejreprezentativnější bez ohledu na to, že se aktuálně jedná o časovou řadu pouze 
36 let, neboť jsou to místní údaje a podle porovnání s okolními stanicemi neexistuje 
dostatečně těsná vazba bouřkových charakteristik jednotlivých stanic. Navíc 
pozorování bouřkové aktivity zahrnuje i jevy značně vzdálené od stanice jako je 
blýskavice a hřmění – podrobněji v příloze Příloha k části 2.4.4.2.11-1_Tabelární 
přehledy_blesky. 

V tabulce Tab. 21 jsou pro srovnání uvedeny počty dní s bouřkou na stanicích 
Dukovany, Kuchařovice, Luká a Brno – Tuřany. Navazující obrázek Obr. 6 zobrazuje 
kolísání ročního počtu dní s bouřkou na těchto stanicích. 
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Tab. 21 Průměrný, maximální a minimální měsíční a roční počet dní s bouřkou 
S

ta
n

ic
e

 

D
o

b
a 

Statistika 
Měsíc 

Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D
u
ko

va
n
y 

1
9
8
2
-2

0
1

2
 Průměr 0,0 0,1 0,1 1,3 4,0 5,0 5,4 4,2 0,9 0,1 0,0 0,1 21,2 

Maximum 0,0 2,0 1,0 4,0 10,0 10,0 11,0 13,0 5,0 1,0 1,0 1,0 34,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

K
u
ch

a
řo

vi
ce

 

1
9
6
1
-2

0
1

2
 Průměr 0,1 0,1 0,2 1,5 4,7 6,6 6,7 5,4 1,1 0,1 0,0 0,1 26,6 

Maximum 1,0 2,0 1,0 6,0 11,0 14,0 13,0 13,0 4,0 1,0 1,0 2,0 37,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

L
u
ká

 

1
9
7
4
-2

0
1

2
* Průměr 0,0 0,1 0,3 1,2 4,0 4,7 5,1 3,9 1,1 0,1 0,0 0,0 20,6 

Maximum 1,0 2,0 2,0 7,0 9,0 11,0 10,0 10,0 6,0 1,0 1,0 0,0 32,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

B
rn

o
 T

u
řa

n
y 

1
9
6
1
-2

0
1

2
 Průměr 0,1 0,1 0,3 1,4 5,1 7,0 7,1 5,4 1,6 0,1 0,0 0,1 28,2 

Maximum 1,0 1,0 3,0 7,0 11,0 13,0 13,0 12,0 4,0 1,0 1,0 2,0 41,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 

Poznámka: Na stanici Luká bylo přerušeno pozorování v roce 2002. 

 
Obr. 6 Kolísání ročního počtu dní s bouřkou 

Jak vyplývá z obrázku a tabulky, průměrné počty dní s bouřkou jsou nejvyšší na 
stanici Brno-Tuřany, nejnižší na stanici Luká. Rozdíly můžou být způsobeny jednak 
polohou stanice, rozdílnou délkou období zpracování, nezanedbatelný vliv má 
i rozdílný typ stanice. U pozorování jevů je důležitým faktorem kvalita pozorovatele, 
v dlouhodobém průměru jsou proto počty pozorovaných jevů na dobrovolnických 
stanicích zpravidla nižší než na stanicích profesionálních. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 37 

Při výskytu blesku na území střední Evropy lze podle kapitoly 2.2.1.2 zprávy [2.4-16] 
očekávat výboje typu mrak - zem mezi 10 až 15 výboji na čtvereční kilometr za rok 
neboli jeden výboj za 10 let pro oblast vymezenou okruhem 100 m. Přitom pouze 1 % 
z těchto výbojů typu mrak - zem dosáhne proudu výboje 200 kA. Rušivé jevy 
vyvolané bleskovým výbojem lze kategorizovat podle toho, zda se jedná o přímý úder 
blesku do hromosvodu (LPS) budovy nebo o nepřímý úder blesku v blízkosti 
vzdušného nebo podzemního vedení. Výpočty s tímto jevem spojené lze provádět až 
po zadání konkrétních instalačních podmínek, jako je výška budovy, provedení 
hromosvodu nebo charakteristické údaje o vzdušném nebo podzemním vedení. 

Vliv výskytu blesků v území k umístění JZ (jak z hlediska četnosti výskytu, tak i 
proudu výboje) na stavební konstrukce a systémy elektrárny je řešitelný v rámci 
koncepce EMC v dodavatelské dokumentaci. 

Meteorologický jev „blesky“ nepředstavuje omezení ve využití území k umístění JZ. 

2.4.4.2.12 Tornádo 

Jev byl zpracován podle doporučení článků 2.1 a 5.2 až 5.11 doporučení IAEA 
NS-G-3.4 [2.4-5] a článků 2.7 a 4.52 až 4.58 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

Informace o výskytu tornád na území ČR dokumentuje průběžně aktualizovaný 
přehled umístěný na webové stránce [2.4-12]. Z něj je taky vidět, že spolehlivější 
údaje o intenzitě a četnosti tornád jsou k dispozici až v posledním dvacetiletí, na 
údaje starší je nutné nahlížet s určitou opatrností, zejména v případech, kdy není 
k dispozici dostatečný popis škod a o intenzitě jevu. Ničivá síla tornáda je úměrná 
rychlosti přízemního větru způsobeného rotací. Pro klasifikaci intenzity tornád se 
používá Fujitova stupnice (viz Tab. 22). Ve starších pramenech je možné se setkat i 
se stupnicí TORRO, od jejího užívání se ale ustoupilo. Pro oblast USA a Kanady se 
od února 2007 používaná upravená Fujitova stupnice. 

Tab. 22 Stupnice intenzity tornád 

F0 
Lehké 
škody 

18-32 
m·s–1 

Náhodně zbořené komíny a dřevěné ploty, drobné škody na střešní krytině, 
poškozené reklamy a dopravní značky vedle cest, polámané větve stromů, 
sporadicky vyvrácené stromy s mělkými kořeny, stopy tornáda jsou viditelné 
na poli. 

F1 
Mírné 
škody 

33-50 
m·s–1 

Částečně zničená krytina střech, jedoucí auta jsou vytlačované ze silnic, 
mobilní domy (bungalovy) jsou posunuté ze základů, převrácené nebo silně 
poškozené, chatrnější stavby a přístřešky (kůlny, plechové garáže, plechové 
haly) jsou těžce poškozené až úplně zničené, větší stromy s pevnějšími 
kořeny jsou sporadicky vyvrácené a přelomené. 

F2 
Středně 
těžké 
škody 

51-70 
m·s–1 

Střechy z hůře postavených budov jsou úplně stržené, mobilní domy a 
chatrnější stavby jsou úplně zničené, u zděných a pevnějších dřevěných 
domů ještě nejsou boční a čelní stěny vážněji poškozené. Lehká auta jsou 
nadnášena, z malých a lehkých trosek se stávají projektily, většina izolovaně 
rostoucích velkých stromů je vyvrácena nebo zlomena. 

F3 
Značné 
škody 

71-92 
m·s–1 

Střechy a některé stěny jsou úplně odtržené od konstrukce i u dobře 
postavených budov, těžší auta jsou nadnášena, vlaky a lokomotivy 
převráceny, většina stromů v souvislých lesních porostech je vyvrácena a 
přelomena, stojící stromy a pahýly stromů jsou částečně zbavené kůry 
létajícími troskami. 

F4 
Těžké 
škody 

93-
116 

m·s–1 

Železobetonové budovy jsou významně poškozené, zděné (cihlové) a 
kamenné budovy jsou těžce (většinou neopravitelně) poškozeny, méně pevné 
budovy jsou úplně srovnané se zemí, trosky chatrných budov jsou rozptýlené 
do značných vzdáleností od svých základů, auta jsou unášena vzduchem 
(těsně nad zemí) nebo odtáhnuta do velkých vzdáleností, vznikají velké a 
těžké „projektily“ z létajících trosek, pahýly stromů jsou úplně zbavené kůry. 
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F5 
Úplná 
zkáza 

Nad 
116 

m·s–1 

Železobetonové budovy jsou těžce poškozené, ostatní budovy jsou úplně 
zničené, zpevněné, ale nezděné domy jsou před zničením přenesené na 
značné vzdálenosti, automobily jsou přenášeny vzduchem jako projektily na 
značné vzdálenosti, pole jsou úplně zbavena vegetace, úroda je převážně 
vytrhaná i s kořeny. 

Fujitova stupnice je založena na maximální rychlosti přízemního větru v tornádickém 
víru. Těmto rychlostem jsou přiřazeny typické charakteristiky škod, způsobených 
tornády příslušného stupně intenzity. V praxi se intenzita tornád určuje právě podle 
míry způsobených škod. Je nutné ale zdůraznit, že podle žádné subjektivní škály 
nelze určovat přesně rychlosti větru. Rychlosti větru uvedené v Tab. 22 jsou odhady 
a jako takové je nutné je brát, neboť nebyly nikdy vědecky verifikovány. 

Na území České republiky bylo celkem za tisíc let zaznamenáno cca 97 tornád, 
z toho cca 35 o intenzitě F1, cca 20 třídy F2 a cca 3 o intenzitě F3. Počty jsou 
přibližné z toho důvodu, že u některých případů nebylo možné rozhodnout o 
přesném zařazení k danému stupni. Údaje o výskytu tornád na území Rakouska jsou 
uloženy v databázi European Severe Weather Database (více informací lze získat na 
internetovské stránce [2.4-26]). Tornáda z oblastí přiléhajících k lokalitě pak byla 
použita pro stanovení návrhových parametrů (viz dále). Současně byly použity též 
příslušné případy výskytů tornád z přilehlé části Slovenska (uvedeno opět v [2.4-14]). 

Během posledních deseti let je v České republice dokumentováno zhruba 3-5 
případů tornád ročně. V dřívějších letech je četnost zaznamenaných případů 
podstatně menší. Osídlení však bylo výrazně odlišné od dnešního, pozorovací síť 
meteorologických stanic poskytujících spolehlivé údaje je k dispozici teprve 100 let, 
výrazně se změnily i metody a intenzita pozorování, stejně jako možnosti 
dokumentace. Nelze proto zatím jednoznačně zhodnotit, zda současná intenzita 
výskytu tornád je vyšší pouze v důsledku intenzivnějšího pozorování nebo také 
vlivem globální změny klimatu. 

Nejbližší tornáda, která se vyskytla u lokality, bylo několik tornád o intenzitě F1 ve 
vzdálenosti cca 30-40 km. Nejbližší tornádo o intenzitě F2 bylo zaznamenáno ve 
vzdálenosti cca 40-50 km (lokalita Großharras) od území k umístění. Pokud jde o 
rozměry tornáda, odpovídá podle Tab. 22 tornádům o intenzitě F1 délka dráhy 0,1 až 
9 km a šířka stopy 35-1000 metrů. Tornádům o intenzitě F2 odpovídá délka dráhy 0,5 
až 10 km a šířka stopy 75-1000 metrů. 

Vypočtené pravděpodobnosti výskytu tornáda o intenzitách F1 a F2 a vyšších pro 
lokalitu jsou uvedeny v tabulce Tab. 24. Z této tabulky vyplývá, že pravděpodobnost 
výskytu tornáda o intenzitě F1 je přibližně sedmkrát za 100 000 let (hodnota v tabulce 
6,740) a pravděpodobnost výskytu tornáda o intenzitě F2 je zhruba jednou (v tabulce 
hodnota 0,817) za 100 000 let (tj. s odhadovaným maximálním nárazem větru 51-70  
m·s–1). Pravděpodobnost výskytu tornáda o intenzitě vyšší, než je intenzita F2 v 
uvažované oblasti je 0,06 za milión let. Za uvažované období se vyskytly pouze dva 
případy o intenzitě F3 (Litovel a Himberg). Pravděpodobnost výskytu tornáda o 
intenzitě F1 a vyšší pro lokalitu je cca dvanáctkrát za 100 000 let. 

Je třeba zdůraznit, že údaje v Tab. 24 se zakládají nikoliv na měřených údajích, ale 
na svědectví obyvatel a až v posledních cca 20 letech rovněž na následných 
terénních průzkumech. V řadě případů je míra neurčitosti rozměrů dráhy značná. To 
platí zejména pro výše uvedené případy s extrémními rozměry dráhy, kde je možné, 
že škody byly ve skutečnosti způsobeny několika samostatnými tornády. 
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2.4.4.2.12.1 Stanovení návrhových parametrů tornád pro NJZ EDU 

Pro stanovení návrhových parametrů tornád se vychází z doporučení IAEA NS-G-3.4 
[2.4-5] a IAEA SSG-18 [2.4-7]. Tyto navrhují pro stanovení parametrů tornád 
uvažovat velikost oblasti řádově 100 000 km2 a současně požadují, aby oblast byla 
klimatologicky homogenní. Vzhledem k umístění NJZ EDU byla v tomto případě 
uvažována kruhová oblast o velikosti poloměru 130 km (viz Obr. 3). Velikost této 
oblasti je pak cca 53 000 km2. Tato oblast sice není meteorologicky ani fyziograficky 
zcela homogenní, nicméně je třeba ji uvažovat, aby byl k dispozici dostatečný počet 
případů výskytu tornád použitelných pro výpočet. Použité případy tornád jsou 
uvedeny v Tab. 23. V řadě případů bylo nutné velikost plochy zasažené tornádem 
odhadnout (tabulce Tab. 23 označené *) a to na základě ostatních případů tornád 
daného stupně intenzity (kvůli vyšší spolehlivosti odhadu pro všechny dostupné 
případy, nikoliv jen na základě tornád v uvažované oblasti). Zdrojem pro doplnění 
výskytu tornád byly webové stránky [2.4-12], pro území Rakouska z databáze ESWD 
[2.4-42]. 

Tab. 23 Tornáda uvažovaná pro výpočet návrhových parametrů pro území k umístění JZ 

Datum 
výskytu 

Lokalita 
výskytu 

z. š. 
[°] 

z. d. 
[°] 

I*  
šířka 
stopy 
[km] 

délka 
stopy 
[km] 

směr stopy 
postižené 

území 
[km2] 

odhad  
VT 

[m/s] 

6.7.2012 Jiříkovice  
(východ od Brna) 49,17 16,76 F1    1,323*  

21.6.2011 Staré Čivice 
(Pardubice) 50,01 15,70 F2 0,10 3,0 od SZ k JV 0,300 15,0 

24.8.2010 Olešnice 
(SZ od Blanska) 49,56 16,42 F2 0,10 3,5 od JZ k SV 0,350 8,0 

25.6.2008 Pohled – 
Smrkový Týnec 49,89 15,73 F2 0,15 5,0 od Z k V 0,750 3,5 

5.7.2004 Čechy pod 
Kosířem 49,55 17,03 F1 0,02 0,8 od Z k V 0,016 3,0 

9.6.2004 Litovel 49,70 17,07 F3 0,20 8,0 od SZ k JV 1,600  

9.6.2004 Skalica (kraj 
Trnava a Nitra) 48,85 17,23 F1    1,323*  

7.8.2002 Mýtinky u Nové 
Bystřice 49,00 15,16 F1 0,01 1,5 od SV k JZ 0,015 12,5 

16.7.2002 Žabčice 
(jižně od Brna) 49,01 16,61 F1      

14.5.2002 Hevlín 
(okr. Znojmo) 48,75 16,38 F1 0,10 2,5 od JZ k SV 0,250 6,0 

4.8.2001 od Brna ke 
Kroměříži 49,22 17,25 F1 0,10 0,3 od Z k V 0,030 10,0 

20.7.2001 Stařechovice 
(okr. Prostějov) 49,53 17,07 F2 0,40 8,0 od SZ k JV 3,200 18,0 

20.7.2001 jižně od Brna 49,10 16,68 F1 0,15 7,5 od JZ k SV 1,125 17,0 

31.5.2001 Vilémovice, 
Mrzkovice 49,68 15,34 F2 0,40 10,0 od ZSZ k VJV 4,000 8,0 

31.5.2001 Milošovice – 
Velká Paseka  49,71 15,17 F2 0,45 4,5 od ZSZ k VJV 2,025 7,5 

2.7.2000 Krasíkovice 
(okr. Pelhřimov) 49,46 15,23 F2 0,08 5,0  0,375 6,0 

19.4.2000 Studnice 
(okr. Vyškov) 49,38 16,89 F1 0,10 0,5 od JV k SZ 0,050 2,0 

26.5.1994 Lanžhot 
(okr. Břeclav) 48,73 16,97 F1      

13.10.1870 Brno 49,19 16,61 F1    1,323*  
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Datum 
výskytu 

Lokalita 
výskytu 

z. š. 
[°] 

z. d. 
[°] 

I*  
šířka 
stopy 
[km] 

délka 
stopy 
[km] 

směr stopy 
postižené 

území 
[km2] 

odhad  
VT 

[m/s] 

8.8.2018 Pottenhofen 48,75 16,53 F2 0,30 1,8 od SZ k JV 0,540  

15.7.2017 Korning 48,233 15,47 F1 0,02 3,0 od SZ k JV 0,045 5,0 

10.7.2017 Rauchenwarth 48,10 16,54 F1 0,06 3,4 od Z k V 0,200 3,8 

21.7.2016 Karlstein an der 
Thaya 48,88 15,40 F2 0,10 10,0 od ZSZ k VJV 1,000 16,7 

8.7.2012 Deutsch-Wagram 48,30 16,57 F1 0,50 2,5 od JZ k SV 1,250  

8.7.2012 Kapellerfeld 48,32 16,50 F1 0,30 1,2 od JZ k SV 0,360  

26.5.2010 Klosterneuburg 48,31 16,33 F2 0,05 4,0 od SZ k JV 0,200  

26.5.2010 Hippersdorf 48,42 15,97 F1  3,0  1,323*  

23.7.2009 Irenental 48,20 16,10 F2 1,00 8,0 od ZJZ k VSV 8,000  

23.7.2009 Purkersdorf 48,20 16,17 F1 1,00 9,0 od Z k V 9,000  

9.11.2007 Haitzendorf 48,43 15,73 F1    1,323*  

18.8.2003 Krems 48,40 15,55 F1 0,02 0,5 od Z k V 0,010  

18.8.2003 Gneixendorf 48,43 15,62 F1  0,5 od JZ k SV 1,323*  

13.5.2003 Wien 48,25 16,40 F1    1,323*  

13.5.2003 Wien-
Kaisermühlen 48,23 16,43 F1 0,20 2,0  0,400  

16.7.2002 Großmotten 48,53 15,38 F1 0,01 1,0 od SV k JZ 0,010  

2.7.2002 Gföhl 48,41 15,61 F1    1,323*  

2.7.2002 
Krems an der 
Donau 

48,40 15,55 F1 0,01 1 od Z k V 0,010  

27.5.2000 Großharras 48,67 16,25 F2 0,05 0,5 od Z k V 0,025  

1.7.1997 
Hainburg an der 
Donau 

48,17 16,95 F1 0,02 0,5 od Z k V 0,010  

12.6.1995 
Groß-
Schweinbarth 

48,42 16,63 F2 0,04   1,288*  

8.6.1971 
Mühlbach / Bez. 
Hollabrunn 

48,52 15,76 F1    1,323*  

14.7.1970 
St. Georgen am 
Steinfelde 

48,13 15,62 F1    1,323*  

19.8.1966 Litschau 48,95 15,05 F2 0,05 9,0 od JV k SZ 0,450  

6.2.1964 Wetzelsdorf 48,65 16,63 F1    1,323*  

7.7.1961 Wien 48,18 16,33 F1  0,1  1,323*  

18.5.1956 Wien 48,17 16,28 F1  0,3  1,323*  

7.7.1919 Himberg 48,08 16,43 F3 0,05 11,0  0,550  

Poznámky: 
I* - INTENZITA JEVU (Fujitova stupnice) 
* průměrný údaj pro tornáda dané třídy intenzity (stanoven na základě případů se známými rozměry 
tornáda) 
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Pro výpočet pravděpodobnosti zásahu bodu v daném regionu tornádem daného 
stupně byl použit modifikovaný vzorec A43 v doporučení IAEA 50-SG-S11A [2.4-6], 
přičemž výraz v čitateli byl počítán zjednodušeně jako součet ploch zasažených 
jednotlivými uvažovanými tornády dělený počtem let pozorování (od 1870 do 2018). 

Tab. 24 Pravděpodobnost výskytu tornáda v území k umístění JZ 

Tornáda třídy 
Doba opakování 

100 let 10 000 let  100 000 let  1 000 000 let  

F1 0,007 0,674 6,740 67,401 

F2 0,001 0,082 0,817   8,174 

F3 0,000 0,001 0,006   0,059 

F1 + F2 0,008 0,756 7,558 75,575 

F1 + F2 + F3 0,008 0,756 7,563 75,634 

F2 + F3 0,001 0,082 0,823   8,233 

Pro stanovení maximální rotační rychlosti větru tornád byl využit model podle A45 
uvedený rovněž v doporučení IAEA 50–SG-S11A [2.4-6]. Poloměr maximální rotační 
rychlosti větru byl převzat z tohoto doporučení jako empirický údaj s hodnotou 50 m. 

Stanovení rychlosti postupu je dosti náročné, neboť se u sledovaných případů 
obvykle neudává. Nicméně na základě popisů škod, rozměrů a délky stopy tornáda a 
doby jeho trvání byla pro tornáda o intenzitě F2 stanovena průměrná rychlost 
postupu 8,7 m/s, maximální rychlost postupu 13,1 m/s. Maximální rotační rychlost 
větru činí 54 m/s. Pro tornáda o intenzitě F1 je průměrná translační rychlost 7,6 m/s a 
maximální rychlost postupu 15 m/s. Maximální rotační rychlost větru činí 62 m/s. 
Maximální rychlost poklesu tlaku u tornád intenzity F2 byla určena ze vztahu A45 v 
[2.4-6] a činí 10 hPa/s. Návrhové parametry tornád třídy F1 a F2 dle doporučení 
IAEA 50-SG-S11A [2.4-6] jsou dokladovány v tabulce Tab. 25. 

Tab. 25 Návrhové parametry tornád pro území k umístění JZ 

Intenzita 
tornáda 

Odhad *+ * [m/s] *+ [m/s] 
*, 

[m/s] 
-., 
[m] 

∆0 [hPa] 1∆0 [hPa/s] 

F2 
průměrný 58 11,3 47 

50 
28,4 5 

maximální 93 18,0 75 72,2 26 

F1 
průměrný 34 6,7 28 

50 
10,0 3 

maximální 87 17,0 70 64,4 22 
Poznámka 1: 23 – translační rychlost, 2 – maximální rychlost, 24 – maximální rotační rychlost,  564 – poloměr maximální rotační rychlosti, ∆7 – pokles tlaku a 8∆9 – rychlost poklesu tlaku. 
Poznámka 2: Průměrný odhad translační rychlosti je průměrná translační rychlost ze všech tornád 
dané třídy v Tab. 22, maximální odhad translační rychlosti je maximum z rychlosti tornád dané třídy. 
Poznámka 3: Hodnota poklesu tlaku vzduchu vypočítaná pro tornáda na našem území nemusí být 
vypovídající z důvodu menšího počtu tornád a jejich velikosti. ČHMÚ proto doporučilo [2.4-10] použít 
hodnoty podle NRC Regulatory Guide z roku 2007 [2.4-10]. 
Poznámka 4: Maximální translační rychlost byla zjištěná u tornáda F2 vyskytujícího se 20.7.2001 
v obci Stařechovice (okr. Prostějov) a u tornáda F1 rovněž 20.7.2001 jižně od Brna. Napočtené 
maximální hodnoty rychlosti tornád o intenzitě F1 a F2 odpovídají údajům publikovaným pro tyto 
tornáda. 

2.4.4.2.12.2 Odhad doby trvání intenzity tornáda nad specifikovanou intenzitu 

Typická doba života tornáda je v řádu minut až deseti minut, a případy, kdy tornádo 
zdánlivě existovalo po dobu několika hodin, nejsou jednoznačné [2.4-12].  
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Ve studii [2.4-43] je uváděna průměrná doba trvání tornád 5-14 minut na základě 
pozorování více než 1000 případů. Ve studii není popsaná spojitost mezi intenzitou a 
dobou trvání tornáda, zpracovaná je pouze doba trvání tornáda v závislosti na délce 
stopy tornáda. 

V [2.4-44] je popsána závislost intenzity tornád na délce trasy. Ve většině případů je 
zaznamenána delší trasa při větší intenzitě tornáda. Nelze však jednoznačně říci, zda 
větší intenzita znamená delší dobu trvání. 

V [2.4-45] je na vzorku více než 200 tornád studovaná intenzita tornád v závislosti na 
rychlosti postupu bouřky. V rámci studie byla pro jednotlivé intenzity tornád na území 
USA odvozená teoretická (uvedená je i naměřená) postupová rychlost bouřky. 
Intenzita tornád narůstá s rychlostí postupu bouřky. 

2.4.4.2.12.3 Letící předměty generované tornádem 

Tornáda o intenzitě F2 v ČR spadají v drtivé většině do spodní poloviny třídy a 
projevují se totálními vývraty stromů, rozsáhlými polomy v lesích, z budov jsou 
odnášeny střechy, může dojít i ke zboření štítů zděných budov, chatrnější stavby jsou 
většinou zcela zdemolovány, osobní automobily převráceny, rozestavěné budovy 
bývají často neopravitelně zničeny. 

Tornádo ze zemského povrchu unáší volně ložené předměty i trosky předmětů, které 
svým destrukčním účinkem zničí. Trosky a předměty mohou být odmrštěny do 
vzdálenosti několika desítek metrů. V dostupných pramenech na území ČR jen velmi 
málo uvedeno o účincích generovaných projektilů, které mohou být zdrojem vážných 
škod. Na území ČR došlo k vymrštění 5kg kladiva, které bylo odmrštěno na 
vzdálenost cca 30 m a to 27. 6. 1997. V některých případech jsou dokumentovány 
letící předměty (např. střešní tašky, úlomky větví apod.). 

Návrhové parametry tornáda uvedené v Tab. 25 jsou porovnatelné s parametry 
tornáda stanoveného pro region III v předpisu US NRC RG 1.76 [2.4-10]. V 
citovaném standardu jsou pro region III definovány tři typy letících předmětů 
generovaných tornádem: 

- ocelová trubka průměru 168 mm, délka 4,58 m, hmotnost 130 kg, nárazová 
rychlost 24 m/s, 

- osobní automobil o hmotnosti 1178 kg, nárazová rychlost 24 m/s, výška 
nárazu do 9,14 m, 

- ocelová koule průměru 2,54 cm, nárazová rychlost 6 m/s. 

Vzhledem k tomu, že pro území k umístění JZ je jako návrhová událost již uveden 
náraz referenčního letounu L-159, jednomístný jednomotorový víceúčelový lehký 
bojový podzvukový letoun o hmotnosti 7 t s rychlostí nárazu 200 m/s (viz kapitola 2.3 
a 2.11 této zprávy) a bezpečnostně významné konstrukce, systémy a komponenty 
budou navrženy jako odolné vůči jeho účinkům, lze předpokládat s velkou rezervou 
jejich odolnost vůči účinkům letících předmětů generovaných tornádem. 

2.4.4.2.12.4 Rozměry stopy tornáda 

U zaznamenaných případů jsou rozměry poměrně dosti proměnlivé a pohybují se 
v širokém rozmezí. Šířka stopy se pohybuje od několika desítek metrů, převážně u 
slabších tornád, až po několik stovek metrů u tornád intenzity F2 a F3.  
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Délka stopy je opět velmi variabilní a dá se říct, že na rozdíl od šířky, zde neexistuje 
jednoznačný vztah mezi délkou stopy a intenzitou tornáda. Pohybuje se většinou od 
několika desítek, spíše ale stovek metrů po několik km, v ojedinělých případech 
desítek km. 

Tornáda většinou putují od JZ až SZ k SV až JV. Prakticky se nevyskytují případy 
postupu od východního směru. Nicméně i zde panuje poměrně velká rozmanitost, a 
navíc u starších případů není dráha tornáda většinou vůbec doložena.  

2.4.4.2.12.5 Křivka porušitelnosti 

V pokladové studii ÚJV Řež [2.4-23] byla provedena konzervativní analýza 
porušitelnosti stavebních konstrukcí při zatížení vyvolaným tornádem. Cílem této 
analýzy porušitelnosti bylo rozhodnout, zda je nutné havarijní scénáře vyvolané 
tornádem dále podrobněji hodnotit v PSA modelu nebo ne. Analýza uvažuje pouze 
účinky vysoké rychlosti vzduchu ve vnějších částech vzdušného víru. Neuvažuje 
Vznik atmosférického podtlaku uvnitř vzdušného víru s nárůstem podtlaku ve směru k 
ose víru ani vznik letících předmětů vržených tornádem. 

Pro porušení stavebních konstrukcí budov kvalifikovaných na události s výskytem 
jednou za 10 000 let byl v podkladové studii [2.4-23] stanovena následující křivka 
porušitelnosti. 

 
Obr. 7 Křivka porušitelnosti (kvalifikované stavební objekty) 

Pro území k umístění JZ bylo jako návrhové tornádo vybráno tornádo kategorie F2. S 
použitím křivky porušitelnosti a horního odhadu rychlosti větru dle Fujitovy stupnice 
lze odhadnout pravděpodobnost poškození stavebních konstrukcí kvalifikovaných 
budov na 6,78 × 10-3. Pokud tedy budeme uvažovat frekvenci výskytu tornáda 
kategorie F2 dle tabulky, tj. cca 2 za 100 000 let, dostaneme roční frekvenci scénáře 
poškození kvalifikovaných stavebních konstrukcí tornádem kategorie F2 1,36 × 10-7 
porucha/rok. 
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Na základě pravděpodobnosti zasažení území k umístění JZ tornádem F2 stanovené 
ČHMÚ a pravděpodobnosti poškození kvalifikovaných budov dle zprávy ÚJV Řež 
[2.4-23] jev „tornáda“ nepředstavuje omezení ve využití území k umístění JZ. 

Meteorologický jev „tornádo“ nepředstavuje omezení ve využití území k umístění JZ. 

2.4.4.2.13 Vodní smršť 

Jev byl zpracován podle článků 2.7 a 4.33 až 4.37 doporučení IAEA SSG-18 [2.4-7]. 

Vodní smršť nebo také vodní sloup je označení pro tornádo nad mořem (v angličtině 
waterspout). Většinou nebývají vázané na tzv. supercely (tj. typ konvektivní bouře) a 
jsou slabší než pozemní tornáda. V síti ČHMÚ tento jev není sledovaný, v našich 
zeměpisných šířkách se téměř nevyskytuje a z hlediska účelu této dokumentace není 
významný. 

Meteorologický jev „vodní smršť“ nepředstavuje omezení ve využití území 
k umístění JZ. 

2.4.4.2.14 Sněhová lavina 

Jev byl zpracován podle článku 4.3 doporučení IAEA SSG-35 [2.4-8]. 

Sněhové laviny jsou zvláštním druhem svahových pochodů. Jde o pohyb (rozsáhlé 
řícení po horském svahu) čisté sněhové hmoty (ledových mas) nebo sněhové hmoty, 
která s sebou často nese příměs úlomků hornin a jiného materiálu (zemina, 
vegetace, stromy). Rychlost pohybu je větší než 10 m.s-1 na vzdálenost, která je větší 
než 50 m. Lavinovité jsou zejména hladké travnaté svahy. 

Dle podkladové studie [2.4-27] lze vznik lavin v okolí NJZ EDU, které by mohly 
ohrozit bezpečnost elektrárny prakticky vyloučit. Elektrárna se nachází ve vrcholové 
partii mírně zvlněného reliéfu.  

Meteorologický jev „sněhová lavina“ nepředstavuje omezení ve využití území 
k umístění JZ. 

2.4.4.2.15 Solární bouře 

Jev byl zpracován podle doporučení WENRA [2.4-9]. 

Sluneční aktivita má prokazatelný vliv na stav meziplanetárního prostoru v okolí 
Země. Ta není vystavena přímému vlivu nabitých částic, neboť je obklopena vlastní 
magnetosférou, jež tyto částice do značné míry stíní. Prostřednictvím tohoto pole 
však poruchy sluneční aktivity indukují poruchy v magnetosféře, označované 
souhrnným názvem geomagnetická aktivita. 

Úroveň geomagnetické aktivity lze nejsnáze posoudit na základě měření intenzity 
zemského magnetického pole. Zejména nalétající plazmoid (oblak plazmatu 
uvolněný při sluneční erupci) vyvolává v důsledku vyrovnání tlaků na hraniční vrstvě 
magnetosféry impulsy, jež se projevují v lokálních změnách velikosti magnetického 
pole Země. Projevy sluneční aktivity lokálně mění magnetickou indukci o hodnoty v 
řádu desítek až stovek nanotesla (změny jsou sto až tisíckrát menší, než je střední 
hodnota indukce), v klidovém stavu se indukce mění o méně než 20 nT. Změny větší 
již indikují situaci označovanou jako geomagnetická bouře, někdy také jako sluneční 
(solární) bouře. 
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Zemská magnetosféra i vyšší vrstvy atmosféry (ionosféra) obsahuje systém 
elektrických proudů, jež podléhají v průběhu geomagnetické bouře značným 
změnám. Změny systému proudů generují časově proměnné elektrické pole, jež ve 
vodivých strukturách na povrchu Země budí parazitní elektrické proudy, tzv. 
geomagnetické indukované proudy (GIC). Za největší nebezpečí s největší 
potenciálním dopadem na NJZ EDU je obecně považován kolaps rozvodné sítě 
(blackout). GIC v rozvodné síti vedou ke třem hlavním efektům: 

Blackout 

GIC může být pojistnými prvky vyhodnocen jako nebezpečné přepětí, což vede k 
bezpečnostnímu odpojení postižené větve rozvodné sítě. To ovšem v praxi znamená, 
že celkový výkon přenášený sítí je nyní směřován do méně větví, a to potenciálně 
včetně GIC. Může tedy dojít k zásahu pojistného prvku na jiné větvi atd. až do stavu, 
kdy není k dispozici dostatek zapojených vedení pro funkci sítě. Síť kaskádně 
kolabuje. Instalované filtrové banky často umožní regulovat vlastní GIC, ale již ne 
jeho harmonické frekvence. Kondenzátorové banky představují pro harmonické 
proudy cestu s nižší impedancí, na výsledný nadproud reaguje jistící prvek 
odpojením. 

Poškození transformátoru 

GIC jsou sice proudy v čase proměnnými, avšak jejich charakteristická perioda 
proměnnosti je několik málo minut, jsou tedy proměnné s frekvencemi v řádu mHz. Z 
hlediska zařízení typu transformátor, jejichž návrhová pracovní frekvence je 50 Hz, 
jsou GIC v podstatě proudy stejnosměrnými. Z toho vyplývá, že vnikne-li do 
transformátoru GIC, posunuje hysterezní křivku a saturuje jádro jednou polaritou. 
Transformátor se zahřívá, může plynovat, poškozuje se mezidesková izolace, může 
dojít k požáru olejové lázně a v extrémních případech až dojít k tavení samotného 
jádra transformátoru. 

Poškození turbogenerátoru 

Přítomnost GIC ovlivňuje stabilitu frekvence systému, náhodné výkyvy představují 
zátěž pro turbíny generátorů a vznik nesouměrné soustavy fází kvůli přítomnosti 
zpětných proudů (zpětné soustavy). Generátory jsou v takovém případě automaticky 
odpojovány od sítě, v případě neodpojení může dojít k fyzickému poškození lopatek 
turbíny vznikajícími vibracemi.  

Přítomnost GIC v komponentách rozvodné sítě představuje největší nebezpečí 
související se sluneční aktivitou pro provoz NJZ EDU. Dle analýzy ASU AV ČR [2.4-
24] by při běžných událostech sluneční aktivity byla amplituda GIC v rozvodné síti v 
řádu jednotek ampér. Z tohoto hlediska je NJZ EDU ohrožen jen málo. 

Poškozování transformátorů (především izolační vrstvy) GIC je však považováno za 
vliv s kumulativním efektem. Z toho vyplývá, že zařízení nemusí bezprostředně po 
geomagnetické bouři vykazovat známky selhávání (plynování, přehřívání,…), avšak 
kdyby bylo podrobeno detailnímu rozboru, mohly by být odhaleny horké skvrny na 
jednotlivých deskách a mikroskopická tepelná poškození izolace. Tyto poruchy pak v 
průběhu operačního nasazení transformátoru postupně narůstají a mohou vést k 
selhání zařízení se značným časovým zpožděním. 

Ze studie ASU AV ČR [2.4-24] vyplývá, že nebezpečí poškození ostatních zařízení je 
zanedbatelné, a to ze dvou důvodů. Jednak ostatní vedení (např. v rámci NJZ EDU) 
je rozděleno na kratší úseky, vzhledem k malé vzdálenosti zemnících bodů tedy 
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nelze očekávat indukci velkých GIC. Dále je toto vedení realizováno vodiči s menším 
průřezem, tedy s větší impedancí, což ještě snižuje amplitudu indukovaných GIC při 
daném geoelektrickém poli ve srovnání s dlouhým vedením navázaným na vývodový 
transformátor. Prameny, popisující historické události, při nichž bylo zaznamenáno 
poškození zvyšovacích transformátorů, nezmiňují poškození jiných zařízení v rámci 
téže elektrárny, tento závěr se týká zařízení spojených s jak vedení silovým, tak 
signálním. 

Meteorologický jev „solární bouře“ nepředstavuje omezení ve využití území 
k umístění JZ. 

2.4.4.2.16 Pád meteoritu 

Jev byl zpracován dle doporučení WENRA [2.4-9]. 

Na zemský povrch mohou dopadnout objekty přilétnuvší z kosmického prostoru, ať 
už přirozeného nebo umělého původu. Přirozená tělesa jsou úlomky planetek a 
komet různých velikostí, s nimiž se planeta Země střetává při svém oběhu kolem 
Slunce. Tato tělesa vstupují do zemské atmosféry kosmickými rychlostmi v rozsahu 
11–72 km.s-1. Většina jich v atmosféře shoří. O tom, zda část původního tělesa 
dopadne až na zemský povrch, rozhoduje především velikost, vstupní rychlost a 
soudržnost tělesa. 

Mezi tělesa umělého původu patří družice, které se pohybují na nízkých oběžných 
drahách, 200–300 km nad povrchem Země. Tyto dráhy nejsou stabilní, v důsledku 
odporu řídkých vrstev atmosféry se postupně snižují. Pokud družici dojdou zásoby 
paliva nebo je neovladatelná, dostane se nakonec do hustších vrstev atmosféry ve 
výškách kolem 100 km, kde se začne zahřívat, odpařovat a rozpadat. Celý jev je 
podobný vstupu přirozeného tělesa s tím rozdílem, že vstupní rychlost je nižší, 
necelých 8 km.s-1, a dráha je téměř vždy prakticky vodorovná. Části větších družic 
mohou dopadnout na zemský povrch a vzhledem k vodorovné dráze mohou být 
rozesety v pásu až stovky kilometrů dlouhém. Dopadové rychlosti jsou podobné jako 
u obyčejných pádů meteoritů. Pouze u těles velmi odlišných od koule (např. 
plochých) nebo dutých mohou být jiné, než odpovídá výpočtům pro přirozená tělesa 
(spíše nižší). 

Dle studie ASU AV ČR [2.4-25] je pravděpodobnost pádu malého meteoritu (1 kg) do 
oblasti o ploše 1 km2 je zhruba 2 x 10-6 za rok. Pravděpodobnost pádu velkého 
meteoritu (100 kg) do stejné oblasti je stokrát menší, tj. 2 x 10-8 za rok. Kilogramový 
meteorit dopadne rychlostí kolem 70 m.s-1, stokilogramový 150 m.s-1. 
Pravděpodobnost zasažení celé oblasti destruktivní tlakovou vlnou způsobenou 
srážkou s planetkou o rozměru 50 metrů nebo více je také zhruba 2 x 10-8 za rok. 

Z hlediska pádu kosmických trosek (tělesa umělého původu) uvádí studie ASU AV 
ČR [2.4-25], že z jedné družice spadne v průměru 100 úlomků těžších než 1 kg a 
jeden těžší než 100 kg, pravděpodobnost pádu do oblasti o ploše 1 km2 je zhruba 8 x 
10-6 za rok pro kilogramové objekty a 8 x 10-8 za rok pro stokilogramové objekty. 

Vzhledem k tomu, že pro NJZ EDU je stanoveno návrhové letadlo o hmotnosti 7 t a 
dopadové rychlosti 200 m.s-1, kterému musí NJZ EDU odolat, nepředstavuje 
meteorologický jev „pád meteoritu“ omezení ve využití území k umístění JZ. 

2.4.4.2.17 Mlha 

Jev byl zpracován dle doporučení WENRA [2.4-9]. 
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Mlha představuje atmosférický aerosol sestávající z velmi malých vodních kapiček, 
popř. drobných ledových krystalků rozptýlených ve vzduchu, který zmenšuje 
vodorovnou dohlednost při zemi alespoň v jednom směru pod 1 km. Relativní vlhkost 
vzduchu v mlze bývá velmi vysoká (dosahuje až 100 %). Vzduch působí sychravým 
dojmem. V klimatologii se rozlišují čtyři stupně intenzity mlhy podle dohlednosti, a to 
mlha slabá (dohlednost 500 až 1 000 m), mírná (200 až 500 m), silná (50 až 200 m) 
a velmi silná (dohlednost menší než 50 m). Mlhy všech druhů vznikají tehdy, jestliže 
teplota vzduchu poklesne pod teplotu rosného bodu, nebo se mu při dostatečném 
počtu účinných kondenzačních jader přiblíží. K tomu dochází buď ochlazením 
vzduchu, např. při mlze radiační, advekční a svahové, nebo dodatečným zvýšením 
vlhkosti vzduchu, např. u mlhy frontální (z vypařování). Mlha může vznikat při 
kladných i záporných teplotách vzduchu [2.4-15]. 

Dle podkladové studie ÚJV Řež [2.4-23] meteorologický jev „mlha“ sama o sobě 
negeneruje hazardy působící na jadernou bezpečnosti NJZ EDU, avšak je nutné ji 
uvažovat v kombinaci s jinými jevy, např. zvýšení pravděpodobnosti dopravní 
nehody, což může být zdrojem událostí jako únik nebezpečných látek (výbušných, 
toxických atd.) a jejich interakce s JZ. 

Z tohoto důvodu samostatný jev „mlha“ nepředstavuje omezení ve využití území k 
umístění JZ. 

2.4.4.2.18 Změny klimatu 

Mezinárodní návod IAEA SSG-35 [2.4-8] doporučuje hodnotit jako jeden z externích 
hazardů klimatické změny a jejich vliv na regionální klima v souvislosti s globálními 
změnami klimatu. 

Pokud by meteorologický jev „změny klimatu“ byly uvažovány jako samostatný 
hazard, bylo by dle výsledků podkladové studie možné tento jev vyloučit na základě 
rychlosti jeho projevu. Lze očekávat, že nástup klimatických změn je natolik pomalý a 
do určité míry předvídatelný, že by bylo možné zavést příslušná opatření pro 
eliminaci těchto vlivů na jadernou bezpečnost JZ. 

Změny parametrů prostředí, vyplývající z klimatických změn, a jejich vliv na riziko 
provozu NJZ EDU musí být hodnoceny v rámci periodického hodnocení bezpečnosti 
(PSR). 

2.4.4.3 METEOROLOGICKÉ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPTYL 

Zpracování vycházelo z požadavků uvedených ve článcích 2.23 až 2.27 doporučení 
IAEA NS-G-3.2 [2.4-4]. 

Meteorologické parametry ovlivňující rozptyl a podklady pro difuzní model lokality 
tvoří: 

- kategorie stability atmosféry (stanovení kategorií stability v sobě zahrnuje i 
stanovení podmínek turbulence a vertikálního teplotního zvrstvení), 

- údaje o vektoru proudění, 

- údaje o srážkách. 

Rozptylové podmínky v atmosféře lze souborně vyjádřit pomocí tříd stability.  
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2.4.4.3.1 Kategorie stability 

Relativní četnost kategorií stability uvádí tabulka Tab. 26. 

Tab. 26 Relativní četnost výskytu kategorií stability [%] na stanici Dukovany 

Dlouhodobý 
průměr 

Labilní Instabilní 
Mírně 

instabilní 
Neutrální Stabilní 

Silně 
stabilní Celkem 

A B C D E F 
2000-2018 13,3 8,4 14,3 42,5 8,8 12,7 100,0 

Hodnoty uvedené v tabulce Tab. 26 byly zpracovány jako průměr pro období 2000 až 
2018 na základě výsledků měření automatické meteorologické stanice podle 
programů pro výpočet tříd stability podle Pasquillovy stupnice se vzorkováním po 10 
minutách [2.4-18]. 

Na základě dosavadních výsledků projektů zabývajících se projekcí změn klimatu na 
území ČR, které má ČHMÚ k dispozici, nelze stanovit předpokládaný vývoj 
rozptylových charakteristik pro období 2100 [2.4-27]. 

2.4.4.3.2 Podmínky pro rozptyl 

Výskyt mimořádně nepříznivých rozptylových podmínek vyplývá z regionálních 
podmínek klimatu a utvářením terénu v daném místě. V souladu s požadavkem § 16 
písm. a) odst. 1 vyhl. č. 378/2016 Sb. je nutné zhodnotit, že blízké okolí NJZ EDU 
neleží ani v horském či podhorském údolí s výškou svahů víc jak 200 m, ani v kotlině 
s extrémním výskytem (trojnásobek průměru v ČR) inverzních situací. 

Z morfologie území k umístění JZ do 5 km od hranice NJZ EDU, uvedené v kapitole 
2.1.4.2.3 vyplývá, že toto území odpovídá planině, na které je situován se 3 až 10 m 
převýšením proti okolnímu terénu. Takové umístění odpovídá příznivým podmínkám 
pro provětrávání tohoto území.  

Následující Tab. 27 uvádí relativní četnosti výskytu jednotlivých kategorií stability dle 
Pasquilla jednak v blízkém okolí NJZ EDU, jednak v průměru za ČR bez ohledu na 
délku pozorování či přerušení měření na jednotlivých stanicích. Poslední sloupec 
udává četnost stabilního zvrstvení (je součtem kategorií E a F) [2.4-14]. 

Tab. 27 Relativní četnosti kategorií stability [%] dle Pasquilla  

Oblast 
Silně 

instabilní 
Středně 

instabilní 
Mírně 

instabilní 
Neutrální 

Mírně 
stabilní 

Středně 
stabilní Celkem 

Stabilní 

A B C D E F E–F 

NJZ EDU 0,18 4,64 10,96 43,17 17,64 23,41 100 41,05 

ČR 0,43 6,69 11,74 40,23 14,90 26,00 100 40,90 

Poznámka: Měření v období od 1961 do 2018. 

Vyplývá, že poměr četnosti výskytu kategorií se stabilním zvrstvením (součet 
kategorií E a F) v území k umístění JZ, tedy s rozptylově nepříznivými podmínkami 
přibližně odpovídá průměru České republiky. Tato hodnota je nižší než hodnota 
kritéria 3, tj. území k umístění JZ interpretaci kritérií rozptylových podmínek dle 
návodu SÚJB BN-JB-1.14. 

Z hlediska § 16 písm. a) odst. 1) vyhlášky č. 378/2016 [2.4-2], území k umístění JZ 
není limitována zvýšeným výskytem mimořádně nepříznivých rozptylových 
podmínek, což vyplývá z: 

- morfologie terénu území k umístění JZ, která nemá vlastnosti údolí nebo 
kotliny s nepříznivými vlastnostmi pro rozptyl výpustí do atmosféry, 
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- četnosti výskytu nepříznivých rozptylových meteorologických podmínek, které 
je nižší než trojnásobek průměru v České republice. 

2.4.4.3.3 Směr a rychlost větru 

Směr a rychlost větru byly zpracovány podle požadavků článků 2.18 až 2.22 
doporučení IAEA NS-G-3.2 [2.4-4]. 

Střední rychlost větru při jednotlivých třídách stability v závislosti na směru proudění 
uvádí tabulka Tab. 28 (průměr za období 2000 až 2018). Pro zpracování hodnot 
četnosti směrů a rychlosti byla využita data rychlosti větru naměřená měřícím 
systémem, tj. dle aktuálně používané metodiky hodnocení stability atmosféry 
obsahuje relativní četnosti větru v jednotlivých třídách rychlosti větru uvedených 
v Tab. 28 a to bez rozlišení stabilitních kategorií pro jednotlivé měsíce a pro rok 
celkem. 

Tab. 28 Střední rychlost větru [m/s] pro třídy stability v závislosti na směru proudění. 

Sektor 
Kategorie 

A-F 
Kategorie 

A 
Kategorie 

B 
Kategorie 

C 
Kategorie 

D 
Kategorie 

E 
Kategorie 

F 

N 3,45 4,98 3,15 3,32 4,15 2,97 1,47 

NNE 3,04 3,96 3,14 3,48 3,81 2,76 1,29 

NE 3,28 4,10 3,18 3,75 3,89 2,92 1,38 

ENE 3,26 3,53 3,06 3,56 3,84 3,14 1,50 

E 3,42 2,79 3,25 3,71 3,98 3,24 1,46 

ESE 4,38 3,80 4,49 4,41 4,99 3,24 1,39 

SE 5,05 5,24 4,16 5,19 5,68 3,31 1,41 

SSE 3,23 3,56 3,19 3,80 3,52 2,81 1,53 

S 2,94 3,58 2,76 3,01 3,40 2,81 1,45 

SSW 2,76 3,17 2,69 3,00 3,20 2,79 1,42 

SW 3,06 4,07 2,71 3,37 3,48 2,81 1,40 

WSW 3,89 4,55 3,48 4,42 4,58 3,05 1,48 

W 5,12 3,57 4,62 5,34 6,03 3,32 1,58 

WNW 5,02 4,84 5,55 5,30 5,73 3,22 1,56 

NW 4,83 5,86 3,99 4,76 5,42 3,41 1,64 

NNW 4,47 5,42 4,33 4,70 5,21 3,55 1,66 

Celkem 4,13 4,79 3,96 4,36 4,85 3,20 1,50 

Poznámka: Měření v období od 2000 do 2018 na observatoři Dukovany. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s.  Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                  Strana 50 

Tab. 29 Relativní četnosti směru větru [%] pro jednotlivé třídy rychlostí větru 

Kategorie 
A–F 

Třída rychlosti větru 

Sektor I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Celkem 

Rychlost [m/s] 0-0,1 0,1-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-6,0 6,1-8,0 8,1-12 12,1-16 16,1-20 20,1-25 >25,1 

N 0,05 0,61 1,40 1,39 1,24 1,66 0,54 0,21 0,02 0,00 0,00 0,00 7,11 

NNE 0,03 0,46 0,75 0,61 0,52 0,62 0,21 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 

NE 0,03 0,48 0,92 0,96 0,88 1,11 0,33 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 

ENE 0,04 0,47 1,09 1,45 1,58 1,77 0,23 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 

E 0,04 0,44 1,10 1,44 1,72 1,99 0,37 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 

ESE 0,02 0,30 0,68 0,82 1,11 2,35 0,99 0,32 0,01 0,00 0,00 0,00 6,61 

SE 0,02 0,27 0,55 0,61 0,80 1,87 1,38 0,77 0,01 0,00 0,00 0,00 6,27 

SSE 0,02 0,26 0,61 0,65 0,49 0,48 0,19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 

S 0,03 0,31 0,73 0,74 0,60 0,57 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 

SSW 0,02 0,27 0,61 0,68 0,51 0,37 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 

SW 0,02 0,33 0,71 0,74 0,55 0,60 0,14 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 

WSW 0,01 0,27 0,62 0,72 0,58 0,79 0,39 0,21 0,03 0,00 0,00 0,00 3,62 

W 0,02 0,29 0,79 1,18 1,13 1,91 1,34 1,09 0,18 0,03 0,00 0,00 7,97 

WNW 0,02 0,30 0,72 1,21 1,27 1,93 1,34 1,02 0,16 0,02 0,00 0,00 7,99 

NW 0,03 0,46 1,28 2,17 2,39 4,12 2,56 1,54 0,12 0,01 0,00 0,00 14,66 

NNW 0,03 0,52 1,32 1,84 2,09 3,69 1,94 0,81 0,07 0,00 0,00 0,00 12,31 

Celkem 0,40 6,03 13,89 17,20 17,47 25,84 12,14 6,36 0,62 0,06 0,01 0,00 100,00 

Poznámka: Průměr za období 2000–2018 na observatoři Dukovany bez rozlišení tříd stability. 
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Relativní četnosti směru větru pro jednotlivé třídy rychlostí větru na stanici Dukovany 
pro jednotlivé kategorie stability obsahují podrobné tabulky, které jsou doloženy 
v příloze Příloha k části 2.4.4.3.4-1_Směr a rychlost větru. 

2.4.4.3.4 Indikátory turbulence v atmosféře 

Jev byl zpracován podle požadavků uvedených ve článcích 2.23 až 2.27 doporučení 
IAEA NS-G-3.2 [2.4-4].  

Třídy stability zahrnují v sobě informaci o míře turbulence v atmosféře potřebnou pro 
výpočty difuzních modelů území k umístění JZ. Není proto nutné další indikátor 
turbulence uvádět. 

2.4.4.3.5 Srážky a vlhkost 

Jev byl zpracován podle požadavků článku 2.28 doporučení IAEA NS-G-3.2 [2.4-4]. 
Výsledky zpracované ve zprávě ČHMÚ z roku 2019 [2.4-18] jsou uvedeny v Tab. 30. 

Tab. 30 Frekvenční rozdělení intenzity srážek [%] v rozlišovaných třídách 

Třída I II II IV V VI VII VIII IX X Celkem 

Intenzita srážek 
[mm/h] 

0 
0,0-
0,1 

0,2-
0,4 

0,5-
1,0 

1,1-
2,0 

2,1-
3,0 

3,1-
6,0 

6,1-
10 

10,1-
20,0 

>20 >=0 

2004 94,34 1,84 1,58 1,45 0,52 0,09 0,11 0,05 0,01 0,00 100 

2005 93,89 1,89 1,76 1,63 0,39 0,15 0,22 0,07 0,00 0,00 100 

2006 99,02 0,83 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

2007 95,01 1,73 1,66 0,92 0,38 0,14 0,12 0,02 0,01 0,01 100 

2008 98,72 0,58 0,43 0,17 0,08 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 100 

2009 90,87 2,90 3,83 1,40 0,61 0,14 0,21 0,02 0,02 0,01 100 

2010 92,58 2,56 2,45 1,33 0,64 0,22 0,14 0,04 0,04 0,01 100 

2011 95,50 1,51 1,57 0,77 0,38 0,12 0,09 0,03 0,01 0,01 100 

2012 95,23 1,59 1,41 0,79 0,50 0,18 0,16 0,07 0,04 0,02 100 

2013 95,98 1,17 1,04 0,67 0,41 0,23 0,32 0,11 0,05 0,01 100 
2014 93,47 2,12 2,52 0,92 0,54 0,18 0,15 0,05 0,05 0,01 100 

2015 94,15 1,71 2,15 1,03 0,55 0,16 0,17 0,05 0,02 0,02 100 
2016 93,53 1,49 2,69 1,12 0,70 0,32 0,11 0,02 0,01 0,01 100 

2017 92,20 2,74 2,42 1,47 0,83 0,15 0,16 0,00 0,01 0,01 100 
2018 96,80 0,10 0,10 2,32 0,33 0,13 0,11 0,05 0,04 0,03 100 

Průměr 94,75 1,65 1,72 1,07 0,46 0,15 0,14 0,04 0,02 0,01 100 
Poznámka: Průměr za období 2004–2018 na observatoři Dukovany. 

Roční frekvenční rozložení srážek v letech 2004-2018 bylo spočteno na observatoři 
Dukovany z intenzit srážek měřených každých 10 minut, v letech 2004, 2005 a 2017 
z měření intenzity srážek člunkovým (váhovým) srážkoměrem, od roku 2006 
detektorem počasí firmy Vaisala (FDP12). Z ročních údajů byly následně vypočteny 
průměry za období 2004-2018. 

2.4.4.3.6 Teplota vzduchu 

Jev byl zpracován podle požadavků článků 2.33 až 2.35 doporučení IAEA NS-G-3.2 
[2.4-4]. 

Údaje o teplotě vzduchu (ve smyslu požadavků článků 2.33 až 2.35 doporučení IAEA 
NS-G-3.2 [2.4-4]) jsou v rámci této kapitoly doporučovány s ohledem na míru 
ovlivnění rozptylu v atmosféře, především údaje o vertikálním zvrstvení. Relevantní 
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teplotní údaje jsou implicitně zahrnuty do kategorizace stabilitních tříd podle 
Pasquilla, takže není nutno je pro potřeby rozptylových studií uvádět. 

2.4.4.3.7 Inverze 

Jev byl zpracován podle požadavků článků 2.23 až 2.27 doporučení IAEA NS-G-3.2 
[2.4-4]. 

Analýza četnosti inverzních situací byla zpracována na podkladě meteorologických 
měření ze 48 stanic ČHMÚ na území ČR (Tab. 31) za období mezi lety 1961 a 2012, 
bez ohledu na úplnost pozorování. Jedná se o profesionální stanice s měřením 
meteorologických parametrů v hodinovém kroku. Hodnocení bylo zpracováno na 
základě podkladu ČHMÚ v rámci zprávy [2.4-46]. Pro výpočet byly využity následující 
prvky: 

- množství nejnižší pozorované vrstvy oblačnosti, 

- výška její základny a rychlost větru, 

- výška Slunce nad obzorem. 

Vzhledem k příznivým výsledkům kapitoly 2.4.4.3.2 Podmínky pro rozptyl ve vztahu 
k posuzovanému území pro umístění NJZ EDU z prověření vyhovujících rozptylových 
podmínek včetně zohlednění četnosti výskytu kategorií se stabilním zvrstvením 
nebyla tato kapitola v rámci aktualizace za rok 2019 [2.4-14] aktualizována pro 
celkově nízkou vypovídající hodnotu.  

Tab. 31 Seznam stanic použitých pro výpočet průměrné hodnoty četnosti inverze v ČR 

Stanice 
Nadmořská 

výška (m. n. m.) z. d. (°) z. š. (°) Začátek Konec 
Počet  

případů 
Bechyně 409 14,4708 49,3 1.1.1961 10.7.1992 140319 
Brno 241 16,6889 49,1531 1.1.1961 31.3.2012 314760 
Červená 749 17,5419 49,7772 1.1.1961 31.3.2012 294151 
České Budějovice 420 14,4292 48,9469 1.1.1961 30.6.1994 162651 
České Budějovice 394 14,4714 48,9519 1.1.1961 31.3.2012 27891 
České Budějovice 395 14,4714 48,9519 4.1.2000 31.1.2008 76834 
Doksany 158 14,1703 50,4583 1.1.1995 31.3.2012 150347 
Dukovany 400 16,1344 49,0958 1.10.1995 31.3.2012 142338 
Holešov 222 17,5697 49,3206 1.1.1961 31.3.2012 203696 
Cheb 483 12,3911 50,0686 1.1.1961 31.3.2012 324026 
Chotusice 235 15,3858 49,9419 1.1.1961 31.3.2012 194399 
Churáňov 1118 13,615 49,0683 1.1.1961 31.3.2012 325350 
Karlovy Vary 603 12,9143 50,2016 17.4.1961 31.3.2012 299035 
Kocelovice 515 13,8408 49,4669 1.3.1975 31.3.2012 277447 
Kopisty 240 13,6233 50,5442 27.4.2000 31.3.2012 26331 
Kostelní Myslová 569 15,4392 49,16 1.1.1961 31.3.2012 312438 
Košetice 534 15,0797 49,5733 1.1.1989 31.3.2012 111626 
Kuchařovice 334 16,0864 48,8825 1.1.1961 31.3.2012 301855 
Liberec 398 15,0242 50,77 1.1.1961 31.3.2012 314242 
Luká 510 16,9533 49,6522 1.10.1974 31.3.2012 163112 
Lysá Hora 1322 18,4478 49,5461 1.1.1961 31.3.2012 317600 
Mariánské Lázně 540 12,7183 49,9272 1.7.1995 1.1.1999 21936 
Milešovka 833 13,9314 50,5547 1.1.1961 31.3.2012 208386 
Mošnov 250 18,1217 49,6983 1.1.1961 31.3.2012 314776 
Pardubice 225 15,7406 50,0161 1.1.1961 31.3.2012 192357 
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Stanice 
Nadmořská 

výška (m. n. m.) z. d. (°) z. š. (°) Začátek Konec 
Počet  

případů 
Pec pod Sněžkou 824 15,7288 50,6921 1.9.1988 31.3.2012 144972 
Plzeň 360 13,2694 49,6764 1.1.1961 31.12.1981 60085 
Plzeň 360 13,3786 49,765 1.7.2004 31.3.2012 67860 
Plzeň 343 13,3833 49,7431 4.1.2000 30.6.2004 38280 
Polom 748 16,3228 50,3519 1.1.2006 31.3.2012 54720 
Pouchov 243 15,8433 50,2456 1.1.1961 31.12.1981 59639 
Praděd 1490 17,23 50,0828 1.1.1961 15.9.1997 75463 
Praha 364 14,2578 50,1008 1.1.1982 31.3.2012 253368 
Praha 282 14,5425 50,1217 1.1.1961 31.3.2012 196107 
Praha 232 14,4277 50,0693 1.9.2002 31.3.2012 83670 
Praha 302 14,4469 50,0081 1.1.1982 31.3.2012 247733 
Přerov 203 17,4064 49,4239 1.1.1961 31.3.2012 192755 
Přibyslav 530 15,7625 49,5828 1.1.1961 31.3.2012 208153 
Přimda 742 12,6781 49,6694 1.1.1961 31.3.2012 279289 
Sedlec 474 16,1206 49,1708 1.1.1961 31.3.2012 194680 
Sněžka 1602 15,7403 50,7358 18.10.2008 1.1.2012 22525 
Svratouch 737 16,0336 49,735 1.1.1961 31.3.2012 313205 
Šerák 1328 17,1086 50,1875 1.1.2004 31.3.2012 71709 
Temelín 503 14,3419 49,1978 1.1.1989 31.3.2012 200964 
Tušimice 322 13,3281 50,3767 1.1.1982 31.3.2012 265009 
Ústí nad Labem 375 14,0411 50,6839 1.1.1979 31.3.2012 270850 
Ústí nad Orlicí 402 16,4222 49,9803 1.1.1961 31.3.2012 160594 
Žatec 273 13,5775 50,3789 1.1.1961 31.12.1981 53648 
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2.4.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ 

2.4.5.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

2.4.5.1.1 § 10 Klimatické a meteorologické jevy 

Hodnocení vlastností území k umístění JZ týkající se klimatických a 
meteorologických podmínek dle § 10 vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.4-2] je provedeno v 
následujících kapitolách, viz Tab. 32. 

Tab. 32 Hodnocení klimatických a meteorologických charakteristik území k umístění JZ  

§ 10 vyhl. č. 378/2016 Sb. Kapitola ZBZ EDU 

a) úhrny atmosférických srážek, 2.4.4.3.5 

b) průměrné roční a měsíční teploty vzduchu, 2.4.4.1.1 

c) směr a sílu větru, 2.4.4.1.2 

d) zvrstvení a stabilitu atmosféry, 0 

e) teplotu atmosféry a její náhlé změny, 2.4.4.3.6 

f) výskyt přívalových dešťů, 2.4.4.1.3 

g) výskyt blesků, 2.4.4.2.11 

h) výskyt vichřic a tornád a 2.4.4.2.12 

i) výskyt vzácných meteorologických událostí, 2.4.4.2 

Z hodnocení klimatických a meteorologických parametrů území k umístění JZ 
v kapitole 2.4 ZBZ EDU vyplývají projektová východiska, která jsou shrnuta v kapitole 
2.4.5.4 a v kapitole 2.11 ZBZ EDU. 

2.4.5.1.2 § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou 
vodou a potravním řetězcem 

V souladu s požadavkem § 16 odst. a) bod 1 vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.4-2] bylo 
provedeno hodnocení klimatických a meteorologických jevů s ohledem na členitost 
terénu území k umístění JZ z hlediska proudění vzduchu a inverzních stavů a 
výskytu nepříznivých podmínek pro rozptyl radioaktivních látek. Hodnocení je 
uvedeno v kapitole 2.4.4.3.4. 

2.4.5.2 DOPORUČENÍ IAEA SSR-1 

2.4.5.2.1 Požadavky dle odst. 5.11 a 5.12 standardu IAEA SSR-1 

Článek 5.11 a 5.12 standardu IAEA SSR-1 [2.4-3] je již implementován v nové české 
legislativě, a to konkrétně v § 10 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení 
[2.4-2]. 

Hodnoty extrémních meteorologických jevů jsou prezentovány v souladu s 
požadavky odstavce 5.11 a 5.12 standardu IAEA SSR-1 [2.4-3] jako extrémní 
hodnoty, o kterých se očekává, že nebudou překročeny v průběhu referenčního 
období (doba opakování) používaného pro konkrétní meteorologický jev. Poznatky k 
extrémním hodnotám meteorologických parametrů jsou uvedeny v kapitole 2.4.4.1. 
Tyto hodnoty jsou součástí projektových východisek NJZ EDU (viz kapitola 2.11 ZBZ 
NJZ EDU). 
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Hodnocení extrémních klimatických podmínek uvedené v kapitole 2.4.4.1 tedy 
naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 [2.4-3]. 

2.4.5.2.2 Požadavky dle odst. 5.13 a 5.14 standardu IAEA SSR-1 

Článek 5.13 a 5.14 standardu IAEA SSR-1 [2.4-3] je již implementován v nové české 
legislativě, a to konkrétně v § 10 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení 
[2.4-2]. 

Hodnocení výjimečně vyskytujících se meteorologických jevů (blesků, tornád, 
tropických bouří aj.) uvedené v kapitole 2.4.4.2 jsou prezentovány v souladu s 
požadavky standardu IAEA SSR-1 [2.4-3]. 

2.4.5.2.3 Požadavky dle odst. 6.2 standardu IAEA SSR-1 

Článek 6.2 standardu IAEA SSR-1 [2.4-3] je již implementován v nové české 
legislativě, a to konkrétně v § 16 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení 
[2.4-2]. 

Hodnocení meteorologických parametrů ovlivňujících rozptyl uvedené v kapitole 
2.4.4.3 tedy naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 [2.4-3]. 

2.4.5.3 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Hodnocení meteorologických a klimatických hazardů dle požadavků WENRA a IAEA 
je uvedeno v následujících kapitolách, viz Tab. 33. 

Tab. 33 Seznam relevantních meteorologických a klimatických jevů v území k umístění JZ 

Hazard Kapitola 

Meteorologické události – extrémní hodnoty meteorologických parametrů 

extrémní teploty vzduchu (vysoká a nízká) 2.4.4.1.1 

sněhová pokrývka 2.4.4.1.4 

extrémní teploty chladící vody (vysoká a nízká) 2.4.4.1.1 

vlhkost vzduchu 2.4.4.1.5 

extrémní rychlost větru 2.4.4.1.2, 2.4.4.2.3 

tlak vzduchu 2.4.4.2.12 

extrémní sucho 2.4.4.2.4 

námraza (mrznoucí déšť, ledová bouře) 2.4.4.2.9 

Krupobití 2.4.4.2.10 

opakující se promrzání půdy 2.4.4.2.5 

Meteorologické události – výjimečně se vyskytující meteorologické jevy 

Blesky 2.4.4.2.11 

Tornádo 2.4.4.2.12 

sněhová bouře, tvorba závějí 2.4.4.2.1 

písečná nebo abrazivní bouře 2.4.4.2.2 

sněhová lavina 2.4.4.2.14 

zamrzlá vodní hladina 2.4.4.2.6 

ledová tříšť (kašovitý led) 2.4.4.2.7 

ledové bariéry 2.4.4.2.8 

Mlha 2.4.4.2.17 
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sluneční bouře 2.4.4.2.15 

pád meteoritu  2.4.4.2.16 

pád trosek 2.4.4.2.16 

Změny klimatu 

změny klimatu 2.4.4.2.18 

2.4.5.4 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.4-2] 
a požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.4-3] zařazených do této kapitoly vyplynula 
následující základní projektová východiska pro NJZ EDU: 

- Extrémní meteorologické podmínky (dešťové srážky, rychlost větru, sněhové 
podmínky, teploty) pro stanovení základní projektové zatížení NJZ EDU jsou 
uvedeny pro četnost opakování jednou za 100 let a 10 000 let. Tyto hodnoty 
musí být při projektování vzaty v úvahu jako vlastnosti území k umístění JZ. 

- Z důvodu možného výskytu prachové/ písečné bouře v území k umístění JZ je 
nutné zohlednit při projektování SKK NJZ EDU s vlivem na jadernou 
bezpečnost odolnost proti jevu prachová a písečná bouře. 
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2.5 HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY 
Předmětem kapitoly je popis proudění povrchových vod v území k umístění JZ 
a posouzení možnosti zaplavení pozemku NJZ EDU v důsledku působení v úvahu 
přicházejících přírodních vlivů nebo uvolněním vody při havárii vodních nádrží a kombinací 
těchto událostí. Dále jsou uvedeny předpoklady pro zásobování surovou vodou NJZ EDU 
a odvod odpadních a srážkových vod z pozemku NJZ EDU. 

2.5.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

V souladu s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.5-7] je nutné hodnotit celé 
povodí, které může ovlivnit území k umístění JZ a možnost zaplavení pozemku JZ. Pro 
tyto účely bylo vymezeno území k umístění JZ do vzdálenosti 20 km od pozemku NJZ 
EDU. 

Z hlediska hydrologických poměrů pozemek NJZ EDU a jeho blízké okolí spadá do povodí 
řeky Jihlavy, která spolu s levostranným přítokem Rokytná území odvodňuje směrem na 
JV (Ivančice, Pohořelice) do Dyjsko-svrateckého úvalu do povodí řeky Dyje, a následně do 
řeky Moravy, kde pod soutokem s Dyjí voda opouští území ČR (Morava tam tvoří hraniční 
tok mezi Slovenskem a Rakouskem).  

Z pohledu hranic území k umístění JZ je centrální a západní část odvodňována Jihlavou, 
severovýchodní část spadá do povodí Oslavy a Svratky, jižní část do povodí Jevišovky,  
a malá jihovýchodní část do povodí dolní Jihlavy. Tato okrajová hydrologická povodí se 
nijak nemohou podílet na transportu látek z pozemku NJZ EDU prostřednictvím 
povrchových a podzemních vod.  

Z tohoto důvodu je hodnocenou oblastí povodí Jihlavy v rozsahu definovaného území k 
umístění JZ, tedy do vzdálenosti 20 km od hranic pozemku NJZ EDU, s výjimkou 
nejvýchodnější části území k umístění JZ. 

2.5.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

V území k umístění JZ probíhá dlouhodobý kvalitativní i kvantitativní monitoring 
povrchových vod ČHMU, EDUII a EDU1-4.  

 

2.5.2.1 KVANTITATIVNÍ MONITORING ČHMÚ 

2.5.2.1.1 Měření a vyhodnocení hydrologických údajů povrchových vod 

Hydrologická měření jsou prováděna standardním způsobem v síti vodoměrných stanic 
s kontinuálním záznamem hladiny a jeho převodem na průtok prostřednictvím aktuálních 
měrných křivek. Z naměřených výsledků jsou zpracovány základní hydrologické údaje dle 
ČSN 75 1400 [2.5-19]. 

Hydrologická data pro ZBZ, která jsou mimo pozorované profily, zpracoval ČHMÚ pomocí 
tzv. katastrů vodnosti. Principem katastru je rozpočet výsledků ze stanic do sítě 
mezilehlých profilů a nepozorovaných přítoků. Podkladem pro výpočet, kromě vlastních 
výsledků pozorování ve stanicích, je tzv. regionální regresní analýza. Výsledkem analýzy 
jsou regresní rovnice vyjadřující vztah mezi průtokem a geografickými charakteristikami 
povodí. Tyto rovnice umožňují provést relativní rozložení parametrů teoretického rozdělení 
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pravděpodobnosti výskytu mezi povodí nepozorovaných přítoků na základě jejich různých 
geografických vlastností. Relativní rozložení je pak iteračním postupem vybalancováno 
tak, aby po provedení bilančního součtu byla dosažena minimální odchylka vůči 
napozorovaným výsledkům ve stanicích. Katastr vodnosti tedy představuje celoplošný 
model hydrologického režimu zájmové oblasti, verifikovaný podle výsledků pozorování. 
Období pozorování pro výpočet katastru M-denních a N-letých průtoků se liší. Pro 
průměrné dlouhodobé průtoky Qa a M-denní průtoky QMd se používá standardizované 
období 1931–1960, 1931–1980 a nejnověji zpracování 1981–2010. Pro N-leté průtoky se 
používá vždy dostupné maximum, tzn. od počátečních záznamů až po současnost 
v období zpracování. 

2.5.2.1.2 Jihlava a místní vodoteče 

N-leté (maximální) průtoky ve vodoměrných stanicích se určují z funkce překročení 
kulminačních průtoků pro pravděpodobnosti odpovídající zvoleným dobám opakování. 
Udávají se číselně pro vybrané hodnoty doby opakování N = 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 let. 
Pozn. – Funkce překročení kulminačních průtoků je sestrojena z maximálního 
kulminačního průtoku za každý hydrologický rok. N-leté průtoky jsou stanoveny dle období 
1931–2012. 

Údaje o velikosti N-letých průtoků uvedené v kap. 2.5.2 vydal ČHMÚ, pobočka Brno, dne 
27. 6. 2013 pod č.j. P13003236/561 [2.5-8]. V době vydání těchto hydrologických údajů 
nebyl ještě vyhodnocen potenciální vliv povodně, která stihla území České republiky v 
06/2013. Touto otázkou se ČHMÚ zabývalo v období 09/2013–06/2014 v rámci úkolu 
„Vyhodnocení povodní v červnu 2013“, k němuž byla vydána závěrečná souhrnná zpráva 
v červnu 2014 [2.5-18]. Konstatuje se, že na moravských vodních tocích neměla povodeň 
extrémní průběh a ani se nejednalo o povodeň s význačnou N-letostí. ČHMÚ nemá důvod 
v souvislosti s povodní 2013 přehodnocovat údaje o velkých vodách pro moravské vodní 
toky a údaje vydané pod č.j. P13003236/561 lze považovat i nadále za aktuální. 

M-denní průtoky ve vodoměrných stanicích se určují z funkce překročení průměrných 
denních průtoků, zpracované za stejné období, jako dlouhodobý průměrný průtok,  
a udávají se číselně pro vybrané hodnoty průměrné doby dosažení nebo překročení M = 
30, 60,90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 355 a 364 dnů v roce. 

M-denní průtoky pro profil Ptáčov, Kramolín a Mohelno jsou stanoveny dle období 1931–
2010. Pro Skryjský potok a Luhy jsou stanoveny dle období 1981–2010. Tato data jsou 
odvozena z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za referenční období, a to 
dle reálného režimu odtoku v povodích. Pro profily Skryjského potoka a potoka Luhy, které 
se nachází na vodních tocích s přímou vazbou z hlediska kvality či kvantity na vypouštěné 
množství vod z EDU1-4, bylo provedeno ověření hodnot M-denních průtoků dle nového 
hydrologického katastru výše uvedeným způsobem. 

2.5.2.1.3 Monitorovací stanice a profily ČHMÚ 

Přehled měřících stanic ČHMÚ na řece Jihlavě je uveden v následující tabulce. 

Tab. 1 Přehled měřících profilů na řece Jihlavě [2.5-37]. 

Profil č. 

* 
tok měrný profil 

SPOVODÍ 

[km2] 

1 Jihlava Bartelov 73,48 
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Profil č. 

* 
tok měrný profil 

SPOVODÍ 

[km2] 

2 Jihlava Dvorce 307,35 

3 Maršovský potok Hubenov pod nádrží 19,77 

4 Brtnička Brtnice 95,32 

5 Jihlava Ptáčov (Vladislav) 962,71 

6 Jihlava Mohelno pod nádržemi 1154,84 

7 Rokytná Moravský Krumlov 562,26 

8 Oslava Oslavany 861,86 

9 Jihlava Ivančice 2679,98 

10 Svratka Židochovice 3938,12 

Na následujících profilech na drobných vodních tocích v území k umístění JZ jsou 
stanoveny hydrologické charakteristiky pomocí katastrů vodnosti.  

Tab. 2 Hydrologické profily na malých vodních tocích v území k umístění JZ 

pol. vodoteč povodí – [ř.km] L [km] SPOVODÍ [km2] 

1 
Luhy Skryjský potok – 

0,355  
1,53 2,69 

 2 
Skryjský potok Jihlava (VD 

Dalešice) – 60 
1,92 2,56 

3 Lipňanský potok Olešná – 8,126 0,916 2,13 

4 Heřmanický potok Olešná – 5,539 0,84 2,63 

2.5.2.2 KVANTITATIVNÍ MONITORING EDU1-4 A EDUII 

V území k umístění JZ je také realizován vlastní doplňkový monitoring na drobných 
vodních tocích v okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4. Cílem tohoto monitoringu je 
monitorovat drobné vodoteče v okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4 ve vazbě na 
srážky a předpokládané preferenční cesty proudění podzemních vod, zjistit jejich průtoky a 
definovat tak lépe drenážní místa podzemních vod pocházejících z pozemku NJZ EDU a 
STP EDU1-4.  

Tento monitoring zajištuje na základě smluvních vztahů společnost Geotest Brno (pro 
EDU1-4 i pro EDUII). Výsledky monitoringu jsou pravidelně vyhodnocovány v závěrečných 
zprávách za hydrologický rok, viz [2.5-38] a [2.5-39]. 

Tab. 3 Měřící profily povrchových toků v okolí pozemku NJZ EDU a EDU1-4 [2.5-39] 

profil č. tok lokalizace Hladiny Průtoky 

P1 Olešná 
Olešná nad vodní nádrží SV 

Rouchovany 
- 1 x za 2 měsíce 
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P2 Lipňanský potok Výtok z drenáže - 1 x za 2 měsíce 

P3 Heřmanický potok 
Pramen pod výtokem z drenáže 

(kanalizace) 
- 1 x za 2 měsíce 

P4 Heřmanický potok  - 1 x za 2 měsíce 

P5 Řešický potok  - 1 x za 2 měsíce 

P6 Olešná  v Řešicích pod mostem - 1 x za 2 měsíce 

P7 Dobřínský potok Nad rybníkem - 1 x za 2 měsíce 

P8 Skryjský potok Nad vyrovnávací nádrží - 1 x za 2 měsíce 

P9 
Pravostranný přítok 
Skryjského potoka 

Pod výtokem z drenáže 
(kanalizace) 

- 1 x za 2 měsíce 

P10 
Pravostranný přítok 
Skryjského potoka 

Pod vyrovnávací nádrží - 1 x za 2 měsíce 

P11 Luhy Pod mostem cesty - 1 x za 2 měsíce 

Měření průtoku je prováděno s frekvencí 1 x za 2 měsíce pomocí hydrometrování za 
použití hydrometrické vrtule (křídla) nebo pomocí měrné nádoby. Měřící profily na 
drobných vodních tocích v okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4 jsou zobrazeny na 
následujícím Obr. 1. 

 
Obr. 1 Přehledná situace monitorovacích profilů v okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4 (převzato z 
[2.5-39]). 
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Současně s monitoringem, který je realizován pro potřeby EDU1-4 je v okolí pozemku NJZ 
EDU realizován monitoring povrchových vod pro NJZ EDU. 

Tato monitorovací síť byla vybudována v roce 2014 až 2015 s tím, že pojmenování 
měřících profilů a jejich situování bylo provedeno s ohledem na monitoring povrchových 
vod prováděný pro EDU1-4. Měřící vodoměrné profily jsou uvedeny v Tab. 4 a na  . 
Detailní popis vybudovaných vodoměrných profilů je popsán ve studiích VÚV, viz [2.5-41] 
a [2.5-40]. 

Tab. 4 Měřící profily povrchových toků v okolí pozemku NJZ EDU a EDU1-4 [2.5-38] 

profil č. tok lokalizace Hladiny Průtoky 

P1 Olešná 
Olešná nad vodní nádrží SV 

Rouchovany 
Kontinuální měření – 

čidla Solinst 
1 x měsíčně 

P2 Lipňanský potok Nad vodní nádrží 
Kontinuální měření – 

čidla Solinst 
1 x měsíčně 

P8 Skryjský potok Nad vyrovnávací nádrží 
Kontinuální měření – 

čidla Solinst 
1 x měsíčně 

P11 Luhy Nad lesním rybníkem 
Kontinuální měření – 

čidla Solinst 
1 x měsíčně 

P12 Heřmanický potok Pod výtokem z drenáže 
Kontinuální měření – 

čidla Solinst 
1 x měsíčně 

Měřící profily na drobných vodních tocích v okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4 jsou 
zobrazeny na následujícím  . 

 

Obr. 2 Přehledná situace monitorovacích profilů v okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4 – VÚV 
(převzato z [2.5-38]). 
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2.5.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

2.5.3.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

Požadavky na hodnocení vlastností území k umístění JZ týkající se této kapitoly jsou 
uvedeny v § 7 a §16 takto: 

§ 7 Povodně 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska povodní musí: 

a) hodnotit možnost zaplavení pozemku jaderného zařízení, 

b) být provedeno v celém povodí, které může ovlivnit území k umístění jaderného 
zařízení, 

c) využívat meteorologické, hydrografické a hydrologické údaje, 

d) zahrnovat: 

1. možnost zaplavení pozemku jaderného zařízení v důsledků srážek, tání 
sněhu nebo bouře, 

2. možnosti vzniku a účinku zvláštní povodně způsobené poruchou nebo 
havárií vodního díla usměrňujícího, vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, 

3. vliv akumulace vody a vzedmutí hladiny jako důsledek náhlého vzniku 
přírodních nebo technických bariér ovlivňující přirozený tok a hladinu vod, 

4. vliv eroze nebo usazování sedimentů a výskyt povodňových sedimentů 
v povodí a 

e) hodnotit povodňové riziko na pozemku jaderného zařízení s použitím modelu 
povodňového rizika, a to s možností výskytu pětisetletého průtoku, 

Pro hodnocení vlastností území k umístění JZ týkající se povodní je ve vyhlášce SÚJB č. 
378/2016 Sb. uvedeno v § 7 vylučující kritérium, při jehož dosažení je umístění 
jaderného zařízení na pozemku zakázáno. 

(2) Charakteristikou povodní, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení, je 
pravidelné zaplavování pozemku jaderného zařízení v důsledku extrémních 
meteorologických situací s pravděpodobností výskytu jednou za 100 let nebo vyšší. 

§ 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním 
řetězcem 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska šíření radioaktivní látky 
ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem musí 

a) hodnotit 

2. oběh povrchových a podzemních vod v území k umístění jaderného zařízení, 
včetně nakládání s vodami, jehož je třeba k zajištění provozu jaderného 
zařízení, a 

Z tohoto požadavku bude v této kapitole ZBZ aplikováno pouze hodnocení povrchových 
vod a nakládání s vodami k zajištění provozu JZ. Oběh podzemních vod je popsán v kap. 
2.6 ZBZ NJZ EDU. 
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2.5.3.2 DOPORUČENÍ IAEA SSR-1 
Z doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.5-5] jsou v rámci této kapitoly posuzovány položky 
uvedené v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“ a také v kapitole 6 „Evaluation of 
the potential effects of the nuclear installation on the region“. Konktrétně se jedná o 
články vztahující se povodním v území k umístění JZ: 

FLOODING HAZARDS 

Requirement 20: Evaluation of flooding hazards 

Hazards due to flooding, considering natural and human induced events including 
their possible combination, shall be evaluated. 

Floods due precipitation and other natural causes 

5.15. The potential for flooding in the region surrounding the site due to one or more 
natural causes, such as storm surge, wind generated waves, meteorological 
tsunamis or seiche, or extreme precipitation – or due to a combination of such 
events that have a common cause or a relatively high frequency of occurrence – 
shall be evaluated. 

5.16. Appropriate meteorological, hydrological and hydraulic models shall be developed 
to derive the flooding hazard for the site, including secondary effects such as debris, 
ice and sediments. Where available, relevant information from studies of historical 
and prehistorical floods shall be used to inform estimates of the frequency and 
magnitude of riverine floods. 

5.17. The potential for instability of a costal area or river channel due to erosion or 
sedimentation shall be investigated. 

Water waves induced by earthquakes or other geological phenomena 

5.18. The potential for tsunamis or seiches in the region that could affect the safety of 
nuclear installation shall be evaluated. The potential for tsunamis or seiches from 
phenomena other than seismic sources (e.g. from submarine landslides) shall be 
evaluated, as appropriate for the region.  

5.19. The hazards associated with tsunamis or seiches shall be derived from historical 
records and any available information on prehistorical floods, as well as from 
physical and/or analytical modelling. Such hazards shall include potential draw-
dawn and run-up1 that could result in physical effects on the site. 

5.20. The hazards associated with tsunamis or seiches shall be evaluated as appropriate 
for the region, using nearshore bathymetry and costal topography, with account 

 

1 Draw-down is a lowering of the water level at a coastal site. Run-up is a sudden surge of water up a beach or 

structure. 
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taken of any amplification due to the coastal configuration (including artificial 
structures). 

Floods and waves caused by failure of water control structures 

5.21. Upstream water control structures such as dams shall be analysed to determine the 
potential hazard associated with the failure of one or more of the upstream 
structures, including in combination with flooding from other causes. 

5.22. If a preliminary examination of the nuclear installation indicates that it might not be 
able to safely withstand the effects of the failure of one or more of the upstream 
water control structures, then the hazards associated with the nuclear installation 
shall be assessed with the inclusion of all such effects. Alternatively, such upstream 
structures shall be analysed by methods equivalent to those used in determining the 
hazards associated with the nuclear installation to demonstrate that the upstream 
structures could survive the event concerned. 

5.23. Flooding and associated phenomena caused by an accumulation of water due to a 
blockage of rivers upstream or downstream (e. g. caused by landslide or ice), or 
due to a change in land use, shall be considered. 

Requirement 20: Dispersion of radioactive material.  

The dispersion in air and water of radioactive material released from the nuclear 
installation in operational states due to flooding, considering natural and human 
induced events including their possible combination, shall be evaluated. 

Floods due precipitation and other natural causes 

6.4. A program of surface water investigations (including the interactions between 
surface water and groundwater) for the region shall be developed. The description 
of surface water shall include the main physical and chemical characteristics of the 
water bodies, both natural and artificial, the major structures for water control, the 
locations of water intake structures and information on water use in the region. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.5-5] jsou pokryty požadavky v české legislativě, 
a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.5-7]. Pouze články (5.18 až 5.20), 
vztahující se převážně k hodnocení tsunami, jsou v § 7 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
reflektovány omezeně z důvodu umístění ČR ve vnitrozemí, které není ohroženo 
hazardem tsunami. Z těchto důvodů není potřeba doporučení dokumentu IAEA SSR-1 
vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v následující tabulce provedeno provázání 
doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb.  

Tab. 5 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu IAEA 
SSR-1. 
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Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-12 

§ 7 

5.15. 
5.16. 
5.17. 
5.18. 
5.19. 
5.20. 
5.21. 
5.22. 
5.23. 

§ 16 písm. a) odst. 2 6.4. 

2.5.3.3 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Ve studii AMEC [2.5-20] a následně ÚJV [2.5-21] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.5-22] 
a IAEA [2.5-23] a [2.5-24]. Výsledkem tohoto hodnocení bylo vytvoření tabulky 
relevantních smysluplných hazardů pro území k umístění JZ, které nebyly vyloučeny 
z dalšího posuzování na základě kritéria „Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ 
NJZ EDU. Relevantní hydrologické hazardy vztahující se k této kapitole jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tab. 6 Relevantní hydrologické hazardy v území k umístění JZ 

Hydrologické hazardy 

záplavy způsobené extrémními srážkami 

záplavy způsobené táním sněhu 

záplavy způsobené srážkami mimo lokalitu do vodotečí vedoucích do lokality 

vzestup hladiny podzemní vody / zaplavení území podzemní vodou 

záplavy / vzestup hladiny řeky způsobené zneprůchodněním říčního toku   

projevy silných vodních proudů   

záplavy následkem impulsních vln 

záplavy a vlny způsobené selháním vodních děl 

změna říčního toku 

 
2 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.5-5] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro umisťování 

jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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2.5.4 VLASTNOSTI ÚZEMÍ JZ 

2.5.4.1 HYDROLOGIE OBLASTI 

Z hydrologického hlediska se pozemek NJZ EDU nachází na rozvodnici dvou toků – 
Jihlavy a Rokytné. Rozvodnice probíhá generelně ssz. – jjv. směrem přes pozemek NJZ 
EDU (jeho část určenou pro umístění objektů s vlivem na jadernou bezpečnost – PNpU). 
Severní část území v okolí pozemku NJZ EDU je odvodňovaná skrze drobné vodní toky 
do nádrže Mohelno na řece Jihlavě. Z jihu je okolí pozemku NJZ EDU odvodňováno skrze 
drobné vodní toky do říčky Olešná, která je levostranným přítokem Rokytné. Rokytná je 
pravostranným přítokem řeky Jihlavy, ústí do ní v Ivančicích nad jezem Réna v ř.km 
38,110. Všechny drobné toky odvodňující pozemku NJZ EDU mají v zájmovém území 
pramennou oblast, a to pod úrovní pozemku NJZ EDU. Jedná se o drobné vodní toky s 
průtoky o alespoň dva řády nižšími oproti řece Jihlavě. Odtok z povodí Jihlavy postupně 
probíhá řekou Dyjí, Moravou a následně Dunajem do Černého moře.  

Řeka Jihlava se soustavou vodních nádrží Dalešice – Mohelno a přečerpávací vodní 
elektrárnou je největším vodním tokem v této oblasti. V těsné blízkosti pozemku NJZ EDU 
severním směrem je na řece Jihlavě VD Dalešice, které sestává z horní nádrže Dalešice s 
max. hladinou na kótě 381,50 m n.m. a z dolní vyrovnávací nádrže Mohelno s max. 
hladinou na kótě 303,30 m n.m. 

Odběr vody pro NJZ EDU bude uskutečněn ze spodní nádrže Mohelno, ze které je v 
současně době čerpána surová voda pro potřeby EDU1-4, viz kap. 2.5.4.5. 

Vypouštění odpadních vod z NJZ EDU bude řešeno obdobně jako pro EDU1-4, tedy do 
nádrže Mohelno, viz kap. 2.5.4.6. 

Schéma povodí Jihlavy je na Obr. 3. 
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Obr. 3 Schéma povodí Jihlavy (upraveno z podkladu [2.5-1]). 

2.5.4.2 ŘEKA JIHLAVA 

Území k umístění JZ se nachází v povodí řeky Jihlavy (tok V. řádu, ID 416520000100), viz 
[2.5-4]. Řeka Jihlava je pravostranným přítokem řeky Svratky, do které se vlévá ve střední 
nádrži vodního díla Nové Mlýny v nadmořské výšce 169 m n.m. Jihlava pramení na 
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Českomoravské vrchovině, její pramen se nachází u obce Počátky v kopcovitém terénu 
s výškou 665,98 m n.m. V horním toku protéká Jihlava převážně sevřenými zaklesnutými 
údolími, která znemožňují rozlivy do větších šířek. Protéká významným centrem kraje 
Vysočina – městem Jihlavou a pokračuje jihovýchodním směrem. Pod Třebíčí se 
nacházejí na toku Jihlavy dvě nádrže s energetickým využitím – Dalešice a Mohelno, viz 
Tab. 7, které budou zajišťovat dodávku vody pro NJZ EDU (vzdálenost pozemku NJZ EDU 
od řeky Jihlavy na severu je 1,0 km). V Ivančicích se do Jihlavy vlévají dvě řeky Rokytná a 
Oslava. Celková délka toku Jihlavy je 184 km a plocha jejího povodí 2998 km2, viz [2.5-3]. 

Řeka Jihlava je největším vodním tokem v této oblasti. Řeka je 15 až 35 m široká, 0,5 až 
1,5 m hluboká s písčitým a štěrkovitým dnem a s břehy 1 až 4 m vysokými. Rychlost 
proudění vody v korytě řeky je 0,3 až 1 m/s, průtok na přítoku do horní nádrže VD 
Dalešice se pohybuje kolem ročního průměru 6 m3/s. Okamžitá hodnota průtoků v 
průběhu roku značně kolísá.  

VD Dalešice  

Vodní dílo Dalešice skládající se z nádrže Dalešice a vyrovnávací nádrže Mohelno, kam 
řeka pod obcí Vladislav ústí, plní funkce energetické, vodohospodářské a nadlepšovací. 
Přečerpávací vodní elektrárna vyrábí špičkovou elektrickou energií pro vyrovnání 
diagramu denního zatížení, k regulaci frekvence předávacích výkonů a k zajištění rezervy 
výkonu při poruchách na ostatních energetických zdrojích.  

Tab. 7 Přehled nádrží VD Dalešice, viz [2.5-2], [2.5-6] 

nádrž [ř.km] 
SPOVODÍ 

[km2] 

SZÁTOPY 

[ha] 

LVZDUTÍ 
[km] 

VCELKOVÝ 

[mil. m3] 

HMAX 

[m n.m.] 

Qa 

[m3/s] 

Q100 

[m3/s] 

Dalešice 65,944 1139,07 482,0 22 126,9 381,5 6,19 310,0 

Mohelno 58,940 1155,26 117,4 7 17,1 303,3 5,351 315,0 
Legenda: 

[ř.km] – říční kilometr     Spovodí [km2] – plocha povodí 

Szátopy [ha] – maximální zatopená plocha   Lvzdutí [km] – délka vzdutí 

Vcelkový [mil. m3] – celkový objem    Hmax [m n.m.] – maximální hladina v nádrži 

Qa [m3/s] – dlouhodobý roční průtok   Q100 [m3/s] – N-letý průtok 

Vodní dílo dále bude sloužit jako zdroj technologické vody pro NJZ EDU, jako recipient 
odpadních vod z NJZ EDU a jako ochrana před povodněmi. Jako nadlepšovací funkce 
vodního díla je udáváno nadlepšování průtoku pod nádrží Mohelno na minimální 
zůstatkový průtok (MZP) 1,200 m3/s v době běžné manipulace a 0,780 m3/s v období velmi 
přísných manipulací (nouzově nízká hladina v nádrži Dalešice), viz [2.5-6]. V pořadí 
důležitosti využití vodního díla se uvádí zabezpečení minimálních průtoků pod nádrží 
Mohelno, dodávka průmyslové vody pro EDU1-4 a ostatní účely (odběry vody pro závlahy 
a průmysl). 

Profil Vladislav (využíván především Povodím Moravy, s.p.) je nátokovým profilem do VD 
Dalešice. Není zde automatická limnigrafická stanice, ta byla před lety přesunuta do profilu 
Třebíč – Ptáčov a historická data z tohoto profilu byla přepočítána pro profil nový. Profil 
Vladislav je využíván převážně ke kvalitativnímu sledování vody přitékající do nádrže. 
Profil Třebíč – Ptáčov (provozovatelem je ČHMÚ) je nejbližší automatická limnigrafická 
stanice umístěná proti proudu. Z toho důvodu jsou někdy data z profilu Třebíč – Ptáčov 
přiřazována i k profilu Vladislav. Základní hydrologické charakteristiky řeky Jihlavy v profilu 
Vladislav (limnigraf Třebíč – Ptáčov) jsou uvedeny v Tab. 8 až Tab. 10.  
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Tab. 8 Charakteristika profilu vodoteče Jihlava – profil Vladislav(Ptáčov) (I. třída) [2.5-6] 

vodní tok: Jihlava A Pa Qa 

č. hydrologického pořadí: 4-16-01-0193 [km2] [mm] [m3/s] 

v profilu: Vladislav (Ptáčov) 962,71 662 5,401 

Legenda: 

A [km2] – plocha povodí     Qa [m3/s] – dlouhodobý roční průtok 

Pa [mm] – dlouhodobá průměrná výška srážek 

Tab. 9 M-denní3 průtoky vodního toku Jihlava – Vladislav(Ptáčov) (I. třída) 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM 11,9 8,01 6,21 4,99 4,09 3,44 2,94 2,55 2,18 1,87 1,53 1,10 0,75 

Legenda:          QM [m3/s] – M-denní průtoky 

Tab. 10 N-leté průtoky4 vodního toku Jihlava – Vladislav(Ptáčov) (I. třída) 

N 1 2 5 10 20 50 100 200 500 

QN 45,5 67,1 101,7 132,2 166,3 217,1 260,0 307,0 375,7 

Legenda:  

QN [m3/s] – N-leté průtoky 

Současně s uvedenými dlouhodobými průtoky je prováděno na VD Dalešice nezávislé 
měření průtoků pro potřeby vodní elektrárny. Data z těchto průtoků jsou uvedena v příloze 
2.5.4.2-1 a 2.5.4.2-2.   

Dále uváděné základní hydrologické údaje řeky Jihlavy nedoznávají v současné době 
významných změn, i když lze konstatovat, že např. na profilu Vladislav (měřeno VD 
Dalešice) mají průměry průtoků dlouhodobě mírně klesající trend, viz příloha 2.5.4.2-3, ve 
které jsou porovnány průměrné měsíční průtoky v profilu Vladislav za posledních 5 let 
s dlouhodobým průměrem. 

Přehled základních hydrologických dat VD Dalešice v profilech Kramolín a Mohelno je 
uveden v Tab. 11 až Tab. 13. Legenda k těmto tabulkám je shodná s legendou uvedenou 
k tabulkám Tab. 8 až Tab. 10. 

Tab. 11 Charakteristika profilu vodoteče Jihlava – profil Kramolín (II. třída) [2.5-6] 

vodní tok: Jihlava A Pa Qa 

č. hydrologického pořadí: 4-16-01-103 [km2] [mm] [m3/s] 

 
3  M-denní průtoky pro profil Vladislav(Ptáčov) jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných 

stanicích za referenční období 1931-2010, viz [2.5-6] 

4  N-leté průtoky pro profil Vladislav(Ptáčov) jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích 

za referenční období 1931-2014, viz [2.5-6] 
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v profilu: Dalešice – hráz Kramolín 1139,07 647 6,19 

Tab. 12 M-denní5 průtoky vodního toku Jihlava – Kramolín  (II. třída) 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM 13,6 9,15 7,13 6,75 4,72 3,94 3,37 2,92 2,50 2,14 1,75 1,26 0,84 

Tab. 13 N-leté6 průtoky vodního toku Jihlava – Kramolín (II. třída) 

N 1 2 5 10 20 50 100 
200 500 

QN 54,5 80,4 121,9 158,3 198,9 259,2 310,0 
365,5 446,5 

Tab. 14 Charakteristika profilu vodoteče Jihlava – Mohelno (II. třída) [2.5-6] 

vodní tok: Jihlava A Pa Qa 

č. hydrologického pořadí: 4-16-01-105 [km2] [mm] [m3/s] 

v profilu: Nádrž Mohelno hráz 1155,26 646 5,351 

Tab. 15 M-denní průtoky vodního toku Jihlava – Mohelno (I. třída) 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM 13,01 6,29 5,24 4,42 4,30 4,13 3,78 3,07 2,25 2,06 1,75 1,19 0,91 

Tab. 16 N-leté průtoky7 vodního toku Jihlava – Mohelno (II. třída – ovlivnění VD Dalešice) 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 26 38,5 61,3 83,4 110,1 152,9 191,5 

Hospodaření s vodou v nádrži Dalešice za normálních okolností se smí provádět pouze 
v rozsahu zásobního prostoru nádrže mezi kótami 365,90 až 380,50 m n.m. a je dáno 
dispečerským grafem, který je součástí manipulačního řádu [2.5-6]. K dočasnému 
omezení účinku nádrže může dojít buď v důsledku opakování extrémně suchého období 
nebo při havárii, plánovaných opravách a revizích. V prvním případě dojde při dodržení 
všech pravidel dispečerského grafu k omezení nadlepšení a minimálního zůstatkového 
průtoku pod vodním dílem. V případě havárie, revize nebo oprav, nebo z důvodu 

 
5  M-denní průtoky pro profil Kramolín a Mohelno jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných 

stanicích za referenční období 1931–2010, viz [2.5-6] 

6  N-leté průtoky pro profil Kramolín jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za 

referenční období 1931–2014, viz [2.5-6] 

7  N-leté průtoky pro profil Mohelno jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za 

referenční období 1978–2014, viz [2.5-6]  
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obecného zájmu stanoví způsob hospodaření s vodou vodoprávní úřad po dohodě se 
správcem toku a provozovatelem vodního díla. 

Prostor stálého nadržení pod kótou 362,60 m n.m s objemem 59,2 mil. m3 nádrže Dalešice 
a pod kótou 290,80 m n. m. s objemem 5,7 mil. m3 nádrže Mohelno musí zůstat zásadně 
naplněn z důvodu zachování jakosti vody a poměrů v nádrži pro zachování biologického 
života. 

Výjimkou z tohoto ustanovení je manipulace v případě ohrožení bezpečnosti vodního díla. 
Při následném napouštění musí být stálá zásoba v nádrži doplňována, přičemž je nutno po 
dohodě maximálně omezit všechny odběry vody. Doba potřebná k vypuštění prostoru 
stálého nadržení plnou kapacitou spodních výpustí je 179 hodin u nádrže Dalešice a 11 
hodin u nádrže Mohelno při průměrném přítoku vody do nádrže. Doba potřebná k naplnění 
prostoru stálého nadržení přítoky 1–20 m3/s u nádrže Dalešice je cca 34,5 – 685 dnů, viz 
[2.5-6]. 

Ochranné prostory nádrží slouží pro zachycení povodní a snížení kulminačních průtoků. 
Při průchodu povodně se nejdříve plní zásobní prostor v nádrži mezi kótami 290,80 a 
303,20 m n.m. o objemu 11,3 mil. m3 v nádrži Mohelno. Potom retenční ovladatelný 
prostor v nádrži Dalešice mezi kótami 380,50 a 381,50 m n. m. o objemu 4,7 mil. m3 a 
ochranný prostor v nádrži Mohelno mezi kótami 303,20 až 303,3 m n. m. o objemu 0,1 mil. 
m3, viz podklad [2.5-6]. Při ohlášení povodně je nutno manipulovat podle skutečné 
kapacity pohotového prostoru a množství přítoku měřeného limnigrafickou stanicí v 
Ptáčově (profil Vladislav). 

Protipovodňová ochrana v případě zaplnění zásobního prostoru má přednost před 
energetickým využitím vodního díla. 

Základní parametry VD Dalešice jsou uvedeny v Tab. 17.
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Tab. 17 Základní hydrologické údaje vodních nádrží VD Dalešice, viz podklad [2.5-6] 

NÁDRŽ 
PRŮTOKY [m3/s] OBJEMY NÁDRŽE [mil. m3] 

HLADINY  
[m n.m.] 

DÉLKA A VÝŠKA HRÁZE [m] 

Qa Q355 Q364 VOCHRANNÝ Vzásobní VSTÁLÝ VCELKOVÝ HMAX Hzásobní LHRÁZE HNAD_TERÉNEM HNAD_ZÁKLADY 

Dalešice 6,19 1,26 0,84 4,7 63,0 59,2 126,9 381,50 362,60 – 380,50 300,00 88,0 100,0 
Mohelno 5,351 1,09 0,91 0,1 11,3 5,7 17,1 303,30 290,80 - 303,20 185,00 38,65 48,65 
Legenda: 

Qa [m3/s] – dlouhodobý roční průtok  

Q355 [m3/s] – průměrný denní průtok, který je ve statistickém souboru průtoků pro daný profil dosažen nebo překročen 355 dní v roce 

Q364 [m3/s] – průměrný denní průtok, který je ve statistickém souboru průtoků pro daný profil dosažen nebo překročen 364 dní v roce 

Vochranný [mil. m3] – ochranný objem  Vzásobní[mil. m3] zásobní objem   Vstálý [mil. m3] – stálý objem   

Vcelkový [mil. m3] – celkový objem   Hmax [m n.m.] – maximální retenční hladina  Hzásobní [m n.m.] – hladina zásobního prostoru  

Lhráze [m] – délka hráze    Hnad terénem [m] – výška hráze nade dnem  Hnad základy [m] – výška hráze nad základem  

Tab. 18 Základní hydrologické údaje povodí Jihlavy [2.5-6] 

pol. tok měrný profil 
SPOVODÍ 

[km2] 

srážky 

[mm/rok] 

odtok 

[mm/rok] 
φ 

qS 

[l/s.km2] 

Qa 

[m3/s] 

Q100 

[m3/s] 

1 Jihlava Vladislav 962,71 662 182 0,28 5,77 5,401 260,0 

2 Jihlava Kramolín 1139,07 647 173 0,27 5,49 6,19 310,0 

3 Jihlava Mohelno 1155,26 646 146 0,23 4,63 5,351 191,5 

Legenda: 

Spovodí [km2] – plocha povodí    Ф – odtokový koeficient  Qa [m3/s] – dlouhodobý roční průtok 

qs [l/s.km2] – Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí   

Q100[m3/s] – průtok, který je ve statistickém souboru průtoků pro daný profil dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen 1 krát za 100 let 
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2.5.4.3 REGIONÁLNÍ VODOTEČE SPADAJÍCÍ DO POVODÍ JIHLAVY 

Vodní toky nacházející se v povodí Jihlavy tvoří hustou říční síť, zejména na horním 
a středním toku. Směrem k ústí řeky se hustota říční sítě mírně zmenšuje, viz [2.5-4]. 
V případě drobných vodotečí se jedná o toky s nízkým průtokem, které jsou poměrně 
krátké s menším podélným sklonem. Odtok vody z území je pozvolný díky tvaru 
povodí Jihlavy, který je protáhlý. Mezi významné přítoky Jihlavy patří Třešťský potok, 
Jihlávka, Brtnice, Oslava a Rokytná, podrobné informaci viz Tab. 19. 

Tab. 19 Významné přítoky řeky Jihlavy  

Řeka SPOVODÍ [km2] přítok říční km kam kde 

Třešťský 
potok 

105,4 pravostranný 160,000 Jihlava u Kostelce 

Jihlávka 106,4 pravostranný 142,600 Jihlava v Jihlavě 

Brtnice 122,1 pravostranný 123,400 Jihlava u Přímělkova 

Oslava 867,2 levostranný 39,700 Jihlava v Ivančicích 

Rokytná 584,3 pravostranný 34,300 Jihlava u Ivančic 

Legenda: 

Spovodí [km2] – plocha povodí 

Třešťský potok (ID toku 416710000100) (číslo hydrologického pořadí 4-16-01-020) 
pramení na severních svazích Míchova vrchu (786 m n. m.) v Jihlavských vrších v 
nadmořské výšce 735 m n.m. Nejprve protéká lesnatou krajinou východním směrem. 
Napájí řadu menších či větších rybníků. Nejprve je to Malý pařezitý rybník, dále Pilný 
rybník a rybník Drdák. U obce Doupě protéká Doupským rybníkem a níže po proudu 
u Třeštice vzdouvá jeho vody velký Třeštický rybník. Zde se jeho tok postupně obrací 
na sever. U Hodic napájí větší Janovský a Hodický rybník. Dále po proudu u města 
Třešť, jímž potok protéká, se na jeho toku nalézá velký Váňovský rybník. Severně od 
Třeště u Jezdovic vzdouvá vody potoka další velký rybník, který se nazývá 
Jezdovický rybník. Krátce před ústím Třešťského potoka do řeky Jihlavy vzdouvají 
jeho vody větší rybníky Luční a Silniční. Do Jihlavy se vlévá na jejím 160,0 říčním 
kilometru u Kostelce v nadmořské výšce 520 m n.m. Délka toku činí 29,8 km. Plocha 
povodí měří 105,4 km². Průměrný průtok u ústí činí 0,64 m³/s. 

Řeka Jihlávka (ID toku 416870000100) (číslo hydrologického pořadí 4-16-01-036) 
pramení severovýchodně od Pavlova v blízkosti silnice II. třídy č. 403 mezi Pavlovem 
a Otínem v nadmořské výšce cca 645 m n.m. Po celé své délce teče převážně 
severním směrem. Protéká Stonařovem, Suchou, Vílancem, Čížovem, Rančířovem, 
Sasovem a Jihlavou, kde se vlévá zprava do řeky Jihlavy na jejím 142,6 říčním 
kilometru. Délka jejího toku činí 23,8 km. Plocha povodí měří 106,4 km². Průměrný 
průtok u ústí činí 0,60 m³/s. 

Řeka Brtnice (ID toku 417110000100) (číslo hydrologického pořadí 4-16-01-060) 
pramení u obce Lesná v nadmořské výšce přibližně 660 m n.m. Na horním a 
středním toku teče převážně severním směrem a napájí řadu rybníků. Protéká 
Lesnou, Předínem, Opatovem, Kněžicemi a městem Brtnicí. Na dolním toku, u 
Komárovic, se řeka obrací k východu a vytváří krásné, hluboké, zalesněné údolí, 
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které bylo v roce 2001 vyhlášeno přírodní rezervací. Nedaleko jejího ústí se na 
skalnatém návrší nad jejím pravým břehem tyčí zřícenina hradu Rokštejn. Níže po 
proudu, nedaleko Přímělkova, se Brtnice vlévá do řeky Jihlavy na jejím 123,4 říčním 
kilometru. Plocha povodí Brtnice činí 122,1 km2 a délka toku 31,3 km. Průměrný 
průtok u ústí je 0,68 m3/s. 

Řeka Oslava (ID toku 417590000100) (číslo hydrologického pořadí 4-16-02-001), 
která je levostranným přítokem řeky Jihlavy pramení v severní části Českomoravské 
vrchoviny jihozápadně od Žďáru nad Sázavou nad Matějovským rybníkem u obce 
Česká Mez v nadmořské výšce cca 567 m n.m. Dále vytéká ze soustavy 
novoveselských rybníků a pokračuje jižním směrem k městu Velké Meziříčí, před 
kterým je na řece Oslavě vybudována přehrada Mostiště. Pod Velkým Meziříčím se 
Oslava stáčí jihovýchodním směrem a míří k městečku Náměšť nad Oslavou, pod 
kterým meandruje směrem k soutoku s řekou Jihlavou v Ivančicích, do které se vlévá 
v nadmořské výšce cca 205 m n.m., viz [2.5-3]. Délka toku činí 99,6 km. Plocha 
povodí měří 867,2 km². Průměrný průtok v Oslavanech na 3,30 říčním kilometru činí 
3,474 m³/s. 

Řeka Rokytná (ID toku 418610000100) (číslo hydrologického pořadí 4-16-03-001) je 
pravostranný přítok řeky Jihlavy, pramení v Jaroměřické kotlině u městečka 
Rokytnice nad Rokytnou, poblíž obce Chlístov v nadmořské výšce cca 576 m n.m. 
Teče nejprve jihovýchodním směrem, od Biskupic v častých meandrech východním 
směrem a poblíže Moravského Krumlova se stáčí k severovýchodu, po krátkém 
úseku se u Ivančic, v nadmořské výšce cca 202 m n.m., vlévá do řeky Jihlavy, viz  
[2.5-3]. Délka toku činí 88,2 km. Plocha povodí měří 584,3 km². Průměrný průtok 
v Moravském Krumlově na 16,50 říčním kilometru činí 1,428 m³/s. 

2.5.4.4 MÍSTNÍ VODOTEČE A LOKÁLNÍ VODNÍ PLOCHY 

2.5.4.4.1 Místní vodoteče 

Severní část pozemku NJZ EDU (PNpU) je odvodňováno skrze drobný vodní tok – 
Skryjský potok (4-16-01-104) do nádrže Mohelno na řece Jihlavě. Z jihu je pozemek 
NJZ EDU (PNpU a plochy pro zařízení staveniště) odvodňován skrze Lipňanský (4-
16-03-046) a Heřmanický potok (4-16-03-046) do říčky Olešná, která je levostranným 
přítokem Rokytné. Rokytná je pravostranným přítokem řeky Jihlavy, ústí do ní v 
Ivančicích nad jezem Réna v ř.km 38,110. Všechny drobné toky odvodňující okolí 
pozemku NJZ EDU mají v zájmovém území pramennou oblast, a to pod úrovní 
kaskádovitého uspořádání pozemku NJZ EDU. Jedná se o drobné vodní toky s 
průtoky o alespoň dva řády nižšími oproti řece Jihlavě. 

Tab. 20 Významné místní vodoteče 

pol. vodoteč povodí – [ř.km] L [km] SPOVODÍ [km2] 
QPRŮM 
[m3/s] 

1 Luhy Skryjský potok – 0,355  1,53 2,69 0,0052 
2 Skryjský potok Jihlava (VD Dalešice) – 60 1,92 2,56 0,0049 
3 Lipňanský potok Olešná – 8,126 0,916 2,13 0,0004 
4 Heřmanický potok Olešná – 5,539 0,84 2,63 0,0005 
Legenda: 

L [km] – délka toku  Spovodí [km2] – plocha povodí            Qprům. [m3/s] – průměrný průtok 
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Pravostrannými přítoky řeky Jihlavy, tekoucí severně od pozemku NJZ EDU, jsou 
potoky Skryjský a Luhy. Skryjský potok (nad Luhy s průměrným ročním průtokem 
0,0049 m3/s) pramení v 384 m n.m. v oblasti bývalé obce Skryje a v 299 m n. m. se 
vlévá do Jihlavy vzduté nádrží Mohelno, pod hradem Rabštejn. Potok Luhy pramení 
v nadmořské výšce 368 m n.m. a v nadmořské výšce 320 m n. m. pod hradem 
Rabštejn se vlévá do Skryjského potoka. Jeho levostranný přítok Hraniční potok 
pramení v 367 m n. m. severovýchodně od pozemku NJZ EDU a v 335 m n. m. se 
vlévá do potoka Luhy. 

Oba protékají v horní části povodí bezlesým, v dolní části zalesněným územím s 
podélným sklonem 4,5 %. Do Skryjského potoka jsou také zaústěny technologické 
vody z EDU1-4 a tok je tím nadlepšován průtokem cca 0,55 m3/s.  

Základní hydrologické charakteristiky pro Skryjský potok (ID 417550000100) a Luhy 
(ID 417550000200) jsou uvedeny v následujících Tab. 21 až Tab. 26, viz [2.5-8]. 

Tab. 21 Charakteristika profilu vodoteče Skryjský potok (III. třída) 

vodní tok: Skryjský potok A Pa Qa 

č. hydrologického pořadí: 4-16-01-104 [km2] [mm] [m3/s] 

v profilu: Nad Luhy 2,56 491 0,0049 

Tab. 22 M-denní průtoky8 vodního toku Skryjský potok (III. třída) 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM[l/s] 11,0 7,0 5,1 4,0 3,2 2,7 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 0,7 0,2 

Tab. 23 N-leté průtoky9 vodního toku Skryjský potok (III. třída) 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN[m3/s] 0,66 0,97 1,7 2,7 4,0 6,7 9,5 

Tab. 24 Charakteristika profilu vodoteče Luhy (III. třída) 

vodní tok: Luhy A Pa Qa 

č. hydrologického pořadí: 4-16-01-104 [km2] [mm] [m3/s] 

v profilu: Nad Skryjským potokem 2,69 491 0,0052 

 

 
8  M-denní průtoky pro profil Luhy a Skryjský potok jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve 

vodoměrných stanicích za referenční období 1981–2010. 

9  N-leté průtoky pro profil Luhy a Skryjský potok jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve 

vodoměrných stanicích za referenční období 1931–2012. 
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Tab. 25 M-denní průtoky vodního toku Luhy (III. třída) 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM[l/s] 12 7,4 5,4 4,2 3,4 2,8 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 0,8 0,3 

Tab. 26 N-leté průtoky vodního toku Luhy (III. třída) 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN[m3/s] 0,63 0,95 1,7 2,7 4,2 6,9 9,8 

V povodí Rokytné je největší z drobných toků říčka Olešná (u ústí 0,008 m3/s), 
levostranný přítok Rokytné pramenící severně od obce Valeč v 456 m n.m., tekoucí 
jižně od pozemku NJZ EDU. Nejblíže pozemku NJZ EDU pramení její přítok – 
Lipňanský potok, který odvodňuje jihozápadní a západní část pozemku NJZ EDU (u 
ústí průměrný roční průtok 0,004 m3/s) a Heřmanický, který odvodňuje jižní část 
pozemku NJZ EDU (u ústí 0,005 m3/s).  

Lipňanský potok pramení v 367 m n. m. na území bývalé obce Lipňany, 
jihozápadně od pozemku NJZ EDU, a po krátkém toku jihojihozápadním směrem se 
vlévá v 360 m n. m. do Olešné, na soutoku je závlahová nádrž. Heřmanický potok 
pramení v 338 m n. m. v oblasti bývalé obce Heřmanice, a po krátkém toku 
jihojihovýchodním směrem se vlévá do Olešné v 318 m n. m. Uvedené potoky 
odvodňují bezlesé území o malé sklonitosti – podélným spád 5 %. 

M-denní průtoky se zde pohybují pro 364-denní od 0,05 l/s, tj. potoky prakticky v 
průběhu roku vysychají. Jedná o potoky celkově velmi málo vodné, s menší vazbou 
na vlastní pozemku NJZ EDU a chod elektrárny, navíc se jedná o data nejnižší, IV., 
přesnosti, kde se nepřesnost hydrologických údajů pohybuje mezi 40-60 %. 

Základní hydrologické charakteristiky pro Lipňanský potok (ID 419060002000) a 
Heřmanický potok (ID 419060002600) jsou uvedeny v následujících Tab. 27 až Tab. 
32, viz [2.5-1]. 

Tab. 27 Charakteristika profilu vodoteče Lipňanský potok (IV. řád) 

vodní tok: Lipňanský potok A Pa Qa 

č. hydrologického pořadí: 4-16-03-046 [km2] [mm] [m3/s] 

v profilu: Nad Olešnou 2,13 510 0,0004 

Tab. 28 M-denní průtoky10 vodního toku Lipňanský potok (IV. řád) 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QM[m3/s] 0,010 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,0002 0,00005 

 
10  M-denní průtoky pro profil Lipňanský a Heřmanický potok jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve 

vodoměrných stanicích za referenční období 1981–2010. 
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Tab. 29 N-leté průtoky11 vodního toku Lipňanský potok (IV. řád) 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN[m3/s] 0,7 1,4 2,2 3,0 4,0 5,5 6,5 

Tab. 30 Charakteristika profilu vodoteče Heřmanický potok (IV. řád) 

vodní tok: Heřmanický potok A Pa Qa 

č. hydrologického pořadí: 4-16-03-046 [km2] [mm] [m3/s] 

v profilu: Nad Olešnou 2,63 505 0,0005 

Tab. 31 M-denní průtoky vodního toku Heřmanický potok (IV. řád) 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QM[m3/s] 0,012 0,006 0,003 0,0015 0,0007 0,0003 0,0005 

Tab. 32 N-leté průtoky vodního toku Heřmanický potok (IV. řád) 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN[m3/s] 0,9 1,5 2,5 3,5 4,5 6,0 7,5 

Na výše uvedených povrchových tocích také probíhá monitorování povrchových vod, 
které zajištuje pro NJZ EDU firma Geotest. Toto monitorování je realizováno na 5 
měrných profilech, viz Obr. 4. 

 
11  N-leté průtoky pro profil Lipňanský a Heřmanický potok jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve 

vodoměrných stanicích za referenční období 1930–2012, viz [2.5-1] 
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Obr. 4 Poloha vodoměrných profilů v okolí pozemku NJZ EDU (převzato z [2.5-25]) 

Na základě měření v období 2014–2019 byly na těchto profilech stanoveny 
konsumpční křivky těchto vodních toků a jejich Mdenní a Nleté průtoky, viz Tab. 33 a 
Tab. 34. 

Tab. 33 M-denní průtoky vodních toků v okolí pozemku NJZ EDU [2.5-25].  

Profil Vodní tok 

m – denní průtoky (l/s) 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

P1 Olešná 14,96 11,59 8,64 8,39 7,32 2,79 0,83 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P2 
Lipňanský 

potok 
0,61 0,46 0,26 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P8 
Skryjský 

potok 
1,36 1,30 1,22 1,09 0,98 0,90 0,87 0,76 0,66 0,63 0,58 0,55 0,52 

P11 Luhy 0,25 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P12 
Heřmanický

potok 
1,98 1,86 1,82 1,76 1,71 1,64 1,53 1,35 1,14 1,05 0,97 0,85 0,80 
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Tab. 34 N-leté průtoky vodních toků v okolí pozemku NJZ EDU [2.5-25]. 

Profil Vodní tok 
N – leté průtoky (l/s) 

1 2 5* 

P1 Olešná 49,51 54,63 201,19 

P2 Lipňanský potok 1,41 1,46 7,78 

P8 Skryjský potok 1,89 2,68 4,55 

P11 Luhy 1,28 1,68 - 

P12 Heřmanický potok 3,59 8,94 - 

*pro profil P11 a P12 nebylo možné 5ti letý průtok stanovit z důvodu nedostatku dat (častý nulový 
průtok – vyschlý profil) 

Jelikož na těchto tocích neprobíhá měření ČHMÚ (ČHMÚ stanovuje průtoky na 
těchto tocích dle katastrů vodnosti viz 2.5.2.1.2), nejsou výstupy tohoto měření 
srovnatelné s průtoky stanovenými dle metodiky ČHMÚ. Pro potřeby hodnocení 
odvodnění pozemku NJZ EDU (zejména PNpU) jsou však změřené průtoky 
monitoringem relevantnější a budou využity při aktualizaci modelu proudění 
podzemních vod v území k umístění JZ. Detailní výsledky měření jsou uvedeny ve 
zprávě [2.5-25]. 

2.5.4.4.2 Místní vodní plochy 

Nejvýznamnější vodní plochou v území k umístění JZ je vodní nádrž Dalešice a 
Mohelno, které jsou součástí VD Dalešice. Nádrž Mohelno patří do chráněného 
území Údolí Jihlavy dle zákona č.114/1992 Sb., viz kap. 2.1.4.2.4.1.   

Menší vodní plochy v bezprostředním okolí pozemku NJZ EDU jsou situovány 
především na říčce Olešná a jejích přítocích. Jsou to zejména rybník Skalník a 
drobná bezejmenná nádrž ve Slavěticích, dvě drobné nádrže na přítoku Bažantice, 
Závlahová nádrž na soutoku s Lipňanským potokem, drobná nádrž na Lipňanském 
potoku a další dvě nádrže u obce Kordula (jedna na soutoku s Heřmanickým 
potokem). Další vodní plochy jsou situovány na Skryjském potoku. Jde o pojistnou a 
záchytnou nádrž, do které jsou zaústěny odpadní a srážkové vody z EDU1-4. 

Severním až severozápadním směrem od pozemku NJZ EDU se ve vzdálenosti 14–
18 km nacházejí největší rybniční soustavy, nacházející se v území k umístění JZ. 
Rybníky jsou navzájem různě propojené a vytváří tak soustavy, táhnoucí se od obce 
Nárameč až po Náměšť nad Oslavou.  

Hlavními zdroji napájení jsou Okarecký, Maršovecký potok a Mlýnský potok 
Okarecký a Maršovecký potok spadá do povodí Oslavy, Mlýnský potok je 
levostranným přítokem Jihlavy. Rybníky jsou vesměs využívány k chovu ryb. 

2.5.4.5 ODBĚR SUROVÉ VODY PRO EDU1-4 A NJZ EDU 

2.5.4.5.1 Stávající odběr surové vody pro EDU1- 4 (2000 MW) 
Stávající elektrárna Dukovany (EDU1-4) je zásobována surovou vodou z VN 
Mohelno situované na řece Jihlavě (dolní nádrž VD Dalešice-Mohelno). Na pravém 
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břehu je cca v říčním km 60 vybudována čerpací stanice, která je dvěma výtlačnými 
řady DN 1000 propojena s vodojemem 4 x 2000 m3. Délka výtlačných řadů z čerpací 
stanice Jihlava (ČSJ) do vodojemu je cca 830 m (vč. potrubí v čerpací stanici a ve 
vodojemu), z toho délka venkovní části trasy činí cca 765 m. 

Nátok do čerpací stanice z nádrže Mohelno je proveden 2 samostatnými kanály o 
světlosti hrazeného profilu 2,1 x 2,4 m. Každý kanál zásobuje polovinu ČS. Každá 
polovina čerpací stanice je rozčleněna do 2 samostatných vtoků s předčištěním. 
Úroveň hladiny v Mohelnu kolísá v závislosti na provozu přečerpávací elektrárny 
Dalešice mezi 290,80 m n.m. až 303,30 m n.m. Ve spodní části je objekt čerpací 
stanice rozdělen na 4 sekce, z nichž každá je osazena dvěma kusy čerpadel. 
Čerpací stanice je celkově osazena 8 hlavními čerpacími agregáty, z nichž 4 jsou 
provozní a 4 jsou 100% rezerva. Výjimečně je provozováno 5 čerpadel.  

Dopravu surové vody zajišťuje celkem osm vertikálních odstředivých čerpadel Sigma 
VD 400/II – OG - 02 - FE, Q = 400 l/s, s atypickou stavební délkou v uspořádání do 
suché jímky. Čerpadla jsou poháněná elektrickými motory. Provoz čerpadel je 
ovládán od výšky hladiny ve vodojemu. Oba hlavní výtlačné vodní řady jsou za 
odbočkami pro napojení větrníků osazeny indukčními průtokoměry. Za indukčními 
průtokoměry je z provozních důvodů provedeno propojení obou výtlačných řadů 
potrubím DN 800, které zajišťuje dodávku vody do vodojemu maximálně možným 
počtem pracujících čerpadel i při poruše jednoho výtlačného řadu a dále je zajištěna 
funkce ochrany výtlaku proti účinkům vodního rázu všemi větrníky i při odstavení 
jednoho výtlačného řadu. Oba výtlačné řady DN 1000 po výstupu z čerpací stanice a 
překonání 107,7 až 121 m výškového převýšení (v závislosti na hladině na sání) jsou 
zavedeny do objektu gravitačního vodojemu. 

Vodojem surové vody má 4 samostatné komory, každá o celkovém objemu 2000 m3. 
Vodojem je vybaven bezpečnostním přepadem zaústěným potrubím DN 1000 do 
Skryjského potoka.  

Výška hladiny v komorách vodojemu se pohybuje v rozmezí: 

- Hmax = + 5 ,0 m = 411,00 m n. m. 

- Hmin = +1,75 m = 407,75 m n.m. 

Od vodojemu jsou vedeny 2 gravitační řady DN 1200 do úpravny chladicí vody v 
elektrárně a dále do chemické úpravny vody. Úroveň terénu elektrárny (± 0,00 m) je 
389,30 m n.m. Délka trasy gravitačních řadů je cca 1 625 m. Úpravna chladicí vody 
není v současné době s ohledem na jakost surové vody (nízká koncentrace 
nerozpuštěných látek) provozována. Chemická úpravna vody je provozována a 
zajišťuje výrobu DEMI vody. 

Povolené odběry povrchové vody z Jihlavy se provádějí v souladu s vydaným 
povolením k nakládání s vodami.  

Přehled doposud vydaných vodoprávních rozhodnutí o povolení k odběru povrchové 
vody pro provoz EDU1-4  [2.5-10]: 

- rozhodnutí o nakládání s vodami pro JE Dukovany vydané Krajským úřadem 
kraje Vysočina, OLVHZ dne 20.7.2007, č.j.: KUJI 49643/2007, sp. zn. OVLHZ 
653/2007 PP-3, 
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- rozhodnutí č.j. KUJI 50307/2012, sp. zn. OLVHZ 1227/2012 PP-3 ze dne 
24.7.2012, kterým se mění Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, OLVHZ ze dne 20.7.2007, č.j.: KUJI 49643/2007, 

- rozhodnutí č.j. KUJI 35116/2014, sp. zn. OŽPZ 779/2014 PP-6 ze dne 
3.6.2014, kterým se mění Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, OLVHZ ze dne 20.7.2007, č.j.: KUJI 49643/2007 a OLVHZ 
1227/2012 PP-3 ze dne 24.7.2012, č.j. KUJI 50307/2012, 

- rozhodnutí č.j. KUJI 56462/2018, sp. zn. OŽPZ 1146/2018 PP-5 ze dne 
27.7.2018, kterým se mění Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, OLVHZ ze dne 20.7.2007, č.j.: KUJI 49643/2007, OLVHZ 
1227/2012 PP-3 ze dne 24.7.2012, č.j. KUJI 50307/2012 a OŽPZ 779/2014 
PP-6 ze dne 3.6.2014, č.j. KUJI 35116/2014. 

Tab. 35 Hodnoty odběrů surové vody pro EDU1-4 platný do roku 2025, viz podklad [2.5-10] 

QPRŮM  
[m3/s] 

QMAX  
[m3/s] 

QMĚSÍC  
[m3/měsíc] 

QROK  
[m3/rok] 

1,998 3,0 7 000 000 63 000 000 

Legenda: 

Qprům [m3/s] – průměrný odběr;   Qmax [m3/s] – maximální odběr;   

Qměsíc [m3/měsíc] – měsíční odběr; Qrok [m3/rok] – roční odběr 

Provozovatelem VD Dalešice – Mohelno je ČEZ, a. s., provoz elektrárny Dalešice 
(dále jen „EDA“). Hlavním účelem VD Dalešice – Mohelno je, při zabezpečení 
minimálního požadovaného průtoku pod nádrží Mohelno, zajištění dodávky vody pro 
EDU1-4, a to v max. množství 3 m3/s, 7 mil. m3/měsíc a max. 63 mil. m3/rok 
v souladu s vydaným povolením k nakládání s vodami [2.5-10]. Manipulace zajišťující 
surovou vodu pro EDU1-4 řídí dálkově Ústřední dispečink Praha v rámci provozu 
turbosoustrojí PVE. V případě potřeby je možné zajistit potřebný průtok vody z 
nádrže Dalešice do nádrže Mohelno i spodními výpustěmi. Aby byla zajištěna 
dodávka vody do EDU1-4, nesmí hladina vody v nádrži Mohelno klesnout pod 
minimální provozní hladinu čerpací stanice. Dosažení minimální provozní hladiny na 
kótě 290,80 m n.m. je signalizováno na dozorně EDA a odtud hlášeno na ÚD Praha. 
Podrobně jsou manipulace s vodou popsány v Manipulačním řádu VD Dalešice [2.5-
6], který obsahuje i Dispečerský graf odběrů. 

2.5.4.5.2 Odběr surové vody pro souběh EDU1- 4 a NJZ EDU (2000 + 1200 MW) 

Zásobování surovou vodou v období souběhu EDU1–4 s 1. blokem NJZ EDU bude 
realizováno stávající čerpací stanicí na vodní nádrži Mohelno na řece Jihlavě. Bude 
provozováno EDU1-4 (až 4 x 500 MW) a NJZ EDU (1 x 1200 MW).  Zajištění surové 
vody pro účely výstavby NJZ EDU bude provedeno odbočkou ze stávajících 
gravitačních řadů zásobujících surovou vodou EDU1-4. Pro potřeby souběžného 
provozu EDU1-4 s 1. blokem NJZ EDU se předpokládá rekonstrukce nebo 
zkapacitnění stávající čerpací stanice, výstavba 2 nových výtlačných řadů do nového 
vodojemu a 2 nových gravitačních řadů vedených na pozemek NJZ EDU. 
Alternativně se počítá s výstavbou nové čerpací stanice poblíž čerpací stanice 
stávající, viz [2.5-27]. Viz také kap. 1.3.3 a 3.9.2.2. 
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Studie VÚV TGM, z r. 2016 [2.5-35]  prokázala, že i při případné klimatické změně o 
+2 °C je pro souběh 1. bloku NJZ EDU a EDU1- 4 (celkový výkon v lokalitě 3200 
MWe) reálné zajištění odběru surové vody se zabezpečeností 99,93 %. 
Zabezpečenost odběru surové vody je tedy vyšší než požadovaných 99,5 %. Výše 
uvedená zabezpečenost bude dosažena odběrem surové vody z VN Mohelno bez 
nutnosti převodu vody z jiného povodí a při uvažování standardního chlazení 
sekundárního okruhu používaného a osvědčeného v ČR, tj. mokrého chlazení s 
přirozeným tahem.  

Pro potřeby souběhu EDU1-4 s 1. blokem NJZ EDU 1200 MW je nutno zkapacitnit 
ČS na požadovaných 4,6 m3/s. Všech osm čerpadel bude postupně vyměněno za 
větší s výkonem cca 1,0 m3/s. V souladu s výměnou čerpadel bude nahrazena i 
navazující technologie a doplněna protirázová ochrana pro nové výtlačné řady. 
Součástí prací by byly i stavební úpravy a úpravy v systémech elektro a SKŘ. Z 
čerpací stanice bude surová voda čerpána 4 výtlačnými řady DN 1000 do stávajícího 
vodojemu o objemu 8000 m3 a vodojemu nového o objemu cca 10 000 m3. 
Provozovány budou max. 4 ks čerpadel, 4 ks čerpadel jsou rezervní. V období max. 
odběru surové vody může být krátkodobě provozováno 5. čerpadlo. Celkové 
dopravované množství vody při chodu 4 (resp. 5) čerpadel, bude max. 4,6 m3/s. Z 
vodojemů bude nátok surové vody do prostoru EDU1–4 a NJZ EDU zajištěn 
samospádem gravitačním potrubím (2 + 2 ks).  

Systém zaústění výtlačných potrubí pod hladinu vody zůstane u starého vodojemu 
zachován. U vodojemu nového bude zaústění výtlačného potrubí z ČS řešeno 
obdobně. V manipulační komoře starého vodojemu budou dle úrovně opotřebení 
stávající armatury buď opraveny nebo vyměněny. 

V manipulační komoře nového vodojemu budou na potrubích osazeny příslušné 
armatury. Oba vodojemy, tj. starý a nový, budou vzájemně propojeny potrubím s 
uzávěry. Vodojem pro NJZ EDU bude vybudován v těsné blízkosti stávajícího 
vodojemu pro EDU1-4.  

Tab. 36 Hodnoty odběrů surové vody pro souběh EDU1-4 s 1. blokem NJZ (celkem 3200 MW) 
dle studie ÚJV REŽ z r. 2014 [2.5-35] a Pöyry Environment z r. 2015 [2.5-27]. 

QPRŮM  
[m3/s] 

QMAX  
[m3/s] 

QMĚSÍC  
[m3/měsíc] 

QROK  
[m3/rok] 

3,16 4,6 11 050 000 99 500 000 

Legenda: 

Qprům [m3/s] – průměrný odběr;   Qmax [m3/s] – maximální odběr;   

Qměsíc [m3/měsíc] – měsíční odběr; Qrok [m3/rok] – roční odběr 

Stávající limity odběru surové vody se budou muset navýšit pro souběh EDU1-4 s 1. 
blokem NJZ EDU na max. čerpané množství 4,6 m3/s, měsíční odběr na 11,05 mil. 
m3 a roční odběr surové vody na 99,5 mil. m3. Měsíční odběr surové vody pro jeden 
blok NJZ EDU byl dle studie [2.5-35] stanoven na 3,5 mil m3. Po navýšení limitu  
měsíčního odběru surové vody (z důvodu zhoršení možného stupně zahuštění 
čerpané surové vody v CCHO) pro EDU1-4 dle [2.5-10] na 7,0 mil. m3, byl poměrově 
navýšen i předpokládaný měsíční odběr surové vody pro jeden blok NJZ EDU na 
4,05 mil. m3. Platný manipulační řád (MŘ) VD Dalešice – Mohelno [2.5-6] zatím 
zahrnuje informace jen o odběrech pro EDU1-4, do budoucna bude tedy nutno 
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doplnit informace o odběrech vod pro NJZ EDU, které budou povoleny vodoprávním 
orgánem. 

2.5.4.5.3 Odběr surové vody pro samostatný provoz NJZ EDU (2400 MW) 

Pro potřeby samostatného provozu NJZ EDU, se předpokládá rekonstrukce nebo 
zkapacitnění stávající čerpací stanice a výstavba 2 nových výtlačných řadů do 
nového vodojemu a 2 gravitačních řadů vedených z nového vodojemu na pozemek 
NJZ EDU. Alternativně se počítá s výstavbou nové čerpací stanice poblíž čerpací 
stanice stávající, viz [2.5-27]. Viz také kap. 1.3.3 a 3.9.2.2. 

Studie VÚV TGM, z r. 2016 [2.5-36] prokázala, že i při případné klimatické změně o 
+2 °C je pro samostatný provoz NJZ EDU (max. 2 x 1200 MW) reálné zajištění 
odběru surové vody se zabezpečeností 99,93 %. Zabezpečenost odběru surové 
vody je tedy vyšší než požadovaných 99,5 %. Výše uvedená zabezpečenost bude 
dosažena odběrem surové vody z VN Mohelno bez nutnosti převodu vody z jiného 
povodí a při uvažování standardního chlazení sekundárního okruhu používaného a 
osvědčeného v ČR, tj. mokrého chlazení s přirozeným tahem.  

Pro potřeby samostatného provozu NJZ EDU (2 x 1200 MW) je nutno zkapacitnit ČS 
na požadovaných 3,66 m3/s, pokud již nebyla zkapacitněna pro souběh NJZ EDU 
s EDU1-4. Všech osm stávajících čerpadel bude postupně vyměněno za větší 
s výkonem cca 1,0 m3/s. V souladu s výměnou čerpadel bude nahrazena i navazující 
technologie a doplněna protirázová ochrana pro nové výtlačné řady. Součástí prací 
by byly i stavební úpravy a úpravy v systémech elektro a SKŘ. Z čerpací stanice 
bude surová voda čerpána 2 novými výtlačnými řady DN 1000 do nového vodojemu 
o objemu cca 10 000 m3. Provozovány budou max. 4 ks čerpadel, 4 ks čerpadel jsou 
rezervní. Celkové dopravované množství vody při chodu 4 čerpadel, bude 3,66 m3/s. 
Z vodojemu NJZ EDU bude nátok surové vody zajištěn samospádem gravitačním 
potrubím (2 ks) na pozemek NJZ EDU.  
U vodojemu nového bude zaústění výtlačného potrubí z ČS řešeno obdobně jako u 
starého vodojemu pod hladinou. V manipulační komoře nového vodojemu budou na 
potrubích osazeny příslušné armatury. Oba vodojemy, tj. starý a nový budou 
vzájemně propojeny potrubím s uzávěry z důvodu zvýšení zásobní kapacity surové 
vody. Vodojem pro NJZ EDU bude vybudován v těsné blízkosti stávajícího vodojemu 
pro EDU1-4.  

Tab. 37 Hodnoty odběrů surové vody pro samostatný provoz NJZ EDU (2400 MW) dle studie 
ÚJV REŽ z r. 2014  [2.5-34] a Pöyry Environment z r. 2015 [2.5-27]. 

QPRŮM  
[m3/s] 

QMAX  
[m3/s] 

QMĚSÍC  
[m3/měsíc] 

QROK  
[m3/rok] 

2,32 3,66 8 100 000 73 000 000 

Legenda: 

Qprům [m3/s] – průměrný odběr;   Qmax [m3/s] – maximální odběr;   

Qměsíc [m3/měsíc] – měsíční odběr; Qrok [m3/rok] – roční odběr 

Limity odběru surové vody pro samostatný provoz NJZ EDU (2 x 1200 MW) se 
budou muset navýšit na hodnoty 3,66 m3/s pro max. okamžité čerpané množství, 
max. měsíční odběr 8,1 mil. m3/měsíc a roční odběr surové vody na 73,0 mil. m3. 
Měsíční odběr surové vody pro jeden blok NJZ EDU byl dle studie [2.5-35] stanoven 
na 3,5 mil m3. Po navýšení limitu měsíčního odběru surové vody pro EDU 1-4 (z 
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důvodu zhoršení možného stupně zahuštění čerpané surové vody v CCHO) dle [2.5-
10] na  7,0 mil. m3, byl poměrově navýšen i předpokládaný měsíční odběr surové 
vody pro jeden blok NJZ EDU na 4,05 mil.m3. Platný manipulační řád (MŘ) VD 
Dalešice – Mohelno zatím zahrnuje informace jen o odběrech pro EDU1-4, do 
budoucna bude tedy nutno doplnit informace o odběrech vod pro NJZ EDU, které 
budou povoleny vodoprávním orgánem. 

2.5.4.5.2 Odolnost vůči ucpání vtokových objektů 

V souladu s návodem IAEA NS-G-1.5 [2.5-11] byly zhodnoceny podmínky ve zdroji 
surové vody (VN Mohelno), které by mohly vést k ucpávání vtokových objektů 
čerpací stanice Jihlava. Jedná se především o výskyt biologického plovoucího 
odpadu (kusy dřeva, listí apod.), vodních rostlin a řas, korýšů, měkkýšů a ryb 
v takovém množství, které by hrozilo ucpáním nebo zarůstáním sání čerpadel surové 
vody a omezení dodávek surové vody do elektrárny. Výskyt výše zmíněných rostlin a 
živočichů v takovém množství, které by mohlo vést k ucpání vtokových objektů, nebyl 
ve VN Mohelno identifikován. Navíc jsou sání čerpací stanice kryta hrubými česlemi, 
které by případné naplavené rostliny nebo hejna ryb zachytily. Hrubé česle jsou 
pravidelně čištěny skupinou potápěčů (1/rok). Za hrubými česlemi se dále nacházejí 
jemné česle, které jsou čištěny strojně a které zajišťují, že nedojde k ucpání sání 
vlivem biologického, či jiného znečištění.  

V případě, že bude odběr surové vody pro NJZ EDU realizován novou čerpací 
stanicí, bude sání konstruováno obdobně, jako tomu je pro stávající čerpací stanici 
Jihlava. Tedy tak, aby se zabránilo případnému nasátí naplavených rostlin, ryb či 
jiných plovoucích materiálů, které by mohly způsobit ucpání tohoto sání. 

2.5.4.6 VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD Z EDU1-4 A NJZ EDU 

Jak je uvedeno v kapitole 2.5.1 této zprávy, řeka Jihlava (soustava VD Dalešice – 
Mohelno) představuje zdroj vody potřebný pro provoz jaderné elektrárny Dukovany a 
současně je i recipientem odpadní vody vypouštěné z elektrárny. Viz také kap. 1.3.3 
a 3.9.2.2. 

2.5.4.6.1 Stávající stav pro EDU1-4 

V současném provozu EDU1-4 je vypouštění odpadních a srážkových vod 
realizováno výsledným sběračem do záchytné nádrže na Skryjském potoce, odkud 
jsou odpadní a srážkové vody vedeny zčásti korytem Skryjského potoka a zčásti přes 
dvě malé vodní elektrárny do vodní nádrže Mohelno. Vypouštění odpadních a 
srážkových vod je prováděno na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem 
Kraje Vysočina [2.5-9] sumárně pro technologické, splaškové i srážkové vody.   

Přehled doposud vydaných vodoprávních rozhodnutí o povolení k vypouštění 
odpadních vod: 

- Rozhodnutí o vypouštění průmyslových odpadních vod vydané Krajským 
úřadem Kraje Vysočina, OLVHZ ze dne 26.7.2007, č.j.: KUJI 50087/2007, sp. 
zn. OLVHZ 652/2007 PP-5. 

- Rozhodnutí č.j. KUJI 67546/2011, sp. zn. OLVHZ 1025/2011 PP-4 ze dne 
9.8.2011, kterým se mění Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, OLVHZ ze dne 26.7.2007, č.j.: KUJI 50087/2007. 
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- Rozhodnutí č.j. KUJI 35108/2014, sp. Zn. OŽPZ 780/2014 PP-4 ze dne 
03.06.2014, kterým se mění Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, OLVHZ ze dne 26.7.2007, č.j.: KUJI 50087/2007 a OLVHZ 
1025/2011 PP-4 ze dne 9.8.2011, č.j. KUJI 67546/2011. 

- Rozhodnutí č.j. KUJI 56456/2018, sp. zn. OŽPZ 1145/2018 PP-2 ze dne 
27.7.2018, kterým se mění Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, OLVHZ ze dne 26.7.2007, č.j.: KUJI 50087/2007, OLVHZ 
1025/2011 PP-4 ze dne 9.8.2011, č.j. KUJI 67546/2011 a OŽPZ 780/2014 PP-
4 ze dne 03.06.2014, č.j. KUJI 35108/2014. 

Tab. 38 Povolené limity vypouštění pro EDU1-4 platné do roku 2021, viz podklad [2.5-9] 

QPRŮM  
[m3/s] 

QMAX  
[m3/s] 

QMĚSÍC  
[m3/měsíc] 

QROK  
[m3/rok] 

0,888 1,6 3 500 000 28 000 000 

Vody jsou z areálu EDU1-4 odváděny oddělenými kanalizacemi – dešťovou a 
splaškovou.  

Do dešťové kanalizace (výsledného kmenového sběrače technologických a 
dešťových vod) jsou zaústěny vody ze:  

- speciální průmyslové kanalizace, která odvádí odluhy z chladících okruhů, 
vody z chemických provozů EDU1-4 a vody z kontrolovaného pásma (KP) 
EDU1-4, 

- průmyslové kanalizace zaolejovaných vod, do které ústí vody s potenciální 
možností výskytu ropných látek, které před odtokem do dešťové kanalizace 
procházejí čistící stanice zaolejovaných vod, 

- dešťové vody ze zpevněných ploch EDU1-4. 

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody ze sociálních zařízení, jídelny a speciální 
prádelny na čistírnu odpadních vod (ČOV) a vyčištěné odpadní vody jsou svedeny do 
výsledného sběrače odpadních vod. 

Naprostou většinu odpadních vod tvoří odluhy z vnějších chladicích okruhů. Podíl 
vyčištěných zaolejovaných vod tvoří méně než 2 %, podíl odpadních vod z 
neutralizace méně než 0,5 %, podíl dešťových vod se pohybuje, v závislosti na 
klimatické situaci v konkrétním roce, kolem 1 % a vypouštění ze splaškové 
kanalizace, podle zpráv o ochraně životního prostředí [2.5-15], tvoří kolem 0,5 % 
veškerých odpadních vod. 

Zásadní pro jakost odpadních vod z provozu EDU1-4 je, vzhledem k podílům 
jednotlivých typů odpadních vod, složení odebírané surové vody a míra zahuštění 
chladících vod, tedy odluhů. Kvalita surové vody je ovlivněna znečištěním v povodí 
nad nádrží Dalešice a jeho případnými změnami a transformacemi v nádržích 
Dalešice a Mohelno. Obvyklá míra ztráty vody odparem a úletem na chladicích 
věžích se pohybuje kolem 60 % z odebraného množství. Vlivem odparu dochází k 
zakoncentrování znečišťujících látek přicházejících se surovou vodou, a tedy zvýšení 
jejich koncentrací ve výsledné odpadní vodě, aniž by v provozu EDU1-4 byla většina 
z těchto látek užívána. Vnos znečišťujících látek z provozu EDU1-4 je minimální 
(používané látky jen mírně zvyšují zejména celkový obsah rozpuštěných solí (RAS), 
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koncentrace síranů, reakci vody (pH) a koncentrace dusíku). U některých látek 
dochází k poklesu celkového vypouštěného množství oproti množství načerpanému 
v surové vodě z důvodu jejich odbourávání a přeměn na jiné formy v chladicích 
okruzích (např. CHSKCr a N-NH4). 

Nejvýznamnější znečišťující radioaktivní látkou je tritium (radioaktivní ukazatele jsou 
podrobně sledovány a vyhodnoceny viz kapitoly 2.9 ZBZ NJZ EDU). 

Jakost vypouštěných odpadních vod negativně ovlivňuje také to, že jsou místo 
odběru surové vody a místo vypouštění odpadních vod situovány v těsné blízkosti 
v nádrži Mohelno, takže dochází k přímému zanášení znečištění z odpadních vod do 
odebírané surové vody.  

2.5.4.6.2 Průmyslové odpadní vody NJZ EDU 

Pro potřeby provozu NJZ EDU bude realizován zcela nový systém sběru, čištění a 
odvodu průmyslových odpadních vod, který bude nezávislý na stávajícím systému 
odvodu odpadních vod EDU1-4.  

Veškeré průmyslové odpadní vody (včetně radioaktivních výpustí) a vyčištěné 
splaškové vody budou odvedeny přes jímku odpadních vod umístěnou na pozemku 
NJZ EDU a dále do výsledného recipientu, řeky Jihlavy (vodní nádrž Mohelno). Na 
potrubních řadech bude umístěna jedna či více malých vodních elektráren pro využití 
energie odpadní vody. Množství a kvalita odpadní vody budou v jímce odpadních vod 
monitorovány pomocí kontinuálních měření a analýz prováděných v laboratořích v 
souladu s platnou legislativou (včetně radiační kontroly). 

Při provozu NJZ EDU budou vznikat obdobné druhy odpadních vod, jako z provozu 
stávající EDU1-4 a vnos znečišťujících látek z elektrárny bude minimální. Největší 
podíl ve vypouštěné odpadní vodě budou tvořit odluhy z vnějších chladicích okruhů. 
Agresivní odpadní vody z provozu budou vypouštěny až po předchozí neutralizaci. 
Zaolejované odpadní vody budou před případným vypuštěním přečištěny v 
systémech k tomu určených (odolejovače apod.). Část průmyslových odpadních vod 
budou tvořit radioaktivní odpadní vody z kontrolních nádrží, které před vypuštěním z 
těchto nádrží projdou radiační kontrolou. 

Pro NJZ EDU bude nutné žádat o nové vlastní povolení k vypouštění odpadních vod 
podle zákona č. 254/2001 Sb.  

Tab. 39 Navržené limity pro vypouštění odpadní vody z NJZ EDU podle studie VÚV T.G.M. 
z roku 2014 [2.5-34] 

NJZ EDU 
QROK  

[m3/rok] 

1 x 1200 MWe 16 000 000 

2 x 1200 MWe 32 000 000 

Pro období výstavby bude vybudován nový systém sběru a čištění odpadních vod 
vzniklých výstavbovou činností. Množství a kvalita odpadních vod budou měřeny v 
jímce (jímkách), a dále, pokud vyhoví, budou odpadní vody z výstavby odvedeny 
novým potrubním řadem do záchytné nádrže na Skryjském potoce a jeho tokem dále 
do výsledného recipientu, vodní nádrže Mohelno na řece Jihlava. V případě, že 
kvalita odpadních vod z výstavby nevyhoví požadavkům na vypouštění těchto do vod 
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povrchových, budou tyto vody přečištěny, případně odvezeny k likvidaci 
(zneškodnění) odbornými firmami majícími pro tuto činnost příslušná oprávnění 
(např. zaolejované vody, vody z čisticích procesů technologických zařízení nebo 
jiných procesů obsahující látky nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky ve smyslu 
vodního zákona). 

2.5.4.6.3 Splaškové odpadní vody NJZ EDU 

Sběr a čištění splaškových odpadních vod z provozu NJZ EDU budou nezávislé na 
stávajícím systému pro EDU1-4. Stoková síť bude rozdělena na kanalizaci odvádějící 
splaškové vody z prostor umístěných v kontrolovaném pásmu a z prostor umístěných 
mimo kontrolované pásmo. Obě kanalizace budou zaústěny do nové čistírny 
odpadních vod (ČOV), která bude také stavebně a technologicky rozdělena na 
samostatné celky pro čištění odpadních vod z kontrolovaného pásma a mimo 
kontrolované pásmo. Vyčištěné splaškové vody budou splňovat legislativní 
požadavky a budou svedeny do jímky odpadních vod. ČOV bude kapacitně navržena 
pro provoz NJZ EDU s dostatečnou rezervou pro odstávku, kdy se běžný počet 
pracovníků navýší o pracovníky externích dodavatelských firem. 

Pro potřeby výstavby bude využita nová ČOV a přečištěné splaškové vody budou 
dále odvedeny společným potrubím s výstavbovými odpadními vodami do záchytné 
nádrže na Skryjském potoce a jeho tokem do výsledného recipientu, vodní nádrže 
Mohelno na řece Jihlava. 

2.5.4.6.4 Odvod srážkových vod z NJZ EDU 

Srážkové vody z pozemku NJZ EDU budou odváděny do Skryjského, Lipňanského a 
Heřmanického potoka. Odvod bude realizován v kombinaci povrchových 
odvodňovacích prvků a systému dešťové kanalizace, přičemž tyto objekty budou z 
ploch pozemku NJZ EDU (část PNpU) jako trvalé objekty a z ploch určených pro 
zařízení staveniště budou mít pouze dočasný charakter. 

Součástí těchto systémů budou i usazovací a retenční nádrže sloužící 
k zrovnoměrnění odtoku srážkových vod do navazujících vodotečí a k jejich 
předčištění s cílem minimalizace splavenin, plavenin a záchytu ropných látek 
v případě jejich vniku do systému.  

2.5.4.7 PLAVEBNÍ CESTA 

Pro vodní dopravu nejsou v území k umístění JZ podmínky, teoreticky využitelná pro 
vodní dopravu je pouze VD Dalešice, kde je provozována pouze rekreační lodní 
doprava. V následující Tab. 40 je uvedena vodní dopravní cesta, kterou je podle 
návodů [2.5-11] nutno vzít v úvahu jako možnou cestu pro pronikání škodlivých 
kapalin ke vtokovému objektu, a to i přesto, že se řeka Jihlava nevyužívá pro lodní 
dopravu. 

Tab. 40 Vodní dopravní trasy pro nebezpečné látky v blízkosti pozemku NJZ EDU 

objekt 

tok řeky Jihlavy mezi hrázemi vodních děl Dalešice a Mohelno, tj. vodní nádrž Mohelno 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2             Strana 34 

 

2.5.4.8 ZMĚNA ŘÍČNÍHO TOKU 

V této kapitole jsou popsány hazardy, které jsou spojeny s normálním vývojem 
říčního systému. Tedy procesy, které se odehrávají v říčním korytě (údolí). Jedná se 
o hazardy „změna říčního toku“, „projevy silných vodních proudů“ a „záplavy/vzestup 
hladiny řeky způsobené zneprůchodněním říčního toku“. 

Říční údolí vznikají erozní činnosti vody, která vede k zahlubování koryta do podloží. 
Dle tvaru jsou říční údolí v podkladu [2.5-29] rozdělována na: 

soutěsky,  kde výrazně převažuje hloubková eroze nad boční. Svahy 
soutěsky jsou rovnoběžné a šířka soutěsky v horních partiích 
je přibližně stejná jako v dolních partiích. Na dně soutěsky 
často najdeme obří hrnce, vodopády atd. Velmi hluboké 
soutěsky bývají nazývány kaňony. 

údolí ve tvaru písmene V,  která vznikají při rovnovážném vývoji hloubkové a boční 
eroze. Dno tvoří koryto vodního toku a směrem ode dna se 
údolí rozšiřuje. Podélný profil vodních toků v těchto údolích 
bývá nevyrovnaný. Údolí přítoků se nestačí zahlubovat 
stejně rychle jako údolí hlavního toku a mohou tak vzniknout 
visutá údolí, z nichž voda přepadá do hlavního toku. 

neckovitá údolí,  která vznikají při převaze boční eroze nad hloubkovou. Vodní 
tok meandruje při širokém údolním dně a střídavě podkopává 
údolní svahy, ty jsou většinou skalnaté. Mezi údolními svahy 
a dnem je zřetelný lom spádu. V prostoru údolního dna je 
nezřídka vyvinuta údolní niva. 

úvalovitá údolí,  též úvaly, tj. údolí se širokým dnem, kde výrazně převládá 
boční eroze. Údolí pozvolna přechází do mírných svahů 
pokrytých sedimenty, bez výraznější paty svahu.  

V říčním korytě se odehrávají 3 hlavní typy procesů – eroze, transport a 
sedimentace. Uplatnění jednotlivých procesů je dáno množstvím energie v řece 
(rychlostí proudu) a unášecí rychlostí toku (competence of a river). Tento vztah je 
popsán tzv. Hjulströmovým diagramem (viz Obr. 5).    

Eroze probíhá v korytě vodního toku různými způsoby, přičemž jsou rozlišovány 
následující druhy eroze: hloubková eroze (vodní tok se zahlubuje); boční eroze 
(vodní tok se rozšiřuje); zpětná eroze (vodní tok se prodlužuje); speciální typy eroze, 
jako např. evorze. Z hlediska hodnoceného hazardu má patrně největší význam 
boční eroze, v důsledku, níž koryto řeky může migrovat v údolní nivě a vytvářet tak 
různé typy koryt (blíže viz např. [2.5-30], [2.5-31] a [2.5-32]). Boční eroze též 
ovlivňuje stabilitu břehu řeky. Vlivem náporu vodního proudu dochází k odlamování, 
sesouvání a podemílání břehu, nebo též k sesýpání nesoudržných zemin břehu (viz 
např. [2.5-29]).   

Transport materiálu řekou se liší dle velikosti částic, které jsou neseny. Plaveniny 
(jemnozrnný materiál) jsou volně unášeny tokem. Hrubší částice, jako štěrk, oblázky, 
kameny, (dnové splaveniny) jsou převalovány nebo vlečeny po dně, případně jsou 
částečně neseny proudem a částečně posunovány po dně pomocí skoků, tzv. 
saltace ([2.5-29]). Voda též nese rozpuštěné částice – ionty. 
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V místech, kde se energie řeky sníží – např. snížením spádu řeky, jejím rozšířením 
nebo vlivem překážek v toku (viz např. [2.5-29]), dochází k sedimentaci. 
Zjednodušeně lze rozlišit dva hlavní způsoby říční sedimentace: laterální nárůst – 
přirůstání valů v řečišti nebo vertikální nárůst – přirůstání na aluviální nivě. 

Obr. 5 Hjulströmův diagram (Převzato z podkladu [2.5-29]). 

Obecně procesy, které se odehrávají v říčním korytě, mohou ovlivňovat (ohrožovat) 
jadernou bezpečnost jaderných elektráren situovaných v těsné blízkosti toku např.: 

- erozí a snižováním stability břehu řeky, 

- změnami v nivě, jako např. vytvářením bočních koryt, 

- zanášením kanálů sloužících k odběru surové vody, 

- vytvářením valů v korytě řeky, které mohou vést ke zvýšení hladiny 
v řece a povodni. 

Objekty NJZ EDU, které se budou nacházet na pozemku NJZ EDU nebudou 
ohroženy procesy probíhajícími v korytu řeky Jihlavy. Ohrožení by se mohlo 
vztahovat na čerpací stanici surové vody, která je situována na břehu řeky Jihlavy ve 
vodní nádrži Mohelno.  

Nepříznivé dopady na bezpečnost čerpací stanice Jihlava, spojené s procesy 
v říčním korytě, jsou velmi málo pravděpodobné. Čerpací stanice je situována na 
břehu VN Mohelno, jejichž břehy tvoří skalní horniny. Zvýšené průtoky, které by 
mohly dodat řece energii k vyšší erozi a transportu, mohou být regulovány systémy 
přehrad a jezů. Navíc ČS Jihlava není zařazena mezi SKK s vlivem na jadernou 
bezpečnost. Pro případ záplavy ČS a vyřazení z provozu je již projektovým 
východiskem v kapitole 2.5.4.9.3 stanoven požadavek na dostatečnou zásobu vody 
na pozemku NJZ EDU pro bezpečné odstavení a dochlazení bloků NJZ EDU. 

Jev „změna říčního toku“, „rychlost proudění“ a „záplavy/vzestup hladiny řeky 
způsobené zneprůchodněním říčního toku“ nepředstavují riziko pro využití území k 
umístění NJZ EDU.  
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2.5.4.9 ZÁPLAVY 

Pozemek NJZ EDU je umístěn na rozvodnici řeky Jihlavy a Rokytné v nadmořské 
výšce od cca. 396 m n.m. do 370 m n.m. V rámci přípravy pozemku NJZ EDU pro 
výstavbu objektů NJZ EDU budou provedeny hrubé terénní úpravy staveniště 
(PNpU) tak, že PNpU bude srovnán do 3 výškových úrovní tj. 389 m n.m., 385 m n. 
m. a 380 m n.m. Objekty NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost budou umístěny 
na kótě 389 m n.m (primární a sekundární část, obestavba, bazény skladování atd.) 
a na kótě 384 m n.m. (např. TVD bazény s rozstřikem), viz příloha č. 2 ZBZ NJZ EDU 
(generel). 

2.5.4.9.1 Možnost zaplavení pozemku NJZ EDU z místních vodotečí 

V blízkosti pozemku NJZ EDU pramení několik drobných toků. Jedná se o drobné 
toky s maximálními průtoky při ústí do Jihlavy či Olešné Q100 = 9,8 m3/s, viz kap. 
2.5.4.4.1. Na jejich toku nejsou vodní nádrže, jejichž havárie by mohla způsobit 
zaplavení pozemku NJZ EDU.  

Ohrožení pozemku NJZ EDU záplavou z povrchových toků vzhledem k celkovému 
situování pozemku nepřichází v úvahu. Pozemek NJZ EDU se nachází na náhorní 
plošině a odtoky vod směřují střechovitě do poměrně hluboko zaklesnutých vodotečí 
řeky Jihlavy a Rokytné ve směru od pozemku NJZ EDU. 

2.5.4.9.2 Možnost zaplavení pozemku NJZ EDU z řeky Jihlavy 

V území k umístění JZ jsou nejblíže k pozemku NJZ EDU umístěny VN Dalešice a 
VN Mohelno. Úroveň maximální provozní hladiny v nádrži Dalešice při regulaci 
průtoku v Jihlavě činí 381,50 m n.m, což je přibližně o 2,5 m níže, než je 
předpokládané umístění objektů NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost. V níže 
položené nádrži Mohelno je maximální provozní hladina dosahovaná při regulaci 
průtoku 303,30 m n.m. (viz Tab. 41), což je o cca 80 m níže, než je předpokládané 
umístění objektů NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost.  

Tab. 41 Hladiny v nádržích na Jihlavě 

Vodní plocha 
Regulace průtoku 

HMAX [m n.m.] 

Dalešice 381,50 

Mohelno 303,30 

Legenda: Hmax [m n.m] – maximální provozní výška hladiny 

V bezprostřední blízkosti řeky Jihlavy se nachází vodohospodářské objekty Čerpací 
stanice Jihlava (ČSJ) ležící na pravém břehu vyrovnávací nádrže Mohelno v říčním 
kilometru 61,5. Podlaží ČSJ ±0,00 m je situováno na kótě 303,80 m n.m.  

VD Dalešice je projektované na převedení Q1000, které v profilu hráze VD Dalešice 
činí 514 m3/s, viz [2.5-12].  Při tomto průtoku nepřesáhne maximální hladina ve vodní 
nádrži Dalešice kótu 381,50 m n.m. Rovněž ve vodní nádrži Mohelno nepřesáhne při 
Q1000 hladina vody maximální hladinu, tj. kótu 303,30 m n.m., viz Tab. 42. 
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Tab. 42 Kóty objektu ČSJ a výšky hladin při Q1000 a ZPV v nádrži Mohelno [2.5-12] 

Objekt 

Odpovídající vodní 
plocha z tabulky Tab. 

41 

1.NP±0,00 m 

[m n.m.] 

Výška hladiny při 
Q1000 

[m n.m.] 

Výška hladiny při 
ZVP [m n.m.] 

Nejhorší varianta 

ČSJ Mohelno 303,80 303,30 332,90 

Z těchto údajů je patrné, že k zaplavení pozemku NJZ EDU a ani ČSJ by v případě 
průtoku Q1000 v řece Jihlavě nedojde. 

2.5.4.9.3 Záplavy a vlny způsobené selháním vodních děl 
Zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách bylo jednotlivým povodím uloženo stanovit 
území, která by mohla být ohrožena tzv. zvláštní povodní. Zvláštní povodeň na 
vymezeném území je taková, která je způsobena jinými než přirozenými vlivy, 
zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo 
nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. V území k umístění JZ rozliv od 
zvláštní povodně přesahuje rozliv do zaplavovaného území, který je větší než 
vyvolaný průchodem ustáleného průtoku Q100.  

Z hlediska vlivu na NJZ EDU, resp. na objekty čerpací stanice surové vody a 
vypouštění odpadních vod je relevantní zejména hodnocení zvláštní povodně 
vyvolané porušením VD Dalešice. 

Analýza příčin možných poruch a návrh odpovídajících scénářů havárií a 
mimořádných manipulací na VD Dalešice je provedena ve zprávě Parametry 
zvláštních povodní [2.5-12]. 

V této zprávě byla analyzována tato možná porušení VD Dalešice: 

- narušení vzdouvacího prvku vodohospodářského díla (ZPV1), 

- porušení hradících konstrukcí bezpečnostních nebo výpustných zařízení 
vodohospodářských děl (ZPV2), 

- nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského 
díla (ZPV3). 

Ze studie vyplývá, že se (z hlediska výšky hladiny v nádrži Mohelno) jako 
nejnepříznivější varianta jeví porušení hráze Dalešice (ZPV1 – varianta 2) při 
předpokladu, že nedojde k porušení tělesa hráze nádrže Mohelno. Při této variantě 
vystoupá hladina v nádrži Mohelno na úroveň 332,90 m n.m., což je 29,1 m nad 
podlažím 0,00 m strojovny současné čerpací stanice Jihlava, viz Tab. 42.  

Tímto dojde k zaplavení objektu a výpadku ČSJ. ČSJ není zařazena mezi SKK 
s vlivem na jadernou bezpečnost a pro uvažování její ztráty je nezbytné, aby pro 
dochlazování bloků NJZ EDU byla vytvořena dostatečná zásoba nebo přijata jiná 
opatření zabezpečující bezpečné odstavení a dochlazení bloků, neboť při vzniku 
výše popsané zvláštní povodně nebude reálné zabezpečit dodávku vody z ČSJ. 
Uvedená podmínka je součástí projektových východisek NJZ EDU. 
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2.5.4.9.4 Možnost zaplavení pozemku NJZ EDU v důsledků extrémních 
meteorologických jevů 

2.5.4.9.4.1 Extrémní dešťové srážky 

Pozemek NJZ EDU se nachází na vyvýšeném místě vůči okolnímu terénu a lze tedy 
vyloučit zaplavení pozemku NJZ EDU povrchovým odtokem vod při extrémní srážce 
z okolních svahů, nebo zaplavení vlivem zvýšené hladiny okolních vodotečí. 
Ohrožení pozemku NJZ EDU tedy představuje pouze možné nahromadění 
dešťových srážek na pozemku NJZ EDU. Konzervativně se předpokládá zacpání 
kanalizačního systému, a tedy nahromadění srážek na pozemku bez jeho 
přirozeného odtoku. 

Při extrémní dešťové srážce by mohla stékat voda ze střech a přilehlých ploch přes 
možné netěsnosti v prostoru vstupu do jednotlivých objektů (vstupní dveře, vrata, 
vjezdové brány) a montážní otvory, pokud jsou situované na úrovni nebo pod úrovní 
terénu, přes vstupy do kabelových a potrubních kanálů apod. 

Návrhová extrémní dešťová srážka pro území k umístění JZ pro dobu opakování 100 
a 10 000 let je uvedena v následující tabulce. 

Tab. 43 Srážkové úhrny pro dobu opakování 100 a 10 000 let.   

Označení (doba trvání) Intenzita srážky N = 100 let N = 10 000 let 

24h var proměnlivá 77 125 

Z výše uvedeného vyplývá, že hazard „záplavy způsobené extrémní dešťovou 
srážkou“ nelze vyloučit. Pro eliminaci tohoto hazardu je stanoveno následující 
projektové východisko: 

Objekty NJZ EDU budou navrženy tak, aby s dostatečnou rezervou reflektovaly 
maximální možnou akumulovanou srážku, která se může na pozemku NJZ EDU 
objevit.  

2.5.4.9.4.2 Extrémní sněhové srážky 

Při tání sněhu dochází k odtoku vody z tajícího sněhu, což může způsobit záplavy. 
K odtokům vody dochází v případech, kdy množství vody z roztátého sněhu 
převyšuje ztráty způsobené odparem, zachycením vody (např. listím) a vsakováním 
do půdy a podzemních dutin. 

Pozemek NJZ EDU se nachází na vyvýšeném místě vůči okolnímu terénu a lze tedy 
vyloučit zaplavení pozemku NJZ EDU povrchovým odtokem vod z roztátého sněhu 
z okolních svahů, nebo zaplavení vlivem zvýšené hladiny okolních vodotečí. 
Ohrožení pozemku NJZ EDU tedy představuje pouze tání sněhu napadlého přímo na 
pozemek. 

Stejně jako při extrémní dešťové srážce by při tání sněhu mohla stékat voda ze 
střech a přilehlých ploch přes možné netěsnosti v prostoru vstupu do jednotlivých 
objektů (vstupní dveře, vrata, vjezdové brány) a montážní otvory, pokud jsou 
situované na úrovni nebo pod úrovní terénu, přes vstupy do kabelových a potrubních 
kanálů apod. 
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Návrhová vodní hodnota sněhu pro území k umístění JZ pro dobu opakování 100 a 
10 000 let je uvedena v následující tabulce. 

Tab. 44 Doporučené odhady vodní hodnoty sněhu (výška vodního sloupce v mm) pro dobu 
opakování 100 a 10 000 roků – území k umístění JZ 

Parametr Metoda odhadu Doba opakování Výška vodního sloupce v mm 

Vodní hodnota sněhu Gumbel – MLE 100 roků 117,7 

Vodní hodnota sněhu Gumbel – MLE 10 000 roků 206,7 

Odtok vod z tajícího sněhu bude zajištěn systémem pasivní gravitační dešťové 
kanalizace, obdobně jako pro EDU1-4. Konzervativně se předpokládá úplné selhání 
(ucpání, zamrznutí) tohoto systému. V takovém případě by docházelo k hromadění 
vody z tajícího sněhu a mohlo by reálně dojít k zaplavení objektů na pozemku NJZ 
EDU. Maximální výška nahromaděné vody by odpovídala vodní hodnotě sněhu 
stanovené pro dobu opakování 10 000 let, viz Tab. 44. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jev „Záplavy způsobené táním sněhu“ nelze vyloučit. 
Z časového hlediska nahromadění sněhových srážek a následného tání dává ale 
NJZ EDU dostatek času na tento hazard včas reagovat a minimalizovat jeho projevy.  

Hazard „záplavy způsobené táním sněhu“ tedy nepředstavují riziko pro využití 
pozemku NJZ EDU pro umístění NJZ EDU. 

2.5.4.9.5 Záplavy způsobené následkem impulsních vln 

V čl. 2.12 návodu IAEA SSG-18 [2.5-24] jsou uvedeny příčiny, které mohou způsobit 
vznik vlny v nádrži a záplavu břehu. Z těchto příčin je možné vyloučit sopečnou 
činnost – jev, který je v podmínkách České republiky (resp. v lokalitách českých 
jaderných elektráren) vyloučen, viz [2.5-20]. 

Impulzní vlna vzniká v zálivech, jezerech a na vodních nádržích v důsledku pádu 
velkého objemu materiálu (zemina, skalní bloky, suť, sněhová lavina, „otelený“ 
ledovec) do vodního útvaru. Tento hazard je aktuální v horských oblastech se 
strmými údolními svahy, jak lze ukázat na příkladu katastrofy při pádu sesuvu do 
nádrže Vaiont (Itálie) v roce 1963. 

Vlna vzniklá po pádu (sesutí) materiálu do vodní nádrže se šíří polo-kruhovitě od 
místa dopadu. Maximální amplituda vlny závisí na 4 faktorech - na úhlu vstupu 
sesouvající se masy do vodní nádrže, na relativním objemu sesuté masy, na poměru 
hustoty masy a vody a na relativní vzdálenosti (blíže viz např. [2.5-33]).  Z hlediska 
mechanismu má první vlna obvykle maximální amplitudu a má také maximální 
energii, viz Obr. 6. 
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Obr. 6 Mechanismus pohybu impulsní vlny v nádrži se znázorněním 3 charakteristických znaků 
impulsní vlny: 1 – vznik vlny, 2 – pohyb vlny po vodním povrchu nádrže, 3 – dopad vlny na 
břeh, včetně možného přelití hráze (převzato z [2.5-33]). 

Šířící se vlna, v případě velkých sesuvů, má značnou kinetickou energii. Vedle 
zaplavení příbřežních oblastí je schopna poškodit nebo zbortit objekty v zasaženém 
území. Dalším dopadem může být přelití přes hráz vodní nádrže (přírodní i umělou), 
její narušení nebo protržení. Možné záplavy vlivem porušení VD Dalešice jsou 
popsány v kapitole 2.5.4.9.3 

Z výše uvedeného vyplývá, že pozemek NJZ EDU není ohrožen záplavami 
v důsledku velkých impulsních vln vzniklých na VN Dalešice a Mohelno, resp. nejsou 
ohroženy objekty nacházející se na pozemku NJZ EDU, který je vzdálen od hráze 
VN Dalešice více než 3 km a převýšen o cca 2,5 m. Navíc VN Dalešice je situována 
v údolí řeky Jihlavy, kdy okolní terén stoupá až do výšky 440 m n.m. Tímto je 
zajištěno, že případná impulsní vlna bude směřovat směrem po proudu řeky Jihlavy 
a nikoliv směrem na pozemek NJZ EDU. 

Převýšení pozemku NJZ EDU je oproti VN Mohelno o více než 80 m. Ohrožení se 
však může vztahovat na čerpací stanice surové vody, která je situována na břehu VN 
Mohelno. V případě ztráty ČS Jihlava bude součástí projektových řešení zajištění 
dostatečné zásoby vody pro bezpečné odstavení a dochlazení NJZ EDU, viz 
2.5.4.9.4. 

2.5.4.9.6 Záplavy způsobené podzemní vodou 

Kolísání hladiny podzemní vody je přirozeným jevem, ke kterému dochází v závislosti 
na celé řadě faktorů, jako jsou např. srážky, kolísání hladiny v povrchových 
vodotečích nebo umělé hydraulické zásahy do zvodně (čerpání vody z vrtů a studní) 
apod.   

Tento jev je aktuální zejména pro stavby situované poblíž řek nebo na pobřeží jezer 
a moří. Příčinou rozvoje jevu je déletrvající vzestup hladiny v povrchových vodních 
útvarech, který vede, díky hydraulickému propojení prostřednictvím propustných 
hornin a zemin se zvodní, k vzestupu hladiny podzemní vody.   

Další možnou příčinou jsou déletrvající srážky, které vedou k nasycení vrstev 
propustných zemin. Při vhodné morfologii terénu a přítomnosti nespojitého 
zvodnělého prostředí (výskyt mělkých pánviček, mísovitých útvarů zvětralin nebo 
zasypaných stavebních jam a výkopů) se mohou vytvářet dočasně „bezodtoké“ 
oblasti, v nichž se hladina podzemní vody ustaví výše než v okolí. Zadržení 
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podzemní vody je dáno menší propustností prostředí lemujícího výše popsané 
oblasti. Dochází tak k vytváření čočkovitých útvarů se statickou zásobou podzemní 
vody. 

K vzestupu hladiny podzemní vody může též dojít, pokud je porušen artéský strop a 
dojde k vyrovnání úrovně hladiny dle principu spojených nádob. K tomu může dojít 
např. při vrtných pracích, ale též např. při zemětřesení. 

Ve specifických případech, daných především morfologií, může dojít až k výstupu 
hladiny podzemní vody do úrovně povrchu území i nad povrch a k zatopení území 
podzemní vodou. Vzhledem k tomu, že pozemek NJZ EDU se nachází na 
vyvýšeném místě vůči okolnímu terénu, lze tedy vyloučit zaplavení pozemku NJZ 
EDU podzemní vodou díky hydraulickému propojení s útvary povrchových vod (řeky, 
jezera, moře) povrchovým odtokem, viz kapitola 2.6.5 ZBZ, kde je uveden detailní 
popis oběhu podzemních vod na pozemku NJZ EDU a jeho okolí. 

Navíc v STP EDU1-4 jsou čerpací vrty, které slouží ke snižování hladiny podzemní 
vody pod úroveň základových spár HVB EDU1-4. Tento systém tedy udržuje v okolí 
objektů s SKK s vlivem na jadernou bezpečnost hladinu podzemní vody v určité 
úrovni. Nedochází tedy k nárůstu hladiny a vyvěrání podzemní vody na povrh 
pozemku. Nicméně s hladinou podzemní vody, která je v úrovní cca od 1 do 6,5 
metrů pod terénem, viz [2.5-25] je potřeba počítat při projektování objektů NJZ EDU. 

Projekt NJZ EDU tedy bude zahrnovat ochranu před možným působením podzemní 
vody na základové konstrukce objektů NJZ EDU. 
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2.5.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

2.5.5.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

2.5.5.1.1 § 7 Povodně 

V souladu s požadavkem § 7 vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.5-7] bylo provedeno hodnocení 
vlastností území k umístění JZ z hlediska povodní s využitím meteorologických, 
hydrografických a hydrologických údajů od ČHMÚ. Hodnocení možností zaplavení 
pozemku NJZ EDU je uvedeno především v kapitole 2.5.4.9. 

Vylučující kritérium 

Součástí hodnocení je i popis záplav pozemku NJZ EDU v případě extrémních 
meteorologických podmínek s pravděpodobností výskytu jednou za 100 let, což je 
v § 7 odst. 2) vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.5-7] uvedeno jako vylučující kritérium.  

Z kapitoly 2.5.4.9 vyplývá, že k zaplavování pozemku NJZ EDU v případě extrémních 
meteorologických podmínek s dobou opakování jednou za 100 let nedochází. Tj. 
pozemek NJZ EDU není ve střetu s vylučujícím kritériem, a tudíž je vhodný pro 
umístění JZ. 

2.5.5.1.2 § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou 
vodou a potravním řetězcem 

V souladu s požadavkem § 16 odst. a) bod 2. vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.5-7] bylo 
provedeno hodnocení vlastností území k umístění JZ z hlediska oběhu povrchové 
vody a popisu nakládání s vodami pro potřeby zajištění provozu NJZ EDU. 
Hydrologické podmínky v území k umístění JZ jsou uvedeny především v kapitolách 
2.5.4.1 až 2.5.4.4. Popis nakládání s vodami pro zajištění provozu NJZ EDU je 
uveden v kapitole 2.5.4.5 a 2.5.4.6. 

2.5.5.2 DOPORUČENÍ IAEA 

2.5.5.2.1 Požadavky dle odst. 5.15 až 5.17 standardu IAEA SSR-1 

Články 5.15 až 5.17 IAEA SSR-1 [2.5-5] jsou již implementovány v nové české 
legislativě, a to konkrétně v § 7 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného 
zařízení [2.5-7].  

Hodnocení povodní v důsledku srážek a ostatních přírodní vlivů je provedeno 
v kapitole 2.5.4.9 za pomocí dat ČHMÚ, které byly získány v souladu s metodikou 
v kapitole 2.5.2.  

Text v této kapitoly tedy naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 [2.5-5]. 

2.5.5.2.2 Požadavky dle odst. 5.18 – 5.20 standardu IAEA SSR-1 

Články 5.18 až 5.20 jsou již implementovány v nové české legislativě, a to konkrétně 
v § 7 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.5-7].  

Záplavy pozemku NJZ EDU vlivem vln tsunami a seiche nejsou pro území k umístění 
NJZ EDU relevantní, nicméně je provedeno hodnocení impulsních vln na VD 
Dalešice. Toto hodnocení je uvedeno především v kapitole 2.5.4.9.5. Text uvedený 
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v těchto kapitolách tedy zároveň naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 [2.5-
5]. 

2.5.5.2.3 Požadavky dle odst. 5.21 – 5.23 standardu IAEA SSR-1 

Články 5.21 až 5.23 jsou již implementovány v nové české legislativě, a to konkrétně 
v § 7 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.5-7].  

Popis záplav pozemku NJZ EDU vyvolaný selháním VD Dalešice je uveden 
v kapitole 2.5.4.9.3.  

Text uvedený v těchto kapitolách tedy zároveň naplňuje i požadavky standardu IAEA 
SSR-1 [2.5-5]. 

2.5.5.2.4 Požadavky dle odst. 6.4 standardu IAEA SSR-1 

Článek 6.4 je již implementován v nové české legislativě, a to konkrétně v § 16 písm. 
a) bod. 2 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.5-7].  

Popis hydrologických charakteristik, charakteristik vodních těles a jejich využití 
včetně nakládání s vodami pro potřeby NJZ EDU je uveden v kapitole 2.5.4.  

Text uvedený v těchto kapitolách tedy zároveň naplňuje i požadavky standardu IAEA 
SSR-1 [2.5-5]. 

2.5.5.3 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Hodnocení hydrologických hazardů dle požadavků WENRA a IAEA je uvedeno 
v následujících kapitolách, viz Tab. 45. 

Tab. 45 Seznam relevantních hydrologických hazardů pro území k umístění JZ 

Hazard Kapitola 

Hydrologické hazardy 

záplavy způsobené extrémními srážkami 2.5.4.9.4.1 

záplavy způsobené táním sněhu 2.5.4.9.4.2 

záplavy způsobené srážkami mimo lokalitu do vodotečí 
vedoucích do lokality 2.5.4.9.2, 2.5.4.9.3 

vzestup hladiny podzemní vody / zaplavení území 
podzemní vodou 2.5.4.9.6 

záplavy / vzestup hladiny řeky způsobené 
zneprůchodněním říčního toku   2.5.4.8 

projevy silných vodních proudů   2.5.4.8 

záplavy následkem impulsních vln 2.5.4.9.5 

záplavy a vlny způsobené selháním vodních děl 2.5.4.9.3 

změna říčního toku 2.5.4.8 
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2.5.5.4 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA  

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.5-7], 
a požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.5-5] zařazených do této kapitoly vyplynula 
následující opatření do projektových východisek NJZ EDU: 

- na základě posouzení a řešení systému zásobování surovou vodou pro NJZ 
EDU podle požadavků § 7 vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.5-7]  byla určena jako 
návrhová událost povodeň s periodicitou N=10 000 roků. Taková povodeň 
zaplaví ČSJ a vyřadí jí z provozu, což bude vyžadovat odstavení a dochlazení 
provozovaných bloků NJZ EDU. V tomto stavu bloky NJZ EDU setrvají do 
doby obnovení provozu ČSJ. Projektovým opatřením, kromě již uvedeného 
odstavení bloků, je zajištění dostatečné zásoby vody pro bezpečné odstavení 
a dochlazení bloků elektrárny po dobu, než dojde k zajištění náhradního 
zásobování vodou v podmínkách úplné izolace NJZ EDU od okolního 
prostředí.  

- Objekty NJZ EDU budou navrženy tak, aby s dostatečnou rezervou 
reflektovaly maximální možnou akumulaci dešťových srážek, která se může 
na pozemku NJZ EDU objevit. 

- Na základě hodnocení možného zaplavení pozemku NJZ EDU podzemní 
vodou je nutné v rámci projektování objektů NJZ EDU zohlednit dostatečnou 
ochranu základových konstrukcí objektů NJZ EDU před působením podzemní 
vody. 

Projektová východiska odpovídající událostem a požadavkům popsaným výše jsou 
uvedena v kapitole 2.11 ZBZ NJZ EDU. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2             Strana 45 

 

Podklady  
2.5-1 ČEZ, a.s.: Předprovozní bezpečnostní zpráva JE Dukovany, rev 2, Verze 18, díl 2. 

Dukovany. 2019. 

2.5-2 PÖYRY ENVIRONMENT, a. s.: Návrh Plánu oblasti povodí Moravy 2010-2015. Průvodní 
zpráva. Povodí Moravy, s.p. Brno. 2009. 

2.5-3 PÖYRY ENVIRONMENT, a. s.: Návrh Plánu oblasti povodí Dyje 2010-2015. Průvodní 
zpráva. Povodí Moravy, s.p. Brno. 2009. 

2.5-4 HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM: HEIS VUV [online]. [cit. 2019], 
Dostupný z http://heis.vuv.cz/default.asp/.  

2.5-5 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY.: Site Evaluation for Nuclear Instalation, 
Safety Requirements, Standards Series No. SSR-1. IAEA. Vienna. 2019. 

2.5-6 VODNÍ DÍLA-TBD, a. s.: Manipulační řád pro vodní dílo Dalešice. MS Vodní díla-TBD, a. 
s. Brno. 2015. 

2.5-7 Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 378 ze dne 7. listopadu 2016 o 
umístění jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 151, s. 
5989-5997. ISSN 1211-1244. 

2.5-8 ČESKÝ HYDROMETEROLOGICKÝ ÚSTAV: Dopisy se základními hydrologickými údaji 
povrchových vod v roce 2013 a 2014. ČHMÚ. Brno. 2014 

2.5-9 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA: Rozhodnutí o nakládání s vodami – vypouštění, 
včetně dodatků. OLVHZ. Jihlava. 2007.  

2.5-10 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA: Rozhodnutí o nakládání s vodami – odběr, včetně 
dodatků. OLVHZ. Jihlava. 2007-2018.  

2.5-11 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY.: External Human Induced Events in Site 
Evaluation for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Series No. NS-G-3.1. IAEA. 
Vienna. 2002. 

2.5-12 VODNÍ DÍLA-TBD, a. s.: Parametry zvláštních povodní VD Dalešice, VD Mohelno. Brno. 
MS Vodní díla-TBD, a. s. 2000. 

2.5-13 Česko. Vláda. Nařízení vlády č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
In Sbírka zákonů České republiky. 2003, částka 24, s. 898-952, ISSN 1211-1244. 

2.5-14 Česko. Vláda. Nařízení vlády č. 23 ze dne 22. prosince 2010 kterým se mění nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 
Sb. In Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 8, s. 186-264, ISSN 1211-1244. 

2.5-15 DOBROVOLNÝ, L.; SVOZIL. M.: Zpráva o ochraně životního prostředí za roky 2007 až 
2013. MS ČEZ, a.s. Dukovany. 2013. 

2.5-16 ČEZ, a.s.: Ocenění bezpečnosti a bezpečnostních rezerv JE Dukovany (z pohledu 
skutečností havárie na JE Fukushima). MS ČEZ, a.s. Dukovany. 2011. 

2.5-17 Česko. Vláda. Nařízení vlády č. 229 ze dne 18. července 2007, kterým se mění nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. In Sbírka zákonů České republiky. 
2007, částka 73, s. 2774-2814, ISSN 1211-1244. 

2.5-18 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV: Vyhodnocení povodní v červnu 2013, 
Souhrnná zpráva. MS MŽP. Praha. 2014. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2             Strana 46 

 

2.5-19 ČSN 75 1400: Hydrologické údaje povrchových vod. Český normalizační institut. Praha. 
1997. 

2.5-20 VYMAZAL, P.; PRACHAŘ, I.; VAĽOČÍK, J.: Expertní posouzení externích hazardů. 
Technická zpráva. Amec Foster Wheeler, s. r. o. Brno. 2016. 

2.5-21 KOLÁŘ, L.; DEMJANČUKOVÁ, K.: Vliv externích hazardů na riziko provozu JE Temelín 
a JE Dukovany, ÚJV Řež, a. s. Praha. 2017. 

2.5-22 WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS´ ASSOCIATION. Reactor 
Harmonization Working Group.: Guidence Document. Issue T: Natural Hazards, Head 
Document. WENRA. 2015. 

2.5-23 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Site survey and site selection for nuclear 
installations. Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-35. International 
Atomic Energy Agency. Vienna 2015. 

2.5-24 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Meteorological and Hydrological Hazards 
in Síte Evaluation for Nuclear Installations,  Specific Safety Guide No. SSG-18. IAEA. 
Vienna. 2011. 

2.5-25 ŘÍBŘID, J.; ROZMAN, D.; PISKAČ, J.; KOVAČ, J.: Monitoring podzemních a 
povrchových vod. DP7 – Souhrnná závěrečná zpráva z monitoringu podzemních a 
povrchových vod na PNpU NJZ EDU a v jeho širším okolí za období 2014–2019. MS ÚJV 
Řež, a. s. Divize energoprojekt Praha. Praha. 2019. 

2.5-26 ROZMAN, D.; HRKAL, Z.; NOVOTNÁ, E.; HRDINKA, T.; DATEL, J. V.; SEDLÁŘOVÁ, B.; 
TRÁVNÍČKOVÁ, A.; KAŠPÁREK, J.: Hydrologický a hydrogeologický monitoring širšího 
okolí Nového jaderného zdroje (NJZ EDU) v lokalitě Dukovany. DP1 – Pokračující řádný 
monitoring povrchových a podzemních vod v období I. 2017-XII. 2017 a DP2 – 
Doplňující monitoring povrchových a podzemních vod. MS Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 2017. 

2.5-27 PÖYRY.: Doporučení výběru nejvhodnější varianty čerpání surové vody pro NJZ EDU. 
Technicko – ekonomická zpráva, B. Souhrnná technická zpráva. MS Pöyry Environment 
a. s. Brno. 2015. 

2.5-28 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Design of the Reactor Coolant System 
and Associated Systems in Nuclear Power Plants. Safety Guide, Safety Standards 
Series No. NS-G-1.9. International Atomic Energy Agency. Vienna 2014. 

2.5-29 DEMEK, J.: Obecná geomorfologie. Academia. 1987. 

2.5-30 LEOPOLD, L. B.; WOLMAN, M. G.: River channel patterns: Braided, meandering and 
straight. In: Physiographic and hydraulic studies of rivers, pp 39 – 85, United States 
Geological Survey Professional Paper 282-B. US Government Printing Office, 
Washington, DC USA. 1957. 

2.5-31 SAVAGE, J. C.; LISOWSKI, M.: Inferred Depth of Creep on the Hayward Fault, Central 
California. J. Geoph. Research, Vol. 98, No. B1, 787-793, 1993. 

2.5-32 SCHUMM S.A.: Patterns of Alluvial Rivers. Annual Review of Earth and Planetary 
Sciences, Vol. 13, 5-27. 1985. 

2.5-33 HAGER, W.H.: Impulse waves. In. Coping study on Disaster Resilient Infrastructure. 
Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW), ETH Zurich, 1999. 

2.5-34 ROSENDORF, P.; KULT, A.: Vypouštění průmyslových vod z NJZ EDU5 do vod 
povrchových – nádrže Mohelno. MS VÚV T.G.M. Praha. 2014. 

2.5-35 ŘIBŘID, J.; ŽÁK.; VYVADIL.: Shrnutí vodohospodářských studií jako podkladu pro 
budoucí vodohospodářské povolení. Odběr povrchové vody z vodního toku Jihlava pro 
NJZ EDU 5, Technická zpráva. MS ÚJV ŘEŽ a.s. - divize energoprojekt Praha. 2014. 

2.5-36 PICEK, J.; VYSKOČ, P: Možnosti zajištění odběrů vody a vlivy vypouštěných odpadních 
vod na povrchové vody. DP1 – Možnosti zajištění odběrů vody pro nový jaderný zdroj v 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2             Strana 47 

 

lokalitě Dukovany. DČ1B – Vodohospodářské bilance. MS VÚV T. G. MASARYKA, v.v.i. 
Praha. 2016. 

2.5-37 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV: Síť monitoringu povrchových vod [online]. 
[citace 2019], Dostupný z http://hydro.chmi.cz/hydro/ 

2.5-38 MÁTL, V.; BARVÍŘ, J.; KOCMAN, T; BENEŠ, J.; BARTOŇ, J.: Dlouhodobý monitoring 
podzemních a povrchových vod NJZ EDU, Závěrečná zpráva za hydrologický rok 2021. 
MS Geotest, a. s. Brno. 2021. 

2.5-39 MÁTL, V.; BARTOŇ, J.; KLÍMEK, L.: Dukovany JE, monitoring 2020. Závěrečná zpráva o 
výsledcích monitorování hladin podzemních vod a měření okamžitých průtoků ve 
vybraných hydrogeologických profilech v hydrologickém roce 2020. MS Geotest, a. s. 
Brno. 2021. 

2.5-40 HRKAL, Z.; ECKHARDT, P.; HRDINKA, T.; ROZMAN, D.; NOVOTNÁ, E.; HANSLÍK, E.: 
Zajištění hydrologického a hydrogeologického průzkumu v širším okolí Nového 
jaderného zdroje (NJZ EDU) v lokalitě Dukovany, DP8 – Podrobný monitoring 
povrchových a podzemních vod v období VI. – XII. 2015. MS Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 2015. 

2.5-41 DATEL, J.; HRÁBÁNKOVÁ, A.; HRDINKA, T.: Detailní matematický model proudění 
podzemní vody a transportu látek v lokalitě Dukovany, DP2: Instalace vodoměrných 
stanic. Závěrečná zpráva. MS Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 
Praha. 2015. 

2.5-42 MLEJNKOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; SOVOVÁ, K.; ŽÁKOVÁ, Z.; Program sledování vlivu 
EDU na jakost vody v řece Jihlavě v roce 2018. Závěrečná zpráva za rok 2018. MS 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 2018. 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.1 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 1 
 

1. část 

Obsah ........................................................................................................................  

2.6 Seismotektonika, geologie, geotechnika a oběh podzemní vody ..... 2 

2.6.1 Úvod ................................................................................................................ 2 

 Přístup k hodnocení ..................................................................................... 2 

 Vymezení hodnoceného území .................................................................... 3 

 Struktura kapitoly 2.6 ZBZ NJZ EDU ............................................................ 6 

Podklady ..................................................................................................... 7 

 

 
 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.1 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 2 
 

2.6 SEISMOTEKTONIKA, GEOLOGIE, GEOTECHNIKA A 
OBĚH PODZEMNÍ VODY 

2.6.1 ÚVOD 

Tato kapitola shrnuje poznatky o geologické stavbě a seismicitě území k umístění JZ, o 
geotechnických poměrech pozemku NJZ EDU a o oběhu podzemní vody na pozemku NJZ 
EDU a v jeho těsném okolí. Vedle popisu geologických, seismických, geotechnických a 
hydrogeologických podmínek je součástí této kapitoly také ohodnocení hazardů 
vyplývajících ze seismotektonických, geologických, geotechnických a hydrogeologických 
vlastností hodnoceného k území JZ a porovnání těchto vlastností s požadavky národní 
legislativy (viz Atomový zákon ve znění zákona 263/2016 Sb. [2.6-1], vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]) a doporučeními WENRA a Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (IAEA).  

 PŘÍSTUP K HODNOCENÍ 

Požadavky, které se vztahují k hodnocení bezpečnosti v rámci procesu umísťování 
jaderného zařízení a průběžného hodnocení vlastností území umístění JZ, v současné 
době definuje zákon č. 263/2016 Sb. [2.6-1] a jeho prováděcí právní předpisy, zejména 
Vyhláška o umístění jaderného zařízení č. 378/2016 Sb. [2.6-2] a Vyhláška o požadavcích 
na projekt jaderného zařízení č. 329/2017 Sb. [2.6-3]. 

Základní požadavek na hodnocení území k umístění JZ je uveden v § 47 zákona č. 
263/2016 Sb. [2.6-1] takto: 

„Území k umístění jaderného zařízení musí být posouzeno z hlediska (a) jeho vlastností 
způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
během životního cyklu jaderného zařízení a (b) dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, 
obyvatelstvo, společnost a životní prostředí“. 

Další požadavky vztahující se k ohodnocení vlastností území k umístění jaderného 
zařízení, které jsou vzaty v úvahu při hodnocení, jsou uvedeny v návodu IAEA SSR-1 [2.6-
4] a dokumentech WENRA ISSUE T [2.6-9]. 

Základním nástrojem, který slouží k vyčerpávající charakterizaci území s jaderným 
zařízením, se zvláštním zřetelem na vypořádání jevů s možným dopadem na jeho 
bezpečnost, je systém požadavků a kritérií (dále jen P&K). Tento systém představuje 
určitý „manuál“, jak postupovat při charakterizaci území k umístění JZ, jak identifikovat 
možné hazardy a jak ohodnotit jejich závažnost ve vztahu k bezpečnosti jaderné 
elektrárny. Potřeba takového systému je zmíněna v čl. 1.5 standardu IAEA SSG-35 [2.6-
6], kde je uvedeno: „The siting process, from the beginning, has to be guided by a clearly 
established set of criteria consistent with the relevant regulatory requirements“1.  

Posouzení vlastností území k umístění JZ bylo provedeno s využitím vlastního systému 
P&K [2.6-12], který je výsledkem analýzy požadavků a kritérií uvedených v relevantních 

 
 
1  Proces umisťování, již od počátku má být veden jasně daným souborem kritérií, který je v souladu 

s relevantními požadavky dozorného orgánu. 
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národních legislativních normách, ve standardech IAEA a dále v dokumentech WENRA 
zaměřených na hodnocení hazardů [2.6-9] a [2.6-10].  

Požadavky a kritéria hodnocení geologických, seismických, geotechnických a 
hydrogeologických vlastností území k umístění JZ vycházejí zejména z národní legislativy. 
V legislativě ČR upravovala do konce roku 2016 umisťování jaderných zařízení vyhláška 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 215/1997 Sb. „o kritériích na umísťování 
jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření“. Od 1. ledna 2017 
nabyla účinnosti novela této vyhlášky (viz vyhláška SÚJB č. 378/2016 Sb., [2.6-2]), a proto 
do systému P&K byla zahrnuta pouze ustanovení uvedená v novelizované vyhlášce. 

Hodnocení se rovněž opírá o doporučení, která jsou uvedena ve standardech IAEA. 
V těchto standardech (např. SSR-1 [2.6-4]) je důraz položen na systematické zkoumání 
území s jaderným zařízením z hlediska možného vlivu na jadernou bezpečnost. V dalších 
standardech řady „Safety guide“ jsou vedle požadavků na území k umístění JZ uvedena i 
doporučení, která se týkají zaměření a rozsahu průzkumných prací a studií, hloubky 
hodnocení jednotlivých faktorů, metod a postupů při sběru dat a hodnocení. Problematika 
kapitoly 2.6 NJZ EDU je předmětem zejména standardů IAEA SSG 9 [2.6-5] a NS-G-3.6 
[2.6-7].  

Jak v národní legislativě [2.6-2]2), tak ve standardech IAEA [2.6-] a [2.6-6] je zaveden 
soubor vylučujících kritérií, která jsou chápaná jako neakceptovatelné ovlivnění jaderné 
bezpečnosti. V praxi to znamená, že není možné žádné rozumné inženýrské opatření, 
které by vedlo k eliminaci rizika nebo k jeho dostatečnému snížení (srov. např. čl. 3.8 
standardu IAEA SSG-35 [2.6-6]). Vylučující kritéria jsou úzce vázána na výskyt hazardů, 
které mohou fatálním způsobem ovlivnit stavební konstrukce, systémy nebo komponenty 
jaderné elektrárny (SKK) a vlivem na jadernou bezpečnost.  

Ve standardu IAEA SSG-35 [2.6-6] jsou jako třídící kritéria (screening criteria) zavedena 
vedle vylučujících (exclusion) kritérií též kritéria, která jsou „ponechaná volnému uvážení“ 
(discretionary). V českém překladu je lze označovat jako „doporučená“, avšak vzhledem 
k zažité praxi je spíše používán termín „podmiňující“ (srov. vyhláška SÚJB č. 215/1997 
Sb.). 

Součástí systému P&K jsou rovněž požadavky na hodnocení hazardů, které byly 
publikovány asociací WENRA (viz dokumenty [2.6-9] a [2.6-10]). Relevantnost jednotlivých 
hazardů ve vztahu k pozemku NJZ EDU byla expertně posouzena na základě seznamu 
hazardů publikovaných v dokumentu WENRA [2.6-9] za použití metodiky EPRI (viz [2.6-
8] a [2.6-13]). 

 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

V souvislosti se změnami v národní legislativě dochází ke změně některých dosud 
používaných pojmů označujících územní jednotky, ve kterých probíhá posuzování jejich 
vlastností významných z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti. V § 1 vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2] je zaveden pojem „území k umístění jaderného zařízení“, resp. 
zkráceně „území k umístění“, jako územní jednotka, pro kterou jsou posuzovány její 
vlastnosti „z hlediska jejich způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

 
 
2  Ve vyhlášce č. 378/2016 Sb. jsou vylučující kritéria označována jako „charakteristiky vlastností území, 

při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno“. 
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události a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení a z hlediska dopadu 
jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní prostředí“. Velikost 
tohoto „území“ je dána pro každou posuzovanou vlastnost vždy v příslušném paragrafu 
vyhlášky. 

Velikost územních jednotek, kde bylo prováděno hodnocení v rámci kapitoly 2.6, byla 
stanovena tak, aby byla vždy posouzena oblast, kde by výskyt jevu nebo hodnocený 
fenomén mohl ovlivnit bezpečnost jaderného zařízení. Způsob odvození velikosti 
hodnoceného území je vždy součástí komentáře dokládajícího vypořádání požadavku, 
pokud v textu požadavku nebo kritéria není území, které má být posouzeno, taxativně 
vymezeno. 

Při stanovení velikosti územních jednotek, ve kterých bylo provedeno posouzení 
seismotektonických, geologických a geotechnických vlastností území k umístění JZ, 
vycházíme prioritně z doporučení uvedených ve standardu IAEA SSG-9 [2.6-5]. Dle tohoto 
standardu jsou vyčleněny pro hodnocení výše uvedených vlastností území k umístění JZ 
následující územní jednotky s českými ekvivalenty: 

Region (Region) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 300 km (míněno od pozemku jaderného 
zařízení). Uvedeno v §5, písm. a) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] „do vzdálenosti 
300 km“.  

Near region (území EDU 25 km) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 25 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 215/1997 
Sb. [2.6-3]. 

Site vicinity (území EDU 5 km) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 5 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem užší lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 
215/1997 Sb. [2.6-3]. 

Site area (pozemek NJZ EDU) 

Odpovídá definici pozemku jaderného zařízení ve smyslu § 2, písm. c) vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]. 

Jak zřetelně vyplývá z výkladu standardů IAEA, tyto územní jednotky se vztahují pouze k 
hodnocení externích jevů, jako je výskyt zemětřesení, potenciál k porušení území zlomy 
(surface faulting) a geotechnická rizika. 

Region, v souladu s čl. 3.7 standardu IAEA SSG-9 [2.6-5], je zde chápán jako "území o 
poloměru obvykle 300 km" od hodnoceného jaderného zařízení. Dále, podle čl. 3.11. 
standardu by studie pro Near Region měly pokrývat oblast do vzdálenosti „ne méně než 
25 km“ od jaderného zařízení. Pro území Site vicinity by studiemi a hodnoceními měla být 
pokryta oblast obvykle do vzdálenosti „ne méně než 5 km“ od jaderného zařízení (viz čl. 
3.16. standardu). Areál jaderného zařízení (»site area«) je definován v čl. 3.19. standardu, 
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jako oblast o rozloze cca 1 km2, přičemž je míněna oblast s umístěnými objekty jaderné 
elektrárny. Výše uvedené velikosti hodnocených území (region, near region a site vicinity) 
byly převzaty do vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. ([2.6-2]), avšak bez verbálního 
pojmenování.  

V bezpečnostní dokumentaci i v praxi byl pro poslední uvedený pojem, »site area«, 
nejčastěji používán český ekvivalent »staveniště« (srov. podkladovou studii pro přípravu 
novely výnosu č. 4/1979 ČSKAE - [2.6-11]). V tomto podkladu je staveniště definováno 
jako "území o velikosti odpovídající potřebám rozmístění stavby s jaderným zařízením".  

Nově je zaveden pojem »pozemek jaderného zařízení« (viz § 2, písm. c) vyhlášky SÚJB 
č. 378/2016 Sb. [2.6-2]), který je definován jako: „část území k umístění jaderného 
zařízení, na které se bude ve fázích životního cyklu následujících po umístění jaderného 
zařízení nacházet areál jaderného zařízení“, viz Obr. 1.  

Obr. 1: Schématické znázornění polohy pozemku NJZ EDU (PNpU + pozemky plánované pro 
zařízení staveniště) vůči STP EDU1-4 (červeně). 
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Definice areálu jaderného zařízení je pak uvedena v zákoně č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon [2.6-1], § 4, odst. 1, písm. j), kde pod pojmem „areál jaderného zařízení“ se zde 
rozumí střežený prostor jaderného zařízení a prostor k němu přiléhající, který je využíván 
k zajištění výkonu činností souvisejících s využíváním jaderné energie. 

Velikost území, ve kterém má být posuzován oběh podzemní vody, není vyhláškou SÚJB 
č. 378/2016 Sb. ([2.6-2]) explicitě uvedena. Při hodnocení je proto toto území označováno 
jako „území k umístění JZ“ a při jeho vymezení jsou brány do úvahy hydrogeologické 
vlastnosti území k umístění JZ a okrajové podmínky modelu proudění podzemní vody a 
transportního modelu. 

 STRUKTURA KAPITOLY 2.6 ZBZ NJZ EDU 

S ohledem na šíři problematiky bylo nutné kapitolu 2.6 rozdělit do 5 bloků (samostatných 
souborů / částí) odrážejících jednotlivé skupiny jevů. Samostatně jsou tak popsány a 
posouzeny následující oblasti: 

1. Část  Kap. 2.6.1 Úvod  

2. Část  Kap. 2.6.2 Výskyt zemětřesení v regionu  

3. Část Kap. 2.6.3 Potenciál tektonických pohybů 

4. Část Kap. 2.6.4 Geologické a geotechnické podmínky  

5. Část Kap. 2.6.5 Oběh podzemní vody  
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2.6 SEISMOTEKTONIKA, GEOLOGIE, GEOTECHNIKA A 
OBĚH PODZEMNÍ VODY 

2.6.2 VÝSKYT ZEMĚTŘESENÍ V REGIONU 

Tektonické zemětřesení je soubor náhlých (krátkodobých) smykových pohybů ker 
zemské kůry podél ploch diskontinuity, reprezentujících proces při změně napěťového 
stavu hornin. K té dochází při překonání meze pevnosti horninového prostředí, po němž 
následuje uvolnění mechanické energie – dochází k otřesům.  

Nejsilnější otřes v sekvenci je označován jako hlavní otřes. Hlavnímu otřesu mohou 
předcházet předtřesy, menší zemětřesení před hlavním otřesem. Jejich vznik je spojován 
s existencí míst s velmi velkým napětím, které se během uvolnění nerozšíří na celou 
zlomovou plochu, ale dojde tak pouze k lokálně omezenému uvolnění. Krátce po hlavním 
zemětřesení může ve stejné oblasti docházet k následným slabším otřesům, které jsou 
označovány jako dotřesy. Mohou vznikat v místech, kde se šíření praskliny zastaví  
a dojde k přechodné akumulaci energie a jejímu následnému uvolnění. Pokud je zlom 
nehomogenní a neudrží kumulaci napětí, dochází k zemětřesným rojům, tj. sérii slabších, 
přibližně stejně silných zemětřesení v relativně krátkém čase (týdny až měsíce). 

Maximální pohyby při silných zemětřeseních mohou v horizontálním i vertikálním směru 
dosáhnout i několikametrových hodnot. Projevem zemětřesení je kmitání půdy, silná 
zemětřesení se projevují též efekty v krajině [2.6-48], jako vznikem povrchových ruptur  
a sekundárních zlomů, ztekucením půdy a vznikem sesuvů. Silná podmořská 
zemětřesení mohou vyvolat vlny tsunami.  

Četnost výskytu zemětřesení a velikost otřesů se liší v závislosti na tektonickém režimu 
oblasti, jak vyplývá např. ze studie [2.6-47]. V regionu EDU lze vymezit tři 
seismotektonické domény: stabilní Severoevropskou Platformu (North European 
Platform), Alpsko-karpatsko-dinarský horský pás (Alpine-Carpathian-Dinaric Mountain 
belt) a mediteránní kolizní zónu (Mediterranean collision zone), přičemž velikost  
a četnost výskytu zemětřesení vzrůstá od stabilní vnitrodeskové oblasti ke kolizní zóně.  

Rozsah projevů zemětřesení na určitém místě pak závisí na několika faktorech:  

a) síle kmitání. Největší zrychlení kmitů půdy je zaznamenáváno v epicentrální 
oblasti a se vzdáleností od epicentra se zrychlení kmitů půdy významně 
zmenšuje. Útlum kmitání je primárně funkcí magnituda zemětřesení a vzdálenosti 
od ohniska, dále je ovlivňován horninovým prostředím, kterým se seismické vlny 
šíří, a mechanismem zlomu, na kterém k zemětřesení došlo. Útlum popisují 
empirické vztahy označované jako GMPE (Ground Motion Prediction Equations). 

b) délce trvání kmitů. Délka trvání pohybů půdy závisí na době potřebné k uvolnění 
napětí při prasknutí podél zlomu. Tzn., že otřesy trvají po celou dobu, po kterou se 
prasklina rozšiřuje po zlomové ploše. Přičemž platí obecné pravidlo, že dlouhé 
zlomy produkují silnější zemětřesení, která trvají déle. Slabší zemětřesení, do 
magnituda 7, mohou trvat v jednotkách sekund, silnější pak v desítkách až prvých 
stovkách sekund. 

c) místních podmínkách. K místním podmínkám ovlivňujícím dopady zemětřesení 
patří zejména: složení vrstev podloží, rychlost šíření střižných vln v horninách, 
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hustota hornin a jejich vnitřní tlumení. Pokud objekty nejsou založeny na pevném 
podloží, místní podmínky způsobují zesílení amplitudy kmitání.  

d) odezvě budov na seismické namáhání. Odezva budov na seismické namáhání  
(a tudíž i rozsah škod, které tyto budovy utrpí) je závislá na řadě faktorů, jako 
např. na houževnatosti (ductility), pevnosti a tuhosti konstrukcí a použitých 
konstrukčních materiálů, vazbě a propojení konstrukčních prvků, rozložení váhy 
v budově, na jejím tvaru a uspořádání, způsobu založení a základových 
poměrech, a též na tlumení a vnitřní frekvenci objektů (možnost vzniku 
rezonance). 

K primárním dopadům zemětřesení patří vibrace (vibratory ground motion) a jejich 
případná amplifikace/deamplifikace v důsledku místních podmínek, efekty v blízkosti 
zlomu (near fault effects) a vznik ruptur na nebo blízko povrchu území (viz např. [2.6-
17]). 

Tektonická zemětřesení mohou spouštět rozvoj dalších nebezpečných jevů, jako např. 
ztekucení zemin, dynamickou kompakci podloží, svahové pohyby, vznik propadů, 
tsunami, nebo vést k poškození vodních děl – přehrad, protipovodňových hrází  
a k dalším nehodám v průmyslu a v dopravě.  

Účinky zemětřesení na objekty a krajinu jsou klasifikovány makroseismickou intenzitou, 
která je v Evropě vyjadřována ve 12 stupních makroseimické stupnice EMS-98 (viz [2.6-
44]). Popis účinků zemětřesení, sestavený s použitím publikace GFÚ AV ČR [2.6-101], je 
uveden v Tab. 1. 

Tab. 1: Stručný popis stupnice EMS-98 

Int. Charakteristika Stručný popis účinků zemětřesení 
Zrychlení 
cm.s-2 

I  Nepocítitelné Zemětřesení nebylo pocítěno. Měřitelné pouze přístroji.  
II  Stěží pocítitelné Pocítěno jen velmi málo jednotlivci v klidu v domech.  

III  Slabé 
Pocítěno uvnitř budov některými osobami. Lidé v klidu pociťují jako 
houpání nebo lehké chvění. Zavěšené předměty se mohou kývat. 

 

IV  Pozorovatelné 
Zemětřesení uvnitř budov cítí mnozí, venku jen výjimečně. Někteří 
lidé jsou probuzeni. Okna, dveře, nádobí drnčí, zavěšené předměty 
se kývají. 

< 12 

V  Silné 

Uvnitř budov cítí většina, venku někteří. Mnozí spící se probudí. 
Někteří jsou vystrašení. Budovy vibrují. Visící objekty se značně 
houpají. Malé předměty se posouvají. Dveře a okna se otvírají a 
zavírají. 

12-25 

VI  Lehce poškozující 

Mnozí lidé jsou vystrašeni a vybíhají ven. Některé předměty padají, 
posunují se i těžší kusy nábytku, rozezní se zvony. Mnohé budovy 
utrpí malé nestrukturální škody jako např. vlásečnicové trhliny nebo 
odpadnuté malé kousky omítky. 

25-50 

VII  Poškozující 

Většina lidí je vystrašena a vybíhá ven. Vodní plochy se vlní. 
Nábytek se posouvá. Předměty padají z polic ve velkém množství. 
Mnohé dobře postavené běžné budovy utrpí střední škody: malé 
trhliny ve zdech, opadá omítka, padají části komínů; ve stěnách 
starších budov jsou velké trhliny a příčky jsou zřícené. 

50-100 

VIII  Těžce poškozující 

Vyvolává zděšení a paniku. Mnozí lidé mají problémy udržet 
rovnováhu. Mnohé domy mají velké trhliny ve stěnách. Některé 
dobře postavené běžné budovy mají vážně poškozené stěny. Slabé 
starší struktury se mohou zřítit. V půdě se objevují trhliny. 

100-200 

IX  Destruktivní 

Všeobecná panika. Mnoho slabých staveb se řítí. I dobře postavené 
běžné budovy utrpí velmi těžké škody: těžké poškození stěn a 
částečně i strukturální škody. Mohou být poškozeny též železniční 
koleje. 

200-400 

X  Velmi destruktivní 
Vážné škody i u budov se speciální konstrukcí, většina budov je 
zničena. Dochází k poškození přehrad, mostů, železnic a potrubí. 

400-800 
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Int. Charakteristika Stručný popis účinků zemětřesení 
Zrychlení 
cm.s-2 

XI  Devastující 

Všeobecná katastrofa. Většina dobře postavených běžných budov je 
těžce poškozena nebo zničena. I některé seismicky odolné budovy 
jsou zničeny. Přerušení kolejí a potrubí. Dochází k sesuvům půdy a 
řícení skal. 

≈ 1000 

XII  Úplně devastující 
Úplné zničení všech staveb. Dochází k rozsáhlým terénním 
změnám, horizontálním i vertikálním posunům podél velkých trhlin. 

 

 

Při hodnocení účinků zemětřesení na stavební konstrukce je nutné hodnotit i vliv 
dotřesů, při kterých mohou být objekty narušené při hlavním otřesu, i mnohem slabším 
dotřesem destruovány. 

V lokalitách českých jaderných elektráren lze z primárních dopadů očekávat pouze 
kmitavé pohyby půdy. S ostatními dopady se setkáváme v blízkosti seismogenních 
zlomů schopných produkovat silná zemětřesení. V jejich blízkosti pak dochází ke 
spojitým dlouhoperiodickým rychlostním pulsům (blíže viz [2.6-63]), mohou vznikat též 
ruptury na nebo blízko povrchu a vytvářet se sekundární zlomy. 

 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

V souladu s požadavky uvedenými v § 5 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je v této 
kapitole provedeno hodnocení seismicity pro následující území, viz kapitola 2.6.1.2 ZBZ 
NJZ EDU:  

Region (Region) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 300 km (míněno od pozemku jaderného 
zařízení). Uvedeno v §5, písm. a) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] „do vzdálenosti 
300 km“.  

Near region (území EDU 25 km) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 25 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB  
č. 215/1997 Sb. 

V textu kapitoly je využívána obecná zkratka EDU, kterou je myšleno území s pozemkem 
NJZ EDU a STP EDU1,4. 

 METODY HODNOCENÍ SEISMICITY REGIONU JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ 

Při hodnocení seismicity regionu byly použity přístupy a metody obvyklé v seismologii, 
jako jsou např. užívané postupy: 

- registrace, dokumentace a zpracování seismologických dat (postupy pro 
sestavování katalogů zemětřesení, ohodnocování a verifikace zaznamenaných 
jevů a registraci instrumentálních jevů). 

- historické seismologie např. při dokumentaci historických jevů nebo při ověřování 
kompletnosti katalogu. 
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- získávání údajů o místně specifickém útlumu seizmické energie v závislosti na 
vzdálenosti od jejího zdroje a postupy konstruování útlumových vzorců, včetně 
ohodnocování nejistot. 

Dále byly použity specifické metody používané k odhadům seismického ohrožení 
jaderných elektráren, které jsou uvedeny zejména v bezpečnostním standardu IAEA 
SSG-9 [2.6-5]. Jedná se zejména o postupy použité k vymezení regionu a zaměření 
průzkumných a dokumentačních aktivit (viz čl. 3.7 – 3.10), postupy pro vytváření 
seismologické databáze a její doporučený obsah (viz čl. 3.24 – 3.33), a postupy 
doporučené pro konstrukci regionálního seismotektonického modelu (viz kap. 4 
standardu). V roce 2016 byl publikován bezpečnostní standard SRS-89 [2.6-9], který 
poskytuje doporučení na hodnocení oblastí s difúzní seismicitou. 

Další skupinu metod tvoří matematické postupy používané při stanovení hodnoty SL-2. 
Tato skupina metod se v poslední době velmi dynamicky rozvíjí, zejména 
pravděpodobnostní přístupy (viz např. podklad [2.6-13]), a postupně jsou zaváděny i do 
doporučení a manuálů IAEA (viz např. kap. 6 a 7 standardu SSG-9 [2.6-5]). V posledních 
letech jsou do praxe IAEA rovněž zaváděny postupy určování velikosti kmitavého 
pohybu půdy na základě modelování procesů na zlomech v průběhu prasknutí (viz 
bezpečnostní standard SRS-85 [2.6-8]).  

Stanovení parametrů posuzovaných vnějších vlivů bylo provedeno na základě 
expertního posouzení ve studii AMEC (viz [2.6-96]). Finální dokončení hodnocení 
vnějších vlivů se předpokládá v souladu s dokončením připravované metodiky 
kombinace vnějších vlivů. 

 POŽADAVKY A KRITÉRIA  

Požadavky na hodnocení výskytu zemětřesení a s ním spojených hazardů jsou dány 
ustanovením § 5 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. 

Pro hodnocení seismicity je dále přihlédnuto k doporučením standardu IAEA SSR-1 [2.6-
4] uvedeným v požadavku 16 (čl. 5.5). Podrobně jsou požadavky na hodnocení výskytu 
zemětřesení dále specifikovány v bezpečnostním standardu IAEA SSG-9 [2.6-4].  

Požadavky na hodnocení zemětřesení, resp. seismotektonických hazardů, platné jak pro 
existující jaderné bloky, tak pro nové bloky, jsou rovněž uvedeny v dokumentech 
WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association) - viz [2.6-14], [2.6-15], 
[2.6-16] a [2.6-17].  

2.6.2.3.1 Vyhláška SÚJB č. 378/2016 Sb. 

Požadavky na hodnocení vlastností území k umístění týkající se seismicity jsou uvedeny 
v § 5 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] takto: 

§ 5 Seismicita 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska seismicity musí: 

a) být provedeno do vzdálenosti 300 km, 

b) zahrnout zejména zemětřesení, která mají epicentrum do 25 km; posuzování 
území k umístění jaderného zařízení z hlediska této seismicity musí využívat 
údaje z lokální sítě seismických stanic s vysokou citlivostí, 
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c) Zahrnovat pro území podle písmene a) sestavení databázi obsahující geologická, 
tektonická, geofyzikální a seismologická data o tomto území, včetně údajů  
o prehistorických, historických a přístrojově zaznamenaných zemětřeseních, 

d) využít seismotektonický model území podle písmene a), 

e) využít seismotektonický model místních geologických podmínek na pozemku 
jaderného zařízení a 

f) zahrnout pravděpodobnostní odhad seismického ohrožení formou určení četnosti 
výskytu seismických kmitů v závislosti na jejich velikosti na pozemku jaderného 
zařízení, zejména s využitím maximální amplitudy a spektra odezvy zrychlení 
seismického pohybu. 

2.6.2.3.2 Doporučení standardu IAEA SSR-1 

V doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky specifikované v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“. Konktrétně se 
jedná o články vztahující se k zemětřesení v území k umístění JZ:  

SEISMIC HAZARDS 

Requirement 16: Evaluation of ground motion hazards 

An evaluation of ground motion hazards shall be conducted to provide the input 
needed for the seismic design or safety upgrading of the structures, systems and 
components of the nuclear installation, as well as the input for performing the 
deterministic and/or probabilistic safety analyses necessary during the lifetime of 
the nuclear installation. 

5.5. Hazards due to earthquake induced ground motion shall be assessed by means 
of appropriate methods. The effect of the vibratory ground motion in combination 
with other seismically induced events, if any, shall be considered. The potential for 
seismicity due to human activities shall also be considered. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou implementovány v české legislativě, 
a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Není tedy potřeba doporučení 
dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v následující tabulce 
provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb.  

Tab. 2 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu IAEA 
SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-11 

§ 5 Requirement 16 5.5. 

 

 
 
1 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro 

umisťování jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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2.6.2.3.3 Požadavky na hodnocení hazardů spojených s výskytem zemětřesení 

Ve studii AMEC [2.6-96] a následně ÚJV [2.6-66] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.6-
16], IAEA [2.6-5] a [2.6-6] a s přihlédnutím k dokumentu EPRI [2.6-12]. Výsledkem 
tohoto hodnocení bylo vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území 
k umístění JZ, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria 
„Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní 
seismotektonické hazardy vztahující se k této kapitole jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tab. 3: Relevantní seismotektonické hazardy v území k umístění JZ. 

Seismotektonické hazardy 

1 tektonické zemětřesení 

2 antropogenní seismicita 

3 porušení území zlomem 

4 trvalý posun v podloží 

5 epirogenetické pohyby 

6 seismicky indukované sedání 

7 ztekucení zemin 

  
V kapitole 2.6.2 jsou vyhodnoceny pouze hazardy č. 1 a 2. Hazardům č. 3, 4 a 5 je 
věnována samostatná podkapitola 2.6.3 ZBZ NJZ EDU. Zbývající hazardy č. 6 a 7 jsou 
vyhodnoceny v podkapitole 2.6.4 ZBZ NJZ EDU. 
 
Pro posouzení výskytu zemětřesení v regionech jaderných elektráren není v klíčových 
dokumentech (vyhláška SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2], standard IAEA SSR-1 [2.6-4]  
a SSG-35 [2.6-6]) stanoveno žádné vylučující kritérium.  

 GEOLOGICKÁ STAVBA REGIONU  

Region EDU2 (území o poloměru 300 km okolo EDU) pokrývá dvě základní jednotky 
geologické stavby Evropy – Evropské variscidy a alpsko-karpatské pohoří. Na 
jihovýchodě a východě region EDU ještě významně zasahuje do oblasti Panonských 
pánví a na jihu zasahuje až k hranici adriatické předhlubně a Dinarid. (viz Obr. 1). 

 
 
2  Míněn region EDU1-4 + NJZ EDU. 
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Obr. 1: Hlavní geologické jednotky regionu EDU. Sestavil I. Prachař, 2015. 

2.6.2.4.1 Evropské variscidy 

Evropské variscidy jsou zbytkem široké, vyvrásněné, mobilní zóny vklíněné mezi 
východoevropskou čili fenosarmatskou platformu3 (EEC) a mezi severní okraj 
evropských Alpid (viz Obr. 2). Vnitřní stavba variscid byla vytvořena během variské 
orogeneze, jako výsledek uzavření Rheického oceánu po kolizi dvou paleokontinentů ve 
svrchním paleozoiku – Gondwany na jihu a Laurussie na severu. Severovýchodní hranici 
této paleozoické platformy tvoří trans-evropská suturní zóna4 (TESZ), která ji odděluje od 
starší východoevropské platformy (EEC).  

 
 

3  Platforma – stabilizovaný úsek zemské kůry se slabší tektonickou aktivitou a menším gradientem 
pohybů. 

4  Sutura - linie, podle níž se spojily kratóny (stabilní jádra litosférických desek) při srážce kontinentů. 
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Obr. 2: Základní strukturní schéma střední Evropy. Převzato z podkladu [2.6-77]).  

Legenda: BM – Český masiv, EEC – východoevropská platforma, TESZ – transevropská suturní zóna. 

Variský geotektonický cyklus proběhl v zájmovém regionu v úplném rozsahu, od 
sedimentace sedimentů devonu a spodního karbonu v moravskoslezské oblasti, včetně 
bazického vulkanismu, přes vznik plutonů až k molasové5 sedimentaci v hornoslezské 
černouhelné pánvi. V závěru variského cyklu se vytvořily limnické permo-karbonských 
pánve. Celý variský cyklus byl tak zákonitě uzavřen vytvořením mladé epivariské 
platformy. 

Rozdělení variscid střední Evropy na regionální geologické jednotky odráží jejich 
geotektonický vývoj a respektuje jejich vlastnosti, jako je charakter svrchní kůry, hloubka 
Moho diskontinuity, tíhové a magnetické anomálie a průběh hlavních zlomových 
systémů. Z globálního pohledu lze odkázat na podklad [2.6-84], v detailním pohledu na 
Český masiv pak na podklady [2.6-60] nebo [2.6-80]. 

Region HÚ pokrývá několik zón variského orogenního pásma, od jihu k severu: 
moldanubická, saxothuringická, rhenohercynská, moravsko-slezská zóna a variská 
předhlubeň. Podrobnější charakterizace jednotlivých zón středoevropských variscid je 
uvedena v souhrnné studii [2.6-77]. Strukturu Českého masivu názorně ukazuje též Obr. 
3 převzatý z publikace [2.6-31]. 

Vzájemné vztahy mezi jednotkami ve vertikálním směru jsou nejlépe patrné  
z geologických interpretací hlubokých seismických profilů. Nejstarší seismický profil DSS 
VI (Česká geologická služba, 1963-1979) probíhal v těsné blízkosti EDU v sz. - jv. směru 
(viz Příloha 2.6.2-1). Novější data byla získána z výsledků projektu "Central European 
Lithospheric Experiment Based on Refraction" (CELEBRATION 2000) a následného 
projektu SUDETES ([2.6-50]). Významné jsou zejména refrakční profily CEL09 a SO4, 
které probíhaly paralelně s DSS VI, avšak dále od EDU (viz [2.6-57]). 

 
 
5  Molasa – komplex sedimentů odpovídající závěrečné fázi orogenního cyklu. 
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Obr. 3: Rozdělení Českého masivu na jednotky. Převzato z podkladu [2.6-31]. 

Názorně jsou vztahy mezi jednotlivými jednotkami Českého masivu znázorněny na Obr. 
4 (zleva doprava): saxothuringikum s laminovanou spodní kůrou ukloněnou  
k severovýchodu; moldanubikum s ostrou hranicí Moho diskontinuity; moravo-silezikum 
(ozn. Moravian) s nezřetelnou hranicí kůry se svrchním pláštěm. Šipkami je vyznačen 
relativní pohyb podél kontaktních zón mezi jednotkami a je zde patrné, že moldanubický 
blok byl nasunut jak na saxothuringikum, tak na moravo-silezikum. 

Obr. 4: Zjednodušené tektonické schéma podél profilu CEL09. Převzato z podkladu [2.6-57]. Průběh 
profilu CEL09 územím Německa, České republiky a Rakouska vyplývá z mapky v Příloze 2.6.2–1. 

Podobný obraz poskytuje i profil SO4 (viz Obr. 9), který dále zachycuje kontaktní zónu 
mezi Českým masivem a pásem Karpat. Profil dále zasahuje až do oblasti Pannonské 
pánve s oběma bloky – Alcapa a Tisza oddělenými středomaďarskou zónou (MHL). 
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2.6.2.4.2 Alpy 

Alpinské vrásnění ovlivnilo během paleogénu a neogénu (před 65,5 - 2,6 mil. lety) 
širokou oblast jižní Evropy a Středomoří. Alpy vytvářejí výrazný horský oblouk mezi 
pobřežím Janovského zálivu a Panonskou nížinou. V podloží Vídeňské pánve na ně 
navazuje karpatský oblouk. Vznik oblouku a tektonická stavba Alp byla dána vysunutím 
apulské (adriatické) desky směrem k SZ a její kolizí s evropskou deskou v období 
svrchní jury (cca 150 Ma). Mobilní oblast (geosynklinála) Tethys se začala formovat 
v průběhu permu (mořská sedimentace s převahou karbonátů) a její vývoj pokračoval 
v triasu sedimentací pelagických formací a vulkanismem. V juře se mobilní oblast 
přesunula k severozápadu do prostoru Penninského oceánu, v kolizní zóně Tethys se 
začaly vytvářet rané alpinské příkrovy, jejichž zformování proběhlo ve střední křídě. 
Zároveň se v předpolí příkrovů vytvořil flyšový6 trog7 a sedimentační oblast okrajového 
šelfu helvetika. V oligocénu a miocénu proběhla druhá fáze formování příkrovové stavby 
Alp, kdy adriatická mikrodeska posunula kompletní strukturu alpinských příkrovů  
k severu (viz [2.6-81]). Příkrovy byly přesunuty od jihovýchodu přes helvetský šelf až na 
okraj (severo) evropské platformy. 

Alpinskou příkrovovou stavbu lze nejlépe znázornit na zjednodušených geologických 
řezech, které byly sestaveny na základě hlubokých seismických profilů (viz např. projekty 
TRANSALP nebo CELEBRATION 2000). Velmi ilustrativní řez je uveden v publikaci 
projektu TRANSALP ([2.6-75]), který je označen jako „Crocodile-type“ model (viz Obr. 5). 
Obdobný řez Alp01 (viz Obr. 6) je uveden ve výstupech z projektu ALP 2002 Seismic 
Experiment ([2.6-28]). Oba řezy přetínají Východní Alpy a jsou vedeny s.- j. směrem přes 
taurské okno.  

Podpovrchový styk Alp a jejich platformního předpolí je plochý. Tvoří jej ploché 
tektonické nasunutí příkrovů a dalších jednotek Alp na jižní okraj evropské platformy. Dle 
geofyzikálních dat se evropská platforma noří hluboko a daleko pod Alpy, které dosahují 
mocnosti až 55 km. Z Obr. 5 je patrná i 80–100 km dlouhá rampa ukloněná k jihu, která 
zapadá pod Taury, a druhá pod Dolomity. Sub-tauerskou rampu doprovází zbytek 
podsunuté kůry Penninského oceánu. Sub-tauerská rampa vychází na povrch v údolí 
Innu a druhá jako příkrov Valsugana na jihu. Obě rampy jsou spojeny se zvýšenou 
seismicitou. 

 
 
6  Flyš – v geotektonickém významu sedimenty uzavírajících se geosynklinál. 
7  Trog – příkop, hluboká brázda 
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Obr. 5: Strukturní a evoluční model Alpského orogénu. Upraveno dle profilu TRANSALP ([2.6-75]). 
Průběh profilu TRANSALP územím Německa, Rakouska a Itálie vyplývá z mapky v Příloze 2.6.2–1. 

Povrchová hranice Alp je na severu spojována s okrajem zvrásněných formací alpsko-
Karpatského horstva a je označována jako alpinská fronta. 

Bloková stavba Alp a jejich rozdělení do strukturních jednotek je popsáno v podkladu 
[2.6-77] a přibližuje jej též Obr. 7. 

Obr. 6: Strukturní a evoluční model alpinské příkrovové stavby označený jako "lateral extrusion 
model". Převzato z podkladu [2.6-28]. Průběh profilu ALP01 regionem EDU vyplývá z mapky v 
Příloze 2.6.2–1. 

Legenda: HV – oblasti s relativně vyššími rychlostmi a LV s nízkými rychlostmi. TW – Tauerské okno; 
Zlomy: NAT – Severní alpinské nasunutí; SEMP – Zlom Salzach-Enns-Mariazell-Puchberg; PAL – 
Periadriatický lineament; SAT – Jižní alpinské nasunutí (Valsugana thrust); CT – Cicarija thrust. 
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Obr. 7: Základní strukturní jednotky Východních Alp. Převzato z podkladu [2.6-90]. 

Legenda: CA: Karnské Alpy, D: Dachstein, EW: Engadinské okno, F: Flyšová zóna, FB: Fohnsdorfská 
pánev, GZ: „Grauwacke“ zóna, H: Hochkönig, K: Karawanky, KB: Klagenfurtská pánev, Ko: Koralpe, NT: 
Dolní Taury, P: Pohorje, PAL: Periadriatický lineament, Sa: Saualpe, TB: Tamswegská pánev, VB: 
Vídeňská pánev. 

2.6.2.4.3 Západní Karpaty 

Západní Karpaty tvoří horský oblouk ve východním pokračování Alp. Za severní hranici 
Západních Karpat je pokládáno čelo flyšových příkrovů, kterým jsou Západní Karpaty 
odděleny od karpatské předhlubně. Na českém území hranice probíhá přibližně v linii 
Znojmo – Přerov – Karviná. Jižní hranice není výrazná a vytváří prstovité výběžky Karpat 
do nitra Panonské nížiny. Současné uspořádání Západních Karpat, Východních Alp  
a Českého masivu se vytvořilo v průběhu spodního a středního miocénu, kdy Západní 
Karpaty dokončily posun k severu až severovýchodu, ven z alpinské kolizní zóny. Tento 
posun byl doprovázen levostranným horizontálním posunem v sv. - jz. směru, 
levostrannou rotací rigidních bloků tatrického fundamentu, odsunutím některých příkrovů 
a otevřením sedimentačního prostoru Vídeňské pánve (viz Obr. 8). Dokladem pohybu 
fragmentů Západních Karpat sv. - jz. směrem je průběh lineamentu Mur-Mürz-Leitha  
a západní části peripieninského lineamentu.  

Podrobnější charakterizace jednotlivých jednotek Západních Karpat je uvedena  
v souhrnné studii [2.6-77].  
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Obr. 8: Paleogeografická rekonstrukce postupu západokarpatské fronty během neogénu. Převzato 
z podkladu [2.6-59]. 

Z hlediska hodnocení seismického ohrožení EDU je nejvýznamnější oblast styku 
Českého masivu a Západních Karpat. Tato hranice má charakter násunu Západních 
Karpat na okraj (severo) evropské platformy. Strukturu této "přechodné zóny" nejlépe 
vystihuje hluboký seismický profil SO4 (viz [2.6-58] a Obr. 9), který má příznivý směr  
a přetíná tak všechny významné tektonické zóny Západních Karpat i Českého masivu.  
V geologické interpretaci profilu představuje nejstarší segment této zóny brunovistulikum, 
které tvoří podloží karpatského akrečního klínu. Zóna má komplikovanou příkrovovou 
stavbu obsahující relikty tří orogenních cyklů. 

Obr. 9: Schematické znázornění přechodné zóny mezi Západními Karpaty a Českým masivem podél 
profilu SO4. Převzato z podkladu [2.6-58]. Průběh profilu SO4 územím Německa, České republiky, 
Slovenska a Maďarska vyplývá z mapky v Příloze 2.6.2–1. 

Legenda: MT – moldanubické nasunutí; Mor-Sil – Moravo-silezikum; ER – Oherský rift; PKB – Pieninské 
bradlové pásmo; OCZ – Vnější karpatská zóna; MHL - Středo-maďarská zóna; PC – Pieninská kůra. 

Detailněji je struktura přechodné zóny znázorněna na geologickém řezu (Profil 4) 
vytvořeném na základě podkladu [2.6-68] (viz Obr. 10). 
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Obr. 10: Geologický řez přechodnou zónou mezi Českým masivem a Západními Karpaty. Upraveno 
z podkladu [2.6-68]. Průběh Profilu 4 územím České republiky a Slovenska vyplývá z mapky v 
Příloze 2.6.2–1. 

2.6.2.4.4 Panonské pánve 

Systém Panonských pánví pokrývá celé území Maďarska a zasahuje na území všech 
jeho sousedů (viz Obr. 11). Na západě systém pánví sousedí s Alpami, na severu  
a východě s Karpaty a na jihu s Dinaridy. Na území České republiky, na východní okraj 
regionu EDU, zasahuje tento systém svou dílčí částí, Vídeňskou pánví. Do regionu EDU 
též zasahuje další dílčí část, Dunajská pánev. 

 
Obr. 11: Přehledná mapka panonských pánví. Převzato z podkladu [2.6-38]. 
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2.6.2.4.4.1 Vídeňská pánev 

Vídeňská pánev je rozsáhlou neogenní vnitrohorskou pánví, která leží na styčné zóně 
Východních Alp a Západních Karpat. Z Rakouska, kterému náleží největší část jejího 
území, zasahuje na jv. Moravu a jz. Slovensko. Je asi 200 km dlouhá, 55 km široká, 
prostírá se od Gloggnitz v Dolním Rakousku na JJZ až k Napajedelské bráně na SSV. 
Její nepravidelný tvar způsobují okrajové lineárně protažené dílčí deprese. Na území 
České republiky je to 30—40 km dlouhý a 10—15 km široký hradišťský příkop, který se 
prakticky kryje s územím Dolnomoravského úvalu. 

Vídeňská pánev se vytvářela od eggenburgu až do spodního badenu jako tzv. nesená 
pánev (piggy-back basin), která byla spolu se svým alpinotypním příkrovovým 
podkladem sunuta v sávské a štýrské orogenetické fázi na krystalinikum brunovistulika. 
To, spolu s jeho sedimentárním obalem tvoří kystalinické podloží. V podloží neogenní 
výplně pánve leží též příkrovy Východních Alp a Západních Karpat. Od středního badenu 
pokračoval její vývoj jako pánev typu pull-apart formovanou podél levostranného 
zlomového systému v průběhu bočního vytlačování Východních Alp.  

Vídeňská pánev představuje poměrně členitý sedimentační prostor s několika 
depozičními centry: centrální, kútskou schwechatskou depresí a zohorsko-plaveckým 
příkopem. Neogenní výplň vídeňské pánve zahrnuje pestrý sled mořských  
a terestrických sedimentů eggenburgu až pliocénu. Maximální mocnost výplně dosahuje 
až 5500 m. Tento horninový komplex zakrývají kvartérní říční písky a štěrky, místy  
s jezerními a močálovými uloženinami, a místy též mocné naváté eolické sedimenty.  

Během svého vývoje byla vídeňská pánev většinou propojena s alpsko-karpatskou 
předhlubní a až do pliocénu také s dunajskou a panonskou pánví, kam jsou její 
povrchové toky odváděny dodnes. 

Aktivita řady zlomů ve vídeňské pánvi přetrvala až do recentu. Např. u jihovýchodního 
okrajovém zlomu vídeňské pánve je odhadována vysoká rychlost horizontálního pohybu 
v období od středního pleistocénu až po recent s hodnotou 1.6-2.5 mm/rok (viz [2.6-32]). 
Jejich recentní pohybová aktivita se projevuje zvýšenou prehistorickou i současnou 
seismicitou (viz např. [2.6-56], [2.6-36]).  

2.6.2.4.4.2 Dunajská pánev 

Dunajská pánev je situována v oblasti alpsko-karpato-panonského styku. Na JZ hraničí 
s oblastí východních Alp, na západě a severozápadě je omezena hrástí Malých Karpat  
a směrem k severu prstovitě vybíhá do dílčích depresí: blatnianské, rišňovské  
a komjatické, které jsou navzájem odděleny hrástěmi Povážského Inovce a Tríbeče. 
V centrální části se pak nachází deprese gabčíkovská a želiezovská. Východní okraj 
pánve tvoří oblast středoslovenských neovulkanitů a na JV Transdunajské středohoří. 
Sedimentární výplň pánve tvoří mořské, brakické, jezerní i říční sedimenty egenburg-
otnangu až pliocénu o maximální mocnosti celého sledu až 8500 m.  
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 SEISMICITA V REGIONU EDU 

2.6.2.5.1 Hlavní seismotektonické domény regionu EDU 

Seismotektonický model regionu EDU vychází z rozdělení evropského kontinentu na 
hlavní seismotektonické domény. Seismotektonická doména je chápána jako celistvý  
a jednotný blok litosféry, který náleží k jedné orogenní fázi, s quazi-homogenními 
geodynamickými podmínkami i výskytem silných zemětřesení. Vzájemné vztahy mezi 
stabilní (severo) evropskou platformou, alpsko-karpatsko-dinarským horstvem  
a středomořskou kolizní zónou umožňují v regionu EDU vymezit 3 hlavní 
seismotektonické domény. Toto rozdělení lze též podpořit četností výskytu silných 
zemětřesení (viz Obr. 12 a studie [2.6-47]). 

Obr. 12: Hlavní seismotektonické domény regionu EDU a jeho okolí. Převzato z podkladu [2.6-47]. 

Legenda: EP – evropská platforma; EEC – východoevropská platforma; AKD – alpsko-karpatsko-dinarský 
systém; AP – apulská (adriatická) mikrodeska. Fialové zvýraznění – region EDU - 300 km. Bílé body 
představují ohniska zemětřesení uvedená v katalogu EMEC (European-Mediterranean Earthquake 
Catalogue). 

Geodynamická situace v jižní části regionu EDU a v jeho širším okolí se významně 
projevuje v seismicitě této oblasti. Z fragmentace Moho diskontinuity vyplývá, že v této 
oblasti lze vymezit tři bloky: adriatickou mikrodesku (AD), evropskou desku (EUP)  
a panonský blok (PA) s trojným styčným bodem v jižním Rakousku (viz podklady [2.6-
23], [2.6-27] a [2.6-26]). Jak ukazuje Obr. 13, Moho diskontinuita leží pod kaledonidy  
a variscidy ve střední hloubce okolo 32-35 km, v oblastech riftů se kůra ztenčuje a Moho 
se nachází 22-25 km pod povrchem. Naproti tomu pod Alpami Moho klesá do hloubky 
50–60 km, což svědčí o přítomnosti kořene alpského pohoří. Zaobloukové pánve (back-
arc basins), jako např. Panonské pánve, mají Moho uloženo v menší hloubce, cca 23 km 
pod povrchem. 
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Obr. 13: Geodynamický model styku AD – EUP - PA. Upraveno dle podkladu [2.6-26]. Zobrazeno 
na mapě průběhu Moho diskontinuity v Evropě (viz [2.6-37]).  

Uvedený Brücklův geodynamický model (viz Obr. 13; [2.6-26]) je založen na konvergenci 
evropské desky a adriatické mikrodesky v S–J směru, na vystupování tauerského okna  
z důvodu vertikálního vytlačování a na bočním úniku panonského fragmentu směrem  
k SSV. Ačkoliv tyto procesy započaly během neogénu, autor podkladu [2.6-23] 
předpokládá, že jsou stále živé, jak ukazuje zvýšená seismicita a geodeticky 
zaznamenané deformace. 

Nejvyšší seismicita byla zaznamenána v oblasti Friuli, na styku evropské desky  
a adriatické mikrodesky. Hypocentra zemětřesení (srov. Obr. 12) se nacházejí ve svrchní 
kůře a fokální mechanismy odpovídají zpětnému násunu (back-thrust) Jižních Alp a také 
horizontálnímu posunu. Relativně vysoká seismicita je též pozorována podél zlomového 
systému Mur-Mürz a v jižní části Vídeňské pánve podél styku evropské desky  
a panonského bloku. Fokální mechanismus odpovídá levostrannému posunu ve směru 
SV-JZ s malou poklesovou složkou. Pás se zvýšenou seismickou aktivitou pokračuje  
k severovýchodu podél peripieninského lineamentu (dobrovodský a žilinský zlom).  

Vysoká seismicita doprovází také pás příkrovů Dinarid, na styku bloků AD – PA´ a PA´ - 
PA. Panonský blok (PA) je omezen na severu linií Mur-Mürz a na západě zlomem 
Lavantal a sávským zlomem (zlomy s horizontálním posunem). Mezi bloky AD a PA je 
vymezena přechodová zóna, která je označována jako PA´. Podle geofyzikálních dat, 
např. ze seismického profilu Alp07 (viz lit. [2.6-95]) byla spodní adriatická kůra široce 
přesunuta přes PA´ plášť. 

2.6.2.5.2 Horizontální pohyby bloků a stresové pole 

Rychlost pohybu bloků v horizontálním směru, stanovená na základě GPS měření, je 
popsána např. v podkladu [2.6-29] (viz též Obr. 14). Podle této studie GPS data ukazují, 
že panonský blok se podél zóny Mur-Mürz pohybuje relativně k Českému masivu 
rychlostí 1,2 ± 0,2 mm/rok. Pohyb odpovídá převážně levostrannému horizontálnímu 
posunu. Stlačení okolo 1,3 ± 0,2 mm/rok lze pozorovat v centrální panonské oblasti mezi 
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Karpaty a k východu se pohybujícím alpsko-severopanonským blokem. GPS data také 
ukazují zřetelný pohyb adriatické mikrodesky směrem k severu (2,5 ± 0,25 mm/rok, který 
je generován jejím podsouváním k severovýchodu pod Alpy a Dinaridy. Dále lze 
pozorovat únik panonského bloku (PA) k východu, který je vytlačován z oblasti kolize 
evropské desky a adriatické mikrodesky. Pohyb PA bloku k východu se postupně 
zpomaluje a vznikající energie je zde pohlcována. Následkem je zvýšená seismicita na 
východním okraji PA bloku, v oblasti Vrancea v Rumunsku.  

Obr. 14: Hodnoty vzájemných horizontálních pohybů mezi hlavními bloky: AD – Adriatická 
mikrodeska, PA (PA´) - Panonský blok, MMF – zlomový systém Mur-Mürz, DT – Drava trog, ST – 
Sava trog. Zpracováno dle podkladu [2.6-29]. 

Geodynamická situace v jižní části regionu EDU a v jeho širším okolí se zákonitě 
projevuje také v uspořádání napěťového pole. Generelně, v důsledku kolize adriatické 
mikrodesky a evropské desky jsou trajektorie maximálního horizontálního napětí (SHmax) 
orientovány severojižním směrem. Avšak v panonském bloku, vzhledem jeho extenzi, se 
trajektorie SHmax stáčejí k severovýchodu (viz Obr. 15; [2.6-20] a [2.6-46]).  

Detailnější rozbor stresového režimu v jižní části regionu EDU je uveden v publikaci [2.6-
21]. Obr. 16, převzatý z této publikace, ukazuje generalizované napěťové režimy  
a zlomové mechanismy pro 4 významných napěťových provincií. Tyto provincie jsou 
charakterizovány následujícími parametry: 

 oblast Friuli v severní Itálii lze charakterizovat převážně přítomností přesmyků  
a násunů probíhajících VSV – ZJZ směrem a čistě násunovým stresovým 
režimem s azimutem osy σ1 = N 165° a faktorem R8 = 0,25-0,35. 

 ve středních Dinaridech převládají zlomy s pravostrannými i levostrannými 
horizontálními posuny směru SZ-JV i SV-JZ, často v kombinaci s násuny, což 

 
 
8  Tvarový faktor elipsoidu napjatosti je definován vztahem R = (σ2−σ3)/(σ1−σ3) kde σ1, σ2, σ3 jsou 
hlavní  normálová napětí.  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 21 
 

ukazuje na kompresi ve směru SSV-JJZ. Azimut osy σ1 = N 195° a faktor 
R = 0,05. 

 ve Východních Alpách jsou aktivizovány zlomy s pravostrannými i levostrannými 
horizontálními posuny směru SZ-JV i SV-JZ. Směr maximální horizontální 
komprese, koincidující s osou σ1, je orientován severojižně. Azimut osy σ1 = N 5° 
a faktor R = 0,2 - 0,3. 

 trajektorie napětí jsou v oblasti zlomové struktury Mur-Mürz-Žilina odchýleny o 35° 
k východu oproti zbytku oblasti Východních Alp (c), tj. orientace osy σ1 je blízká 
směru SV-JZ. V oblasti jsou reaktivovány zlomy s horizontálním posunem, 
levostranné V-Z směru a pravostranné S-J směru. Azimut osy σ1 = N 220°  
a faktor R = 0,3 - 0,5. 

Obr. 15: Trajektorie SHmax v jihovýchodní části regionu EDU. MHSZ – Středomaďarská střižná zóna, 
MMZ – zlomový systém Mur-Murz-Žilina, PAL – Periadriatický lineament. Upraveno dle podkladu 
[2.6-20]. 

Poměrně komplikované napěťové pole se vytváří na hranici evropské desky  
a panonského bloku, kde je toto pole silně ovlivněno jihovýchodním výběžkem Českého 
masivu (viz publikaci [2.6-88], též [2.6-19]). Tento výběžek je označen jako "South 
Bohemian Basement Spur" (SBBS) a v podloží alpinských příkrovů vybíhá k jihovýchodu 
až k linii Mur-Mürz. Je tvořen hlavně krystalinickými horninami a v současné době 
koliduje s austroalpinským podložím. Kolem tohoto výběžku je v publikaci [2.6-88] 
popsáno radiální napěťové pole a dochází zde ke koncentraci napětí a zvýšení 
seismicity (viz Obr. 17). 
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Obr. 16: Parametry 4 stresových provincií v jižní části regionu EDU. Upraveno dle podkladu [2.6-
21]. 

Obr. 17: Radiální stresové pole v okolí jihovýchodního výběžku Českého masivu. Upraveno dle 
podkladu [2.6-88]. 

V Českém masivu lze generelně pozorovat stáčení severojižní orientace SHmax do 
směru SSZ-JJV, jak vyplývá z podkladů [2.6-20], [2.6-46] a [2.6-83]. Jižní Morava je 
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ovlivněna radiálním napěťovým polem, které je typické pro styčnou oblast Alp a Karpat. 
Podél západní hranice karpatského oblouku pozorujeme orientaci SHmax ve směru SZ-
JV, avšak podél severní hranice oblouku se stáčí do směru S-J až SSV-JJZ (viz např. 
[2.6-61]). 

Velmi podobný model stresového pole, tj. S-J a SSZ-JJV orientaci SHmax v jižní  
a západní části Českého masivu předpokládají i autoři publikace [2.6-19], stejně tak jako 
postupné stáčení SHmax do SZ-JV směru podél hranice mezi Českým masivem a 
Západními Karpaty. 

2.6.2.5.3 Vertikální pohyby 

Hlavní tendence vertikálních pohybů v Českém masivu jsou souhrnně popsány  
v podkladu [2.6-97]. Mapka na Obr. 18 ukazuje vyhlazené izolinie (oblastní trendy)  
a odráží hlavní tendence svislé aktivity regionu EDU. Je zde patrný zdvih Východních 
Alp, zejména jejich západní části. K poklesovým oblastem patří podstatná část Alpské 
molasy a zejména oblast Vídeňské pánve. 

Obr. 18: Mapa vertikálních pohybů v regionu EDU a ve východní části Panonské pánve a ve 
Východních Karpatech zpracovaná na základě podkladů [2.6-97], [2.6-88] a [2.6-62]. 

V jádru Českého masivu jsou zdvihové tendence patrné v jeho severní a severozápadní 
části. Patrný zdvih se objevuje zejména v oblasti neovulkanitů Doupovských hor  
a v oblasti lužického plutonu. Slabé zdvihové tendence se objevují i v oblasti Šumavy  
a Českomoravské vrchoviny, kde se nachází EDU. Centrální část Českého masivu, 
oblast jižních Čech a Moravy, hlavní část Karpatské předhlubně mají poklesovou 
tendenci. Významnější vertikální pohyby byly zaznamenány v oblasti Vídeňské pánve a 
struktury Mur-Mürz. Na této linii lze u severního bloku vysledovat zdvih v důsledku 
disjunktivního pohybu, 0,5 mm/rok až 1 mm/rok ve srovnání s jižním blokem (srov. např. 
podklad [2.6-88]).  

Charakter vertikálních pohybů v oblasti Karpat a Panonské pánve přibližuje část B 
mapky (Obr. 18), zpracovaná podle podkladu [2.6-62]. V centrální části Panonské pánve 
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se nacházejí tři centra s významnou poklesovou tendencí, kde max. vertikální pohyb 
dosahuje rychlosti -7 mm/rok (viz [2.6-43]). Takový pokles byl pozorován v oblasti  
o průměru 40 km (izolinie -3 mm/rok) v okolí Debrecénu ve východním Maďarsku. Jiné 
dvě významné poklesové oblasti se nacházejí v okolí měst Szolnok a Szeged. Je však 
nutné upozornit na fakt, že prvotní příčina tohoto poklesu není tektonická, ale 
v intenzivních lidských aktivitách (čerpání vody, těžba ropy). Pokračování poklesové 
oblasti v okolí Szolnoku k severu však charakterizuje tektonické procesy, jako je 
významný pokles pohoří Mátra se svislou rychlostí více než 2 mm/rok. Celkově Velká 
maďarská plošina má poklesovou tendenci v rozsahu 1-2 mm/rok. Podobné hodnoty lze 
sledovat i v oblasti Malé maďarské plošiny, Vídeňské pánve, Dunajské pánve  
a u Békéscsaby ve východním Maďarsku. 

Významný zdvih lze pozorovat ve Východních Karpatech, kde velikost zdvihu dosahuje 
+8 mm/rok a rozsah zdvihové oblasti je také relativně velký. Vyšší zdvihové tendence 
jsou též v jižní části Východních Karpat v oblasti Vrancea a také ve východní části 
Jižních Karpat.  
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 REGIONÁLNÍ MODEL SEISMICKÉ ZÁTĚŽE 

Poslední model seismického zatížení území Evropy byl vytvořen v rámci mezinárodního 
projektu SHARE (Seismic Hazard Harmonization in Europe) - viz lit. [2.6-42]. Tento 
projekt rozvinul výsledky předchozího projektu GSHAP (Global Seismic Hazard 
Assessment Program), ve kterém region EDU spadal do Regionu 3 - střední a severní 
Evropa (viz lit. [2.6-45]).  

Model seismického zatížení Evropy (SHARE) vychází z nejnovějších informací  
o zemětřeseních, seismoaktivních zlomech a deformacích kůry. Informace  
o zemětřeseních jsou shrnuty v katalogu SHEEC (SHARE European Earthquake 
Catalogue), který obsahuje zemětřesení s magnitudem Mw větším než 3,5. 
Seismoaktivní zlomy s kompletním souborem parametrů (1128 zlomů) byly zařazeny do 
databáze EDSF (European Database of Seismogenic Faults), stejně tak jako 3 modely 
subdukčních zón. Posledním výstupem projektu SHARE je databáze měření deformací 
zemské kůry, která se opírá o výsledky GPS měření.  

Výsledky projektu jsou prezentovány rovněž v mapě seismické zátěže ESHM (European 
Seismic Hazard Map), která znázorňuje rozložení hodnoty zrychlení kmitů půdy (PGA) 
očekávané na území Evropy s 90 % pravděpodobností nepřekročení v časovém úseku 
50 let (s periodou návratu 475 let) – viz Obr. 19. Vedle toho byly zkonstruovány mapy 
seismické zátěže pro periodu návratu 975 let a 4975 let.  

Obr. 19: Výsek z mapy seismické zátěže s 10 % pravděpodobností překročení v časovém úseku 50 
let a s vyznačením oblastí s vysokým a středním seismickým rizikem. Převzato z projektu SHARE 
[2.6-42]. 
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Dle těchto map představuje oblast Jižních Alp a Dinarid (oblast Friuli a zlomu Idria) 
oblast s největším seismickým rizikem v regionu EDU a jeho širším okolí. Tato oblast je 
na Obr. 19 označena číslem 1. Střední a vysoké riziko se objevuje ve třech dalších 
oblastech. Číslem 2 jsou označeny oblasti v Allgauerských a Karwendelských Alpách, 
kde jsou ohniska zemětřesení vázána na zlomový systém Loisach-Fernpass, resp. linii 
Inntal. Zlomový systém Mur-Mürz (3) ve východní části Východních Alp, včetně Vídeňské 
pánve, představuje třetí oblast se zvýšenou seismicitou. Poslední oblastí (4) je oblast  
v okolí Komárna na Slovensko-maďarské hranici. Zmíněné oblasti je vyneseny do mapy 
seismické zátěže převzaté z projektu SHARE. 

2.6.2.6.1 Registrace zemětřesení v regionu EDU 

Požadavek na sledování seismicity v regionu a zejména v lokalitě jaderné elektrárny 
vyplývá z čl. 3.30 a 3.31 standardu IAEA SSG-9 [2.6-5]. Dále, v čl. 3.32 standardu je 
uveden další požadavek, a to na instalaci a kontinuální provoz akcelerografů 
detekujících silná zemětřesení - tzv. seismické instrumentace elektrárny. 

2.6.2.6.1.1 Seismické sítě 

Záznamy o zemětřeseních v regionu EDU lze čerpat ze dvou typů databází. Prvou 
databází, pokrývající celý evropský kontinent, jsou národní seismické sítě a evropská 
seismologická centra. Do této skupiny patří i česká národní síť seismických stanic. 
Druhým zdrojem je lokální síť seismických stanic vybudovaná v území k umístění JZ.  

2.6.2.6.1.2 Evropská seismologická centra a národní seismické sítě  

Regionální informace o zemětřeseních v Evropě (tj. i z regionu EDU) jsou dostupná ze 
dvou zdrojů. Prvním z nich je www stránka Evropsko-středomořského seismologického 
centra EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) ve Francii. EMSC je 
nevládní mezinárodní organizace financovaná částečně z fondů Evropské komise  
a grantů, částečně z členských příspěvků a darů. V nepřetržitém režimu vyhodnocuje 
informace o zemětřeseních, které pomocí e-mailů získává od jednotlivých národních  
i nadnárodních evropských i některých mimoevropských seismických sítí (např. USGS). 
Některé lokalizace pouze přebírá, některé přehodnocuje a výsledky zveřejňuje na portálu 
https://www.emsc-csem.org/#2. 

Druhou organizací je Mezinárodní seismologické centrum ISC (International 
Seismological Centre) se sídlem ve Velké Británii, která spadá pod UNESCO. ISC na 
rozdíl od EMSC nepřináší okamžité informace o zemětřeseních, ale sbírá od jednotlivých 
přispěvatelů výsledné ověřené bulletiny (seznamy odečtů časů příchodu seismických 
fází, lokalizace jevů), které dále koreluje a vyhodnocuje. Časový skluz ve zpracování je 
přibližně 2 roky. Databáze ISC je velmi rozsáhlá, obsahuje data od roku 1904 a je 
poměrně spolehlivá. Obsahuje ale jen to, co jí přispěvatelé pošlou – nelze vyloučit chyby 
v identifikaci, a proto není vhodná pro detailní studie. 

Pro zónu do 300 km od EDU je vhodné korelovat záznamy ISC a EMSC s katalogy 
jednotlivých seismologických organizací v každé zemi, hlavně z důvodu eliminace 
odstřelů nebo indukovaných jevů. Obtížné však může být rozhodnutí, která z lokalizací je 
ta správná. Problematické může být také určení magnituda, které se může lišit podle 
metodiky výpočtu v jednotlivých organizacích až o ± 0,5. 

Seismologické monitorování v ČR provádí několik organizací: GFÚ – Geofyzikální ústav 
AV ČR, v. v. i., Praha; ÚFZ – Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity Brno; ÚSMH – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Praha; ÚG 
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– Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava a KU – Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální 
fakulty Karlovy univerzity Praha. Na provozu stanic se dále podílí Technická univerzita 
Ostrava a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby. 

Základní monitoring zajišťuje tzv. Česká regionální seismická síť (CRSN), složená 
z vybraných stanic provozovaných výše zmíněnými organizacemi. Počet stanic se 
průběžně mění, aktuální stav je popsán na www stránce Geofyzikální ústav AV ČR, 
https://www.ig.cas.cz/vyzkum-a-vyuka/observatore/ceska-regionalni-seismicka-sit/ 

Katalogy a bulletiny sítě CRSN jsou dostupné na adrese http://www.czechgeo.cz/gfu-
catalog/ a http://www.czechgeo.cz/gfu-bulletin/. Obsahují výsledky zpracování v datovém 
centru na GFÚ, se zpožděním jsou do něj doplňovány výsledky zpracování ÚFZ  
a dalších datových center. Některé, zejména starší ročníky obsahují chyby v identifikaci 
jevů (např. záměnu odstřelu za zemětřesení). Zavádějící může být výsledné lokální 
magnitudo v katalogu – nestandardně je převzata hodnota největšího magnituda, nikoliv 
průměr nebo medián ze všech zjištěných magnitud. 

Seismicky aktivní oblasti ČR jsou detailně monitorovány lokálními sítěmi, jejichž 
lokalizace jsou mnohem přesnější než lokalizace CRSN. Síť WEBNET provozovaná 
GFÚ monitoruje západní Čechy (https://www.ig.cas.cz/vyzkum-a-
vyuka/observatore/lokalni-seismicka-sit-webnet/), aktuální zemětřesení lze najít na 
interaktivní mapě https://www.ig.cas.cz/vyzkum-a-vyuka/observatore/lokalni-seismicka-
sit-webnet/zemetresne-roje-v-zapadnich-cechach-po-roce-2000/. Výsledné bulletiny jsou 
zveřejněny na stránce https://www.ig.cas.cz/vyzkum-a-vyuka/observatore/lokalni-
seismicka-sit-webnet/katalogy-webnet/. Síť MONET, provozovaná ÚFZ, monitoruje 
severní Moravu (https://www.ipe.muni.cz/monitoring/stations/monet). Její výsledky 
nejsou prozatím publikovány formou bulletinu. 

Na vybraných lokalitách je dále provozován monitoring pro komerční účely, který je 
neveřejný. Seismická aktivita v OKR je sledována lokální sítí Green Gas DPB Paskov, 
vybrané jevy jsou zveřejňovány na stránce http://www.dpb.cz/geofyzika. Lokální síť 
provozovaná ÚSMH monitoruje podzemní zásobník plynu Příbram – Háje, výsledky 
nejsou publikovány.  

2.6.2.6.1.3 Lokální síť seismických stanic v území k umístění JZ 

V osmdesátých letech minulého století byla v provozu seismická stanice umístěná 
v osadě Skryje se snímači ve studni a papírovým zápisem. Obsluhu stanice zajišťovaly 
ČSAV Praha a Energoprojekt Praha. Přímo pro potřeby EDU1-4 byla vybudována 
seismická stanice Dukovany, která se nacházela na okraji obce Dukovany. Stanici 
provozoval v období od 1.2.1992 do 11.10.1994 Energoprůzkum Praha. 

Od roku 1998 byla lokalita sledována pomocí stanice Kozének (KOZ), provozované 
firmou Vibrodata Brno. Stanice se nachází 7 km severovýchodně od EDU1-4, poblíž 
obce Lhánice. Souřadnice stanice jsou 49,106°N a 16,241°E, výška 388 m n. m. Od roku 
1998 je stanice vybavena třísložkovým rychlostním snímačem Lennartz LE-3D/BH  
a digitální záznamovou aparaturou Lennartz MARS-88/FD. Podrobné informace o 
provozu stanice jsou uvedeny ve výročních zprávách o registraci a vyhodnocení 
seismických jevů. Stanice sloužila do roku 2014 jako "free field" stanice v rámci 
seismické instrumentace EDU1-4. V současné době je seismická instrumentace EDU1-4 
zajišťována nově vybudovaným seismickým monitorovacím systémem.  

Od roku 2007 monitoroval lokalitu také Ústav fyziky Země MU Brno pomocí stanice 
KRUC-EDU, přibližně 18 km východně od EDU. Stanice KRUC-EDU byla instalována ve 
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štole již existující širokopásmové seismologické stanice Moravský Krumlov (KRUC), 
provozované ÚFZ Brno, tím byla zajištěna návaznost na dosavadní registrace stanice 
KRUC od roku 1995. Souřadnice stanice byly 49,062° N a 16,395° E, nadmořská výška 
341 m n. m. Stanice byla vybavena třísložkovým rychlostním snímačem GEOSIG VE-53 
s vlastní frekvencí 1 Hz a třísložkovým akcelerometrem GEOSIG AC-63. Záznam obou 
snímačů byl zpracováván a digitalizován pomocí seismické aparatury DAS 130−01 firmy 
Reftek, USA, data byla nepřetržitě kontinuálně přenášena do datového centra ÚFZ 
v Brně a dále vyhodnocována. Data byla poskytována EDU formou čtvrtletních  
a výročních zpráv.  

V letech 2013–2015 byla vybudována nová vnější monitorovací síť, která je provozována 
také ÚFZ Brno. Síť je tvořena pěti stanicemi vybavenými třísložkovými snímači Sercel 
L4-C 3D a digitizérem Quanterra Q330S+. Jedna ze stanic navazuje na registraci KRUC-
EDU, což zaručuje kontinuitu měření. Tato stanice je kromě rychlostního snímače 
vybavena také akcelerometrem Episensor ES-T. Data ze stanic jsou nepřetržitě 
kontinuálně přenášena do datového centra ÚFZ v Brně, kde jsou dále vyhodnocována.  
O významných jevech je odběratel informován přednostně pomocí e-mailů, o provozu  
a výsledcích zpracování formou čtvrtletních hlášení a výročních zpráv. Vybraná 
zemětřesení jsou od 1.7. 2015 aktuálně publikována pomocí Seismologického 
informačního displeje na stránce http://sid.ipe.muni.cz.  

Seismologický informační displej obsahuje databázi všech dosud publikovaných 
zemětřesení a umožňuje uživateli filtrování a zobrazování informací o zemětřeseních 
podle zadaných parametrů (časové období, magnitudo, vzdálenost od ETE či EDU), a to 
jak ve formě interaktivní mapy z API aplikace Esri/Leaflet, viz Obr. 20, tak v přehledné 
tabulce. 

 

Obr. 20 Ukázka informace o zemětřesení zveřejněné na Seismologickém informačním displeji. 
Převzato z portálu http://sid.ipe.muni.cz.  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 29 
 

Na displej jsou umísťovány informace o zemětřeseních významných pro lokalitu ETE  
a EDU, zejména o všech takových, která jsou nebo mohou být pocítěna lidmi v blízkosti 
ETE/EDU. Kompletní seznam všech publikovaných zemětřesení je neustále dostupný na 
http://sid.ipe.muni.cz a seznamy za jednotlivé roky jsou součástí příslušných ročních 
zpráv (např. aktuální zpráva za rok 2018 – viz podklad [2.6-69]). 

Souřadnice stanic a nadmořské výšky stanic vyplývají z následující Tab. 4, poloha  
a konstrukce stanic z Obr. 21. 

Tab. 4 Základní data stanic monitorovací sítě. 

Stanice 
Kód 

stanice 

Souřadnice WGS-84 Nadm. 
výška  

(m n.m.) 

Údaje o provozu 
z. šířka 

(°) 
z. délka 

(°) 
od do 

Naloučany NADU 49,244 16,127 400 01. 09. 2014 V provozu 
Myslibořice MYDU 49,121 15,950 503 01. 09. 2014 V provozu 
Moravský 
Krumlov 
(KRUC-EDU) 

KRDU 49,062 16,395 341 01. 09. 2014 V provozu 

Rudlice RUDU 48,941 16,057 260 01. 09. 2014 V provozu 
Štěpánovský 
lom 

SEDU 48,957 16,331 251 01. 09. 2014 V provozu 

  

 

Obr. 21: Mapka s vyznačením pozic seismických stanic v okolí EDU. Stanice Kozének se nachází v 
blízkosti EDU, stanice lokální sítě EDU byly vybudovány ve vzdálenosti 15–20 km od EDU. Převzato 
z podkladů Ústavu fyziky Země MU Brno. 
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2.6.2.6.2 Katalogy zemětřesení 

Katalogy zemětřesení byly sestaveny v souladu s požadavkem vyplývajícím z § 5 písm. 
c) vyhlášky č. 378/2016 Sb. ([2.6-2]), kde je dána povinnost sestavit databázi 
seismologických dat obsahující údaje o prehistorických, historických a přístrojově za-
znamenaných zemětřeseních v regionu. 

2.6.2.6.2.1 Prehistorická zemětřesení 

V regionu EDU byl paleoseismologickými metodami odhalen záznam proběhlých 
prehistorických zemětřesení ve třech oblastech. Přehledně jsou údaje o těchto 
prehistorických zemětřeseních uvedeny v Tab. 5 a bližší popis zmíněných oblastí je 
uveden v podkladu [2.6-77]. 

Tab. 5: Záznamy prehistorických zemětřesení 

 
Oblast Lat. Long. Mw

*) Zlom 
Doba od posledního 
zemětřesení  

1 
Kopanina (Záp. 
Čechy) 

50,204 12,461 6,5 
mariánskolázeňský 
zlom 

792–1020 AD 

2 Bílá Voda (sv. Čechy) 50,439 16,907 6,5 
sudetský okrajový 
zlom 

Přibližně před 11 000 
až 4 500 lety 

3 
Siehdichfür Farm (sv. 
Rakousko) 

48,291 16,678 7,0 
zlom 
Markgrafneusiedl  

14 000 let**) 

*) Maximální potenciální magnitudo 
**)   Pět jevů v rozmezí 104 ky to 14 ky. ([2.6-36]). 

V oblasti 1 (záp. Čechy) proběhl v roce 2017 paleoseismologický výzkum mariánsko-
lázeňského zlomu, při kterém byl odhalen záznam proběhlého silného zemětřesení 
v rozmezí let 792–1020 AD ([2.6-93]). Tento objev významně zvýšil seismické ohrožení 
v celé západní části Čech. Starší práce na téma seismického ohrožení v Čechách je 
proto třeba brát s kritickým odstupem. Zatímco do roku 2017 se vědecká seismologická 
komunita v podstatě shodovala, že v západních Čechách se vyskytují pouze seismické 
roje se zemětřeseními, které nepřekračují magnitudo 5, nyní se ukazuje, že v této oblasti 
mohou nastat zemětřesení mnohem silnější, viz [2.6-94]. 

Z hlediska vlivu na hodnotu seismické zátěže však má pro EDU rozhodující význam 
prehistorické zemětřesení č. 3, na zlomu Markgrafneusiedl v Rakousku. Tento zlom je 
pokládán za jednu z větví (tzv. splay fault) významné středoevropské seismogenní zóny, 
kterou je nepochybně Vienna Basin Transfer Fault (VBTF) omezující vídeňskou pánev 
na východě. Tento zlom probíhá ssv. - jjz. směrem a jeho pohybová aktivita je 
charakterizována levostranným horizontálním posunem. 

Mladá pohybová aktivita zlomu Markgrafneusiedl je doložena porušením gänserndorfské 
terasy Dunaje (stáří (250 000 let) a nadložních spraší (20–15 tis. let). V podkladech [2.6-
36] a [2.6-56] jsou popsány geologické záznamy 5 silných zemětřesení s projevem na 
povrchu území v posledních 104 000 let. Ve 3 rýhách byl zjištěn posun na zlomu okolo 
15-20 cm, který může být spojován s otřesem před cca 14 000 lety. Další silný jev byl 
doložen nálezem 70-95 cm vysokého koluviálního klínu. 

Morfologická a geologická data ukazují, že zlom Markgrafneusiedl má dlouhotrvající 
posun minimálně 0,02 - 0,07 mm/rok. Autoři podkladu [2.6-36] soudí, že frekvence 
návratu zemětřesení s magnitudem 6,5 je 10 000 let a s magnitudem 7,0 každých 30 000 
let. Zlom charakterizovali hodnotou MCE (maximum credible earthquake) Mw = 7,1. 
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Zlom Markgrafneusiedl byl zařazen též do evropské databáze seismogenních zlomů 
EDSF (viz podklad [2.6-22] s odhadnutým maximálním potenciálním magnitudem Mw = 
7. 

2.6.2.6.2.2 Regionální kompilovaný katalog 

Regionální kompilovaný katalog je základním podkladem pro vymezení seismogenních 
zón a jejich ocenění maximálním potenciálním magnitudem.  

Prvá verze regionálního katalogu pro potřeby hodnocení seismického ohrožení českých 
jaderných elektráren byla vytvořena I. Prachařem v roce 2005; v roce 2013 byl katalog 
revidován a doplněn v souvislosti s hodnocením seismického ohrožení ETE3,4 o data do 
roku 2011. Poslední úpravy katalogu v roce 2014 a 2015 zahrnovaly zásadní přestavbu 
katalogu (re-kompilaci originálních zdrojů) a propracovanější homogenizaci hodnoty 
magnituda s využitím výsledků projektu SHARE (viz [2.6-89]). 

Regionální katalog I. Prachaře byl již v roce 2005 koncipován tak, aby pokryl regiony 
obou českých jaderných elektráren a případně i regiony obou slovenských jaderných 
elektráren. Pokrývá tedy území vymezené geografickými souřadnicemi 52° N, 9° E až 
44°30´ N, 23° E. V katalogu jsou shromážděna data z celého území České republiky, 
Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a z části území Německa, Polska, Ukrajiny, 
Švýcarska, Itálie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Rumunska. 

Velikost zemětřesení je v regionálním katalogu I. Prachaře, verze IP2015 jednotně 
oceněna pomocí momentového magnituda. Formát, zdrojová data a postup kompilace 
katalogu jsou popsány v podkladu [2.6-86]. V katalogu jsou uvedeny všechny jevy s Mw ≥ 
3,9 z území pokrytého katalogem. Katalog v prezentované formě byl použit při výpočtu 
seismického ohrožení EDU (viz [2.6-78]). 

Grafický výstup verze katalogu IP2015, tj. mapa ohnisek zemětřesení s vymezením 
regionu EDU je uveden na Obr. 22. 

2.6.2.6.2.3 Katalog lokálních zemětřesení 

Prvotní katalog lokálních zemětřesení byl sestaven v roce 2009 (viz [2.6-85]). V nové 
revizi v roce 2014 (viz [2.6-86]) byla oblast rozšířena na poloměr 120 km okolo EDU. 
Tato oblast leží na území České republiky, Horního Rakouska a malé části západního 
Slovenska. Katalog obsahuje jak historická zemětřesení, tak i slabší jevy zaregistrované 
pouze seismickými přístroji (cca od roku 1994 až do současnosti).  

Tato oblasti byla zvolena zejména kvůli pokrytí celé linie diendorfského zlomu v severní 
části Rakouska. A také z důvodu lepšího posouzení lokální seismicity v kontextu ke 
vzdálenějšímu okolí. Všechny jevy byly znovu prověřovány a porovnány s novými 
evropskými katalogy historických zemětřesení (např. European Archive of Historical 
Earthquake Data – AHEAD) a dalšími historickými prameny a záznamy 
v makroseismickém archivu GFÚ (blíže viz [2.6-86]). Slabší, převážně přístrojově 
zaznamenané jevy od druhé poloviny 90. let minulého století, jejichž ohniska ležela 
na českém území, byly převzaty z interního katalogu zemětřesení Ústavu fyziky Země 
MU Brno. Údaje o rakouských zemětřeseních od roku 2006 byly většinou převzaty 
z měsíčních nebo týdenních bulletinů seismických jevů, které vydává rakouská 
seismologická služba (součást Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik /ZAMG/ 
ve Vídni).  

Lokální katalog obsahuje 572 zemětřesení ze vzdáleností 8–120 km od EDU z časového 
rozmezí 1588–2014, s rozpětím magnitud od -0,6 do 5,8.  
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Obr. 22: Grafické znázornění kompilovaného regionálního katalogu IP2015 (Mw ≥ 3.9). Převzato z 
podkladu [2.6-78].  
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Nejbližším jevem zahrnutým do katalogu je otřes z 5.2. 1949 s ohniskem v Dalešicích 
s magnitudem 3,0 ve vzdálenosti 8 km od EDU. Tento jev je však znám pouze z katalogu 
V. Kárníka ([2.6-64]) a z práce [2.6-79]. Jev není dobře doložený a nepodařilo se 
dohledat zdroj informací, podle kterého byl do Kárníkova katalogu zařazen.  

Nejsilnějším zemětřesením v katalogu je otřes u Neulengbachu z 15. 9. 1590  
s magnitudem Mw = 6,1. Ohnisko jevu leží ve vzdálenosti 92 km od EDU. Druhé 
nejsilnější zemětřesení má ohnisko na Slovensku u Dobré Vody, 111 km od EDU. Je 
z roku 1906 a mělo magnitudo Mw = 5,9. 

V okruhu do 50 km jsou ohniska 19 zemětřesení. Z toho je 10 jevů pouze 
makroseismicky pozorovaných z let 1751–1986 a velká část z nich jsou jevy sporné. 
Maximální magnitudo bylo 3,0 (výše zmíněný jev u Dalešic z roku 1949). Druhým 
silnějším jevem z této kategorie je rovněž sporný jev u Oleksovic z roku 1932, též 
s magnitudem 3,0.  

Instrumentálně zaregistrovaných jevů je 9 a jsou z let 2000–2014. Nejsilnější z nich jsou 
dva jevy s ohniskem poblíž Hostěradic, ve vzdálenosti 16–18 km od EDU, ze dne 17. 8. 
2000 s magnitudem ML = 2,5 a 1. 6. 2014 s magnitudem ML = 2,0 (viz Obr. 23). 

 

Obr. 23: Grafické znázornění katalogu lokálních zemětřesení EDU s vymezením zdrojových oblastí 
a oblastí s difúzní seismicitou. Plné kroužky označují jevy s Mw ≥ 3.9, které jsou uvedené v 
regionálním katalogu IP2015. Převzato z podkladu [2.6-78]. 

2.6.2.6.2.4 Katalog mikrozemětřesení 

Katalog mikrozemětřesení, resp. blízkých instrumentálně registrovaných jevů prozatím 
není vytvořen jako samostatně vedený katalog. Stanice Kozének sice registrovala blízké 
slabé jevy, ale vzhledem k absenci dalších citlivých stanic v její blízkosti nebyla možná 
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jejich lokalizace. Blízké slabé jevy z let 2000–2013, které byly zachyceny jinými 
stanicemi v širším okolí, jsou prozatím vedeny v lokálním katalogu. Výstupy z nové sítě 
EDU jsou uvedeny v Tab. 6. 

Tab. 6: Katalog mikrozemětřesení s registrovanými jevy od 1.6.2014 do 31.12.2018 

č.  datum  ohnisko zemětřesení  
s.z.š. 

(°)  
v.z.d. 

(°)  
hl. 

(km)  
čas vzniku 

(UTC)  
ampl. 

(nm)  
per. 

(s)  
ML  

EDU 

(km)  
1  01.06.2014  ČR, Hostěradice  48,95  16,24  3  00:43:40  123,2  0,45  2,0  16  
2  01.06.2014  ČR, Hostěradice  48,96  16,23  3  07:32:45  2,1  0,08  0,6  16  
3  16.06.2014  ČR, Hostěradice      0,1  0,04  -0,9  16  
4  17.06.2014  ČR, Hostěradice  48,95  16,23  2  14:25:42  0,7  0,05  -0,3  16  
5  17.07.2014  ČR, Hostim  49,02  15,93  2  15:12:45  20,3  0,04  0,3  18  
6  27.07.2014  ČR, Heraltice  49,24  15,70  22  22:15:20  0,4  0,06  -0,6  38  
7  23.12.2014  Rakousko, Pulkau      1,7  0,08   56  
8  19.01.2015  ČR, Jihlava  49,40  15,63  18  16:19:37  3,1  0,06  0,8  52  
9  31.03.2015  ČR, Studená  49,17  15,31  10  21:37:07  2,5  0,07  0,5  62  

10  20.07.2015  ČR, Hostim  49,03  15,94  6  23:57:37  1,2  0,05  -0,9  17  
11  27.07.2015  ČR, Štítary 48,95  15,84  7  11:20:26  1,9  0,09  -0,1  27  
12  15.08.2015  Rakousko, Hollabrun  48,61  15,95  7  17:09:48  5,3  0,11  0,5  54  

13  21.08.2015  
Rakousko, Weikertschlag 
an der Thaya  

48,92  15,43  7  14:55:41  6,4  0,11  1,0  57  

14  29.08.2015  ČR, Prostějov  49,37  17,05  14  09:46:37  1,8  0,08  0,7  70  

15  31.08.2015  
Rakousko, Raabs an der 
Thaya  

48,80  15,45  9  17:04:35  18,4  0,20  1,1  60  

16  25.10.2015  Rakousko, Radlbrunn  48,48  15,92  1  18:53:21  2,3  0,20  0,1  69  
17  21.12.2015  Rakousko, Kautzen  48,95  15,24  2  17:51:18  1,7  0,09  0,7  69  
18  24.02.2016  ČR, Pavlice  48,97  15,86  3  03:38:12  12,6  0,13  0,4  25  
19  28.02.2016  ČR, Pavlice  48,97  15,88  6  22:18:48  0,4  0,06  -0,9  24  
20  18.03.2016  ČR, Pavlice  48,97  15,86  5  19:45:47  7,9  0,10  0,4  24  
21 09.05.2016 ČR, Krahulčí 49,18 15,42 0 19:56:01 0,3 0,13 -0,5 55 
22 28.05.2016 CR, Hostim 49,03 15,95 4 17:06:31 2,2 0,06 -0,6 17 
23 01.06.2016 CR, Hostim 49,02 15,92 6 15:35:16 25,2 0,05 0,4 19 
24 01.06.2016 CR, Hostim 49,03 15,93 4 15:37:28 2,5 0,11 -0,6 17 
25 10.06.2016 CR, Dědkov 49,42 15,91 13 19:28:19 1,6 0,12 0,0 42 
26 13.06.2016 CR, Dědkov 49,41 15,90 10 20:51:09 1,9 0,12 0,1 40 
27 02.07.2016 CR, Hostim 49,03 15,94 4 18:41:19 5,7 0,10 -0,3 17 
28 21.07.2016 ČR, Pavlice 48,97 15,89 6 22:41:20 0,8 0,12 -0,7 24 
29 24.08.2016 CR, Němčičky 49,04 16,51 13 21:47:17 0,5 0,06 -0,7 26 
30 09.10.2016 ČR, Valtice 48,75 16,78 26 00:08:21 2,0 0,10 0,6 60 
31 31.10.2016 ČR, Soumrakov 49,18 15,34 2 09:26:06 6,4 0,13 1,1 60 
32 04.12.2016 CR, Hostim 49,04 15,94 3 11:46:38 0,9 0,09 -0,9 16 
33 05.02.2017 ČR, Brtnice 49,32 15,70 27 01:56:08 0,4 0,10 -0,4 42 

34 24.03.2017 
ČR/Rakousko,  
Nov. Přerov 

48,79 16,49 23 04:43:23 0,9 0,24 0,0 41 

35 31.03.2017 ČR, Příšťpo 49,07 15,96 12 07:00:50 0,2 0,06 -0,7 15 
36 05.04.2017 Rakousko, Kautzen 48,91 15,26 7 10:41:06 1,9 0,08 1,4 67 

37 06.08.2017 
ČR/Rakousko, 
Hevlín/Laa a.d. Thaya 

48,74 16,41 24 20:10 0,1 2,10 0,1 42 

38 17.10.2017 ČR, Senorady 49,13 16,25 19 19:36 0,5 0,06 -0,6 9 
39 22.11.2017 ČR, Jestřebí u Brtnice 49,29 15,65 18 00:44 0,3 0,06 -0,6 44 
40 01.03.2018 ČR, Ctidružice 48,99 15,86 5 07:39:32 2,0 0,10 -0,3 24 
41 09.06.2018  Rakousko, Kleinburgstall 48,55 15,74 8 02:17:31 2,5 0,11 0,3 67 
42 16.06.2018 ČR, Ctidružice 48,99 15,86 6 05:00:18 0,7 0,08 -0,5 24 
43 17.06.2018 ČR, Ctidružice 48,98 15,86 6 03:07:44 0,8 0,08 -0,5 24 
44 21.06.2018 ČR, Ctidružice 48,98 15,84 4 23:13:59 34,9 0,16 0,9 25 
45 22.06.2018 ČR, Ctidružice 48,98 15,83 4 02:16:39 2,5 0,11 -0,4 26 
46 29.06.2018 Rakousko, Horn 48,69 15,56 9 20:25:15 5,2 0,08 1,0 62 
47 05.09.2018  ČR, Sněžné 49,67 16,17 8 17:43:01 2,3 0,19 0,3 65 
48 13.09.2018  ČR, Polná 49,51 15,65 24 01:06:31 0,9 0,12 -0,1 60 
49 18.09.2018 ČR, Přešovice 49,05 16,08 0 18:51:19 0,6 0,08 -0,7 6 
50 25.11.2018 Rakousko, Horn 48,70 15,57 8 15:30:40 1,9 0,05 0,4 60 
51 21.12.2018 ČR, Pavlice 48,97 15,90 12 19:12:17 0,7 0,11 -0,6 23 
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2.6.2.6.2.5 Indukovaná a technická seismicita v území k umístění JZ. 

Stanice Kozének zaregistrovala též řadu báňských otřesů (rockburst), a to zejména 
z polského dolu v Lubinu. Blíže však tato data nebyla vyhodnocována. 

Stanicí jsou rovněž registrovány jevy způsobené technogenní seismicitou  
a průmyslovými odpaly. Parametry těchto jevů lze odvodit v případě potřeby 
z monitorových záznamů. Maximální amplituda rychlosti těchto jevů ale nepřesahuje  
1 μm.s-1. 

2.6.2.6.3  Seismotektonický model regionu EDU 

Regionální seismotektonický model byl zpracován v souladu s požadavky standardu 
IAEA SSG-9 ([2.6-5]) jako syntéza geologických, tektonických a geofyzikálních podkladů 
a seismologických dat shromážděných o regionu EDU.  

Při respektování seismotektonických domén (viz lit. [2.6-47]), distribuce katalogizovaných 
zemětřesení a průběhu známých nebo předpokládaných seismogenních struktur byly 
v regionu EDU vymezeny dvě množiny zdrojových zón zemětřesení, seismotektonické 
modely 1 a 2. Třetí množina zdrojových zón (model 3) byla převzata z mezinárodního 
projektu SHARE ([2.6-42]). Podrobněji je použitý přístup k vymezení zdrojových zón  
a statistika jednotlivých zón uveden v podkladu [2.6-78]. 

2.6.2.6.3.1 Seismotektonický model 1 

Model 1 představuje "tradiční" přístup k vymezení zdrojových zón (viz [2.6-45], [2.6-42]), 
kdy region je rozdělen do plošných oblastí pokrývajících celou plochu regionu (viz Obr. 
24).  

Obvykle se při vymezování plošných zdrojových oblastí využívá grafické znázornění 
katalogů zemětřesení (viz Obr. 22), Oblasti jsou vymezovány o velikosti stovek km2 tak, 
aby obklopovaly výrazné klastry ohnisek zemětřesení. Zbývající část území je pokládána 
za oblasti s difúzní seismicitou, kde by se měla nacházet spíše slabší, a rozptýlená 
ohniska zemětřesení. Hranice těchto oblastí by měly respektovat dílčí jednotky 
geologické stavby regionu.  

Jelikož seismotektonický model 1 byl sestaven pro region ETE/EDU, zdrojové oblasti 
pokrývají větší území než samotný region EDU. V PSHA EDU ale byly uvažovány 
zdrojové oblasti ležící v regionu EDU, resp. v modře zvýrazněné hranici zdrojových 
oblastí (viz Obr. 24). V následujících tabulkách, které poskytují základní údaje  
o vymezených zdrojových oblastech a oblastech s difúzní seismicitou, jsou oblasti 
použité v PSHA EDU podbarveny světle šedě (viz Tab. 7 a Tab. 8).  

V tabulkách je uvedeno označení oblasti, její pojmenování, nejsilnější zaznamenaný jev 
(tzv. controlling earthquake) a jeho pozorované magnitudo Mw, průměrná hloubka 
ohniska, seismotektonický region dle dělení uvedeného v podkladu [2.6-89] a poznámky. 
Ve sloupci poznámky je popsáno typické rozprostření ohnisek v dané oblasti. 
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Tab. 7: Seznam plošných zdrojových oblasti v regionu ETE/EDU s vyznačením oblastí použitých v 
PSHA EDU (viz podklad [2.6-78]). Tyto oblasti jsou podbarveny světle šedě. 

No. Model_1 
zdrojové oblasti 

"Control. Earthquake" Mw 
max. 
poz. 

Prům. 
hl.  

(km) 

N Zem.  
Mw≥3.9 

Region Poznámky  

1. Thuringian Forest 1847/04/07 - 19:30 4,5 17 1 SCR Izolované jevy 
2. Thuringian Basin 1366/05/24 -  4,1   1 SCR Izolované jevy 
3. Vogtland 1897/11/07 - 03:52 

PEDM 
4,8 
6,3 

10 41 SCR Oblast zemětřesných rojů 

4. Plauen 1789/08/26 - 09:30 
1896/05/16 - 20:50 
1720/07/01 - 17 

4,5 
4,5 
4,5 

7 5 SCR Rozptýlené jevy 

5. Gera 1872/03/06 - 15:55 5,4 10 9 SCR Skupina jevů 
6. Aue 1701/03/27 - 15 4,1   3 SCR Izolované jevy 
7. Zwenkau 1711/10/25 - 19:15 4,8   1 SCR Izolované jevy 
8. Halle 1996/09/11 - 03:36 5,0 5 4 SCR Izolované jevy 
9. Granulitgebirge  1088/05/12 5,4   5 SCR Skupina jevů 
10. Erzgebirge 1552/03/06 

1877/10/05 - 04:30 
1674/11/ 

4,5 
4,5 
4,5 

  4 SCR Rozptýlené jevy 

11. Jelenia Góra 1751/07/31 - 01 4,8   2 SCR Izolované jevy 
12. Hronov-Poříčí 1883/01/31 - 13:43 4,8   5 SCR Lineárně uspořádané jevy 
13. Sudetic 1895/06/11 - 09:27 

PEDM 
4,8 
6,5 

8 1 SCR Izolované jev 

14. Jeseníky Mts._A 1935/07/24 - 22:18 4,2 8 1 SCR Rozptýlené slabé jevy 

15. Jeseníky Mts._B 2005/12/31 - 03:38 2,2 
16 

0 SCR 
Rozptýlené velmi slabé 
jevy 

16. Silesian 1774/01/26 - 23:00 5,1   2 SCR Izolované jevy 
17. Silesian-Moravian 

foothills  
1786/12/03 - 01:17 
1786/02/27 - 03 

5,4 
5,4 

35 
40 

3 SCR Izolované jevy 

18. Upper Silesian Basin 1837/02/08 - 01:06 4,1   1 SCR Izolované jev 
19. Bohemian 1788/02/06 - 07 4,5   2 SCR Izolované jevy 
20. Marktredwitz Basin  1908/11/03 - 18:30 3,3 10 25 SCR Rozptýlené velmi slabé 

jevy 
21. Bavarian Forest  1897/01/05 - 06:50 3,6 4 26 SCR Rozptýlené slabé jevy 
22. Lhenice graben  1900/02/11 - 23:20 3,5 6 11 SCR Rozptýlené slabé jevy 
23. Pregarten 1900/09/28 - 08:15 4,2   2 SCR Skupina jevů 
24. Moldanubian Pluton 1972/06/18 - 23:32 3,5 5 52 SCR Rozptýlené slabé jevy 
25. Moravicum 1959/02/17 - 01:54 3,5 4 23 SCR Rozptýlené slabé jevy 
26. Donauworth 1915/06/02 - 02:33 

1769/08/04 - 16:15 
4,9 
4,9 

19 7 SCR Lineárně uspořádané jevy 

27. Allgauer Alps 1930/10/08 - 00:27 5,5 10 27 WAP Rozptýlené jevy 
28. Karwendel Alps 1689/12/22 - 01 

1670/07/17 - 01:15 
5,5 
5,5 

6 29 WAP Rozptýlené jevy 

29. Tux Alps 1913/08/24 - 15:25 5,1 6 6 WAP Rozptýlené jevy 
30. Salzach River 1921/10/24 - 02:06 4,7     SCR Rozptýlené jevy 
31. Austrian Prealps 1876/07/17 - 13:17 5,4 5 12 SCR Izolované jevy 
32. Ennstal Alps 1810/07/18 - 5,1 7 16 SCR Lineárně uspořádané jevy 
33. Riederberg 1590/09/15-23:50 5,8 6 6 SCR Izolované jevy 
34. High Tauern 1201/05/04 - 10 6,0 8 5 SCR Lineárně uspořádané jevy 
35. Murau 1877/12/28 - 04:32 4,7 11 4 SCR Rozptýlené jevy 
36. Gurktal Alps 1857/12/25 - 02:30 

1767/11/21 -  
5,1 
5,1 

7 4   Rozptýlené jevy 

37. Lavanttal Alps 1936/10/03 - 15:48 
1916/05/01 - 10:24 

5,0 
4,7 

9 6 SCR Lineárně uspořádané jevy 

38. Mur Valley  1794/02/06 - 12:18 5,1 8 5 SCR Lineárně uspořádané jevy 

39. Mürz Valley 
1267/05/08 - 02 
1885/05/01 - 00:15 

5,6 
5,6 

8 26 SCR Lineárně uspořádané jevy 

40. Vienna Basin 1768/02/27 - 02:45 5,4 9 16 SCR Lineárně uspořádané jevy 
41. Lake Neusiedl 1230/ 5,1 7 10 SCR Rozptýlené jevy 
42. Carnuntum 350/ 

PEDM 
6,3 
7,1 

  2 SCR Izolované jevy 

43. Little Carpathians 1914/04/18 - 05:15 5,2 11 7 SCR Rozptýlené jevy 
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No. Model_1 
zdrojové oblasti 

"Control. Earthquake" Mw 
max. 
poz. 

Prům. 
hl.  

(km) 

N Zem.  
Mw≥3.9 

Region Poznámky  

44. Dobrá Voda 1906/01/09 - 23:07 5,9 7 8 SCR Lineárně uspořádané jevy 
45. Svätý Jur 1904/10/12 - 03 4,3   3 SCR Lineárně uspořádané jevy 
46. Strážov Mountains 1988/04/28 - 21:22 4,7 10 4 SCR Rozptýlené jevy 
47. Kysuca 1613/11/16 - 11 5,6 7 4 SCR Skupina jevů 
48. Podhale 1840/04/23 - 4,9 9 6 SCR Rozptýlené jevy 
49. Levoča Mountains 1453/ 5,6   2 SCR Izolované jevy 
50. Kremnica Mountains 1443/06/05 - 08 5,7 16 10 SCR Rozptýlené jevy 
51. Ipoly (Ipeľ) River 1951/02/20 - 00:14 4,7 9 5 SCR Rozptýlené jevy 
52. Komárno 1763/06/28 - 04:30 6,4 7 19 SCR Skupina jevů 
53. Jaszberény 1868/06/21 - 05:30 5,1 9 13 SCR Lineárně uspořádané jevy 
54. Lake Velence 1561/02/12 - 5,8 14 4 SCR Izolované jevy 
55. Vértes Mountains 1810/01/14 - 17:09 5,8 9 15 SCR Skupina jevů 
56. Little Alföld 1956/03/31 - 14:07 4,5 8 9 SCR Rozptýlené jevy 
57. Savaria 456/09/07 - 6,4   1 SCR Izolovaný silný jev, nejisté 

souřadnice ohniska 
58. Bakony Mountains 1100/ 5,8 17 9 SCR Skupina jevů 
59. Kaposvár 1892/06/22 - 01:35 4,8   4 SCR Rozptýlené jevy 
60. Pohorje 1800/10/07 - 07:43 

1813/08/17 - 
5,1 
5,1 

 
11 

16 APD Rozptýlené jevy 

61. Drava River 1459/05/20 - 6,0     APD Rozptýlené jevy 
62. Mislinja River 1947/11/17 - 21:03 5,0 10 5 APD Lineárně uspořádané jevy 
63. Uršljo Mts. 1958/03/19 - 16:03 4,9 7 10 APD Rozptýlené jevy 
64. Kamnik–Savinja Alps 1840/08/27 - 12:05 5,4 10 59 APD Rozptýlené jevy 
65. Ljubljana 1895/04/14 - 20:17 5,8 10 129 APD Rozptýlené jevy 
66. Friuli 1511/03/26 - 14 6,9 11 292 APD Skupina jevů         

 
PEDM = Magnitudo prehistorického zemětřesení 

 

 

   

Tab. 8: Seznam oblastí s difúzní seismicitou zasahujících do regionu ETE/EDU s vyznačením 
oblastí použitých v PSHA EDU (viz podklad [2.6-78]). Tyto oblasti jsou podbarveny světle šedě. 

No.  Model_1 
oblasti s difúzní seismicitou 

"Controlling 
Earthquake" 

Mw 
max. 
poz. 

Prům. 
hl.  

(km) 

N Zem.  
Mw≥3.9 

Region Poznámky  

D01 Ohře Graben 1850/07/15 - 01:45 4,1   1 SCR Izolované jevy 
D02 Central Bohemia   < ML=3,0   0 SCR Izolované jevy 
D03 Lusatian Pluton 1901/01/17 - 04/25 3,2   0 SCR Izolované jevy 
D04 Polish Lowland 1775/01/24 -  3,2   0 SCR Izolované jevy 
D05 Góry Bystrzyckie Mts. 1945/06/14 - 22:04 3,7   0 SCR Izolované jevy 
D06 Bohemian Cretaceous Basin 1898/04/08 - 10:15 

1606/12/06 - 12:30 
3,6 
3,6 

  0 SCR Izolované jevy 

D07 Železné hory Mts. 2006/03/21 - 16:26 2,1   0 SCR Izolované jevy 
D08 Kutná Hora 1588/02/39 - 3,8   0 SCR Opakující se jevy? 
D09 Central Bohemia Pluton   < ML=2,0   0 SCR Mikrozemětřesení 
D10 Šumava Mts. 1973/08/06 - 11:00 3,2   0 SCR Izolované jevy 
D11 South Bohemia Basin   < ML=1,0   0 SCR Řídká 

mikrozemětřesení 
D12 Jihlava hills 1837/02/24 - 16:48 

1877/10/22 - 14 
3,0 
3,0 

  0 SCR Rozptýlené slabé 
jevy 

D13 Třebíč Pluton 1949/02/05 - 19 3,0   0 SCR Nejistý jev 
Rozptýlené slabé 
jevy 

D14 Thaya (Dyje) Dome 1991/01/30 - 02:46 2,8   0 SCR Rozptýlené slabé 
jevy 

D15 Miroslav horst 1932/01 - 3,0   0 SCR Izolované jevy 
D16 Boskovice furrow 1916/12/12 - 22:15 3,3  0 SCR Rozptýlené slabé 

jevy 
D17 Pálava hills 1898/06/29 - 21:55 

1898/12/15 - 20:35 
2,7 
2,7 

  0 SCR Rozptýlené slabé 
jevy 

D18 Upper Moravian ravine 1884/04/30 -  2,4   0 SCR Rozptýlené slabé 
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No.  Model_1 
oblasti s difúzní seismicitou 

"Controlling 
Earthquake" 

Mw 
max. 
poz. 

Prům. 
hl.  

(km) 

N Zem.  
Mw≥3.9 

Region Poznámky  

jevy 
D19 Moravian Gate 1813/02/08 - 01:06 < ML=3,0   0 SCR Rozptýlené slabé 

jevy 
D20 Beskid Mountains   < ML=3,0   0 SCR Žádná data 
D21 Franconian Jura   < ML=3,0   0 SCR Žádná data 
D22 Alpine Foreland 1967/09/16 - 06:53 4,3   5 SCR Skupina jevů 
D23 Deferegg Alps 1850/09/01 - 09:45 

1862/05/27 - 01:20 
4,7 
4,7 

  5 SCR Izolované jevy 

D24 Schladming Tauern 1973/05/15 - 22:51 4,1   1 SCR Izolované jevy 
D25 Fürstenfeld 1616/02/20 - 02 4,5   1 SCR Izolované jevy 
D26 Danube Lowland  1515/02/26 - 

1586 - 
4,9 
4,9 

  2 SCR Skupina jevů 

D27 Great Fatra 1752/05/13 - 01 3,6   0 SCR Izolované jevy 
D28 Krupina plain 1703/07/28 -  4,6   1 SCR Izolované jevy 
D29 Cerová hills 1867/09/22 - 19 3,3   0 SCR Rozptýlené slabé 

jevy 
D30 Galga river 1854/10/02 - 02:14 

1863/01/17 - 03:45 
4,1 
4,1 

  2 SCR Izolované jevy 

2.6.2.6.3.2 Seismotektonický model 2 

V modelu 2 jsou za zdroje zemětřesení považovány lineární seismogenní struktury – 
konkrétní seismogenní zlomy nebo seismotektonické linie. Seismogenní struktury byly 
vymezeny na základě poznatků shromážděných v geologické databázi ETE/EDU a za 
pomoci geologických a tektonických map regionu ETE/EDU středních a velkých měřítek.  

Vymezené seismogenní struktury a další zlomy a lineamenty v regionu ETE/EDU jsou 
znázorněny na Obr. 25. Jejich charakteristika je uvedena v Tab. 9. 

V tabulkách je uveden číselný kód zlomu, jeho název, nejsilnější zaznamenaný jev (tzv. 
controlling earthquake) a jeho pozorované magnitudo Mw, délka zlomu, resp. jeho 
segmentu, uvažovaná při PSHA EDU ([2.6-78]), seismotektonický region dle dělení 
uvedeného v podkladu [2.6-89] a typické rozprostření ohnisek v dané oblasti. Zlomy 
použité v PSHA EDU jsou podbarveny světle šedě. 

Tab. 9: Seznam lineárních zdrojových oblasti v regionu ETE/EDU s vyznačením oblastí použitých v 
PSHA EDU (viz podklad [2.6-78]).  

Kód 
zlomu 

Model 2 
lineární zdroje – seismogenní 
struktury 

"Controlling 
Earthquake" 

Mw 
max

. 
obs. 

L  
(km) 

Regio
n 

Poznámka 

3.8.2 Klinge fault (Franconian 
Lineament) 

 1847/04/07 - 
19:30 

4,5 28,5 SCR Izolované jevy 

3.11.1 Gotha – Arnstadt-
Saalfeld fault zone 

 1366/05/24 - 4,1 44,9 SCR Izolované jevy 

3.17 Počátky-Plesná valley 
fault zone 

FDM 
PEDM 

1897/11/07 - 
03:52 

4,8 
6,3 

18,4 SCR Oblast zemětřesných 
rojů 

3.14 Františkovy Lázně fault  1908/11/04 - 
20:40 

4,5 20,3 SCR Oblast zemětřesných 
rojů 

3.18.2 Klingenthal-Kraslice fault  1897/10/29 - 
18:43 

4,5 44,8 SCR Oblast zemětřesných 
rojů 

3.18.1 Bergen fault  1789/08/26 - 
09:30 
1896/05/16 - 
20:50 

4,5 20,7 SCR Rozptýlené jevy 

3.23.2 Crimmitschau fault FDM 1872/03/06 - 
15:55 

5,4 10,0 SCR Skupina jevů 
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Kód 
zlomu 

Model 2 
lineární zdroje – seismogenní 
struktury 

"Controlling 
Earthquake" 

Mw 
max

. 
obs. 

L  
(km) 

Regio
n 

Poznámka 

3.23.3 Roter Kamm fault  1701/03/27 - 15 4,1 15,0 SCR Izolované jevy 
3.26.1 Rötha fault  1711/10/25 - 

19:15 
4,8 29,0 SCR Izolované jevy 

3.27 Halle fault  1996/09/11 - 
03:36 

5,0 46,6 SCR Izolované jevy 

? Marbach fault?  1088/05/12 5,4 28,0 SCR Skupina jevů 
3.25 Weissenbad fault  1552/03/06 4,5 13,2 SCR Rozptýlené jevy 
3.29 3.29 fault  1877/10/05 - 

04:30 
1674/11/ 

4,1 22,9 SCR Rozptýlené jevy 

4.8 Intra Sudetic Fault  1751/07/31 - 01 4,8 26,8 SCR Izolované jevy 
4.13.1 Hronov-Poříčí fault  1883/01/31 - 

13:43 
4,8 38,4 SCR Lineárně uspořádané 

jevy 
4.5.2 Sudetic marginal fault  

PEDM 
1895/06/11 - 
09:27 

4,8 
6,5 

99,6 SCR Isolated event 

5.16 Pleče fault  1935/07/24 - 
22:18 

4,2 15,3 SCR Rozptýlené slabé jevy 

5.9.1 Ratibórz Basin faults  1774/01/26 - 
23:00 

5,1 22,5 SCR Izolované jevy 

5.12 Bělá fault  1931/04/12 - 
21:25 

4,2 15,2 SCR Izolované jevy 

5.14/P
L 

Kopřivnice-Třinec 
elevation fault_PL part 

 1786/12/03 - 
01:17 

5,4 26,5 SCR Izolované jevy 

5.14/C
Z 

Kopřivnice-Třinec 
elevation fault_CZ part 

 1786/02/27 - 03 5,4 67,0 SCR Izolované jevy 

5.8 Kłodnicki fault  1837/02/08 - 
01:06 

4,1 28,5 SCR Isolated event 

2.1 Mariánské Lázně fault  1788/02/06 - 07 4,5 20,7 SCR Izolované jevy 
2.2 Tachov fault  1902/11/26 - 

12:15 
4,2 43,4 SCR Skupina jevů 

1.7 Bavarian Shear Zone – 
Pfahl 

 1897/01/05 - 
06:50 

3,4 221,0 SCR Izolované jevy 

1.9 Donau lineament (I)  1858/01/28 - 
12:30 

3,4 148,0 SCR Izolované jevy 

1.6.1 Lhenice ditch fault – 
Lipno part 

 1897/11/26 - 
08:39 

2,7 35,2 SCR Skupina jevů 

1.6.2 Lhenice ditch fault - s.s.  1900/02/11 - 
23:20 

3,3 21,9 SCR Skupina jevů 

1.2.2 Kaplice fault  1818/05/28 - 23 3,0 39,5 SCR Izolované jevy 
1.10 Pregarten fault  1900/09/28 - 

08:15 
4,2 29,1 SCR Skupina jevů 

1.9 Donau lineament (II)  1922/05/05 - 
00:05 

3,9 29,0 SCR Isolated event 

1.4.1 Vitis fault (Přibyslav deep 
fault) 

 2000/03/11 - 
02:31 

3,1 74,5 SCR Rozptýlené slabé jevy 

 Litschau Oblast 
zemětřesných rojů 

 1860/09/28 - 
20:45 

3,0 Area SCR Oblast zemětřesných 
rojů 

5.1.1 Diendorf fault  1959/02/17 - 
01:54 

3,3 51,0 SCR Rozptýlené slabé jevy 

1.11 1.11 fault  1915/06/02 - 
02:33 

4,9 54,4 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

1.12 1.12 fault  1769/08/04 - 
16:15 

5,1 40,4 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.6 Loisach-Fernpass fault 
system 

FDM 1930/10/08 - 
00:27 

5,5 24,5 WAP Rozptýlené jevy 

12.7.2 Inntal fault system (I) FDM 1689/12/22 - 01 
1670/07/17 - 
01:15 

5,5 32,4 WAP Rozptýlené jevy 

12.20 Brenner Line  1913/08/24 - 
15:25 

5,1 50,6 WAP Rozptýlené jevy 
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Kód 
zlomu 

Model 2 
lineární zdroje – seismogenní 
struktury 

"Controlling 
Earthquake" 

Mw 
max

. 
obs. 

L  
(km) 

Regio
n 

Poznámka 

12.7.3 Inntal fault system (II)  1921/10/24 - 
02:06 

4,7 105,0 SCR Rozptýlené jevy 

12.5 Salzach-Ennstal-
Mariazell-Puchberg line 

 1810/07/18 - 5,1 85,0 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.10 Katsberg fault FDM 1201/05/04 - 10 6,0 46,1 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.1.1 Lower Tauern Southern 
fault 

 1877/12/28 - 
04:32 

4,7 25,0 SCR Rozptýlené jevy 

12.12.
1 

Pöls fault_2  1936/10/03 - 
15:48 

5,0 16,5 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.12.
1 

Pöls fault_1  1916/05/01 - 
10:24 

4,7 24,6 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.1.2 Mur-Mürz fault (I)  1794/02/06 - 
12:18 

5,1 26,3 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.1.2 Mur-Mürz fault (IIA) FDM 1267/05/08 - 02 5,6 36,8 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.1.2 Mur-Mürz fault (IIB)  1885/05/01 - 
00:15 

5,6 31,7 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.1.4 Wiener Neustadt Fault FDM 1768/02/27 - 
02:45 

5,4 14,9 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

12.4 Köhida fault  1230/ 5,1 24,3 SCR Rozptýlené jevy 
12.1.7 Lassee fault FDM 350/ 6,3 38,5 SCR Izolované jevy 
12.1.5 Markgrafneusiedl fault PEDM  7,1 44,6 SCR  
9.6 Kátlovce fault  1914/04/18 - 

05:15 
5,2 30,4 SCR Rozptýlené jevy 

9.3 Jablonica fault FDM 1906/01/09 - 
23:07 

5,9 26,1 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

7.1.2 Myjava fault  1904/10/12 - 03 4,3 31,1 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

9.9 Rovné – Kunerád faults  1988/04/28 - 
21:22 

4,7 31,5 SCR Rozptýlené jevy 

8.1.2 Peripieniny lineament 
(Žilina-Istebné part) 

FDM 1613/11/16 - 11 5,6 20,3 SCR Skupina jevů 

8.1.3 Peripieniny lineament 
(Podhale part) 

 1840/04/23 - 4,9 70,4 SCR Rozptýlené jevy 

11.2.2 Muráň fault?  1453/ 5,6 64,0 SCR Izolované jevy 
10.1 Central Slovakia fault 

system 
FDM 1443/06/05 - 08 5,7 11,7 SCR Rozptýlené jevy 

10.8 Diösjeno fault  1951/02/20 - 
00:14 

4,7 60,6 SCR Rozptýlené jevy 

10.6 Komárno faults FDM 1763/06/28 - 
04:30 

6,4 25,0 SCR Skupina jevů 

15.13 Jászberény thrust fault  1868/06/21 - 
05:30 

5,1 63,7 SCR Lineárně uspořádané 
jevy 

15.10 Buda line FDM 1561/02/12 - 5,8 20,2 SCR Izolované jevy 
15.11 Tóalmás faults FDM 1956/01/12 - 

05:46 
5,6 21,1 SCR Izolované jevy 

15.8 Mór line FDM 1810/01/14 - 
17:09 

5,8 14,8 SCR Skupina jevů 

15.9 Balaton Upland fault FDM 1100/ 5,8 19,4 SCR Skupina jevů 
12.13.
2 

Lovrenški fault  1800/10/07 - 
07:43 

5,1 23,9 APD Rozptýlené jevy 

16.5 Bilo Gora thrust fault FDM 1938/03/27 - 
11:16 

5,6 23,9 APD Rozptýlené jevy 

16.1 Drava fault  1459/05/20 - 6,0 90,0 APD Skupina jevů 
12.12.
2 

Lavanttal Fault (Labot 
fault) 

 1947/11/17 - 
21:03 

5,0 37,1 APD Lineárně uspořádané 
jevy 

12.11 Northern Karawanke 
flower structure 

 1958/03/19 - 
16:03 

4,9 27,0 APD Rozptýlené jevy 

13.9 Kamniš-Savinj thrust fault  1840/08/27 - 5,4 49,5 APD Rozptýlené jevy 
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Kód 
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lineární zdroje – seismogenní 
struktury 

"Controlling 
Earthquake" 

Mw 
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. 
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L  
(km) 

Regio
n 

Poznámka 

12:05 
13.8 Žužemberk fault FDM 1895/04/14 - 

20:17 
5,8 18,5 APD Rozptýlené jevy 

14.5.1 Tolmin – Idrija fault  1511/03/26 - 14 6,9 104,0 APD Skupina jevů 
13.4 Bovec-Krn (Dogna) fault FDM 1348/01/25 - 16 6,8 55,0 APD Skupina jevů 
14.1 Cividale-Nova Gorica 

fault 
FDM 1511/03/26 - 20 6,5 40,4 APD Skupina jevů 

13.5 Gemona-Kobarid thrust 
fault 

FDM 1976/05/06 - 20 6,4 34,4 APD Skupina jevů 

13.3.4 Bassano-Cornuda thrust 
fault 

FDM 1695/02/25 - 
05:30 

6,5 27,1 APD Skupina jevů 

13.1.1 Belluno thrust fault  1873/06/29 - 
03:58 

6,3 80,5 APD Skupina jevů 

PEDM = Magnitudo prehistorického zemětřesení 
FDM = Zlomy, u nichž bylo maximální potenciální magnitudo odvozeno z délky zlomu 

2.6.2.6.3.3 Seismotektonický model 3 (SHARE) 

Tento model byl převzat v nezměněné podobě z podkladu [2.6-77]. Je založen na 
plošných zdrojových oblastech, jejichž hranice byly staženy z portálu SHARE. Ve studii 
[2.6-78] je zařazen jako nezávisle zkonstruovaný seismotektonický model. 
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Obr. 24: Seismotektonický model 1 - vymezení zdrojových oblastí a oblastí s difúzní seismicitou. 
Převzato z pokladu [2.6-78]. 
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Obr. 25: Seismotektonický model 2 - vymezení lineárních zdrojových oblastí – seismogenních 
struktur. Převzato z pokladu [2.6-78]. 
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Seismotektonický model struktury Diendorf-Boskovice 

Jako speciální zdrojová oblast byla vymezena struktura Diendorf-Boskovice (DBZ), která 
byla dále rozdělena, na základě geologických a seismologických kritérií na 20 dílčích 
segmentů (viz Obr. 26). 

 

Obr. 26: Vymezení jednotlivých segmentů struktury DBZ. Upraveno dle podkladu [2.6-91]. 

V podkladu [2.6-91] byly tyto segmenty použity k vymezení 5 odlišných modelů pro 
stanovení Mmax. pomocí expertního odhadu, včetně modelu respektujícího expertní názor 
týmu SHARE (viz podklad [2.6-22].  

Tab. 10: Souhrnná tabulka odhadnutých hodnot Mmax. pro jednotlivé modely. 

Model Označení MRLD
1 MSRL

1 MA
1 MLeo

2 MEJ
3 R4 Váha 

A Pozorovaná seismicita - - - - 
3,0 
4,0 

15 
81 

0,95 

B Předpokládaná seismicita     5,0 15 0,15 

C 

Segm. 1 6,79 6,96  6,81  7,02  -  105  

0,05 
Segm. 3  6,49  6,72  6,64  6,69  -  61  
Segm. 4  -  -  -  -  -  -  
Segm. 6  5,73  6,13  6,11  5,83  -  20  
Segm. 9  5,59  6,02  6,02  5,68  -  15  

D 
Segm. 1 6,79  6,96  6,81  7,02  -  105  

0,001 
Segm. 4  6,62  6,82  6,69  6,83  -  36  
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Segm. 6  5,73  6,13  6,11  5,83  -  20  
Segm. 9  5,59  6,02  6,02  5,68  -  15  

E SHARE Segm. 1–4 - - - - 7,0 37 0,001 

1. Hodnoty MRLD, MSRL, MA byly vypočítány na základě rovnic [1-3] podkladu [2.6-98].  
2. Hodnoty MLeo byly vypočítány na základě rovnice [4] (Tab. 6) podkladu [2.6-73].  
3. Odhad M na základě pozorování současné seismicity v Českém masívu a analogických 

oblastech variské střední Evropy.  
4. Epicentrální vzdálenost je měřena od středu segmentu. V případě modelu E je 

vypočítána jako střed hypotetického segmentu s potenciálem pro jev s Mw = 7,0 v 
nejsevernější pozici na zlomu definovaném v modelu SHARE (tedy 25 km jižně od 
severního okraje zlomu). 

Model A – možný výskyt zemětřesení s max. Mw = 3,0 kdekoli na zlomu a Mw = 4,0 v 
segmentech 1 (Zelking-Krems) a 2 (Krems-Langenlois); aktivace celých segmentů není 
možná.  

Model B – možný výskyt zemětřesení s max. Mw = 5,0 kdekoli na zlomu; aktivace celých 
segmentů není možná.  

Model C – aktivace celých segmentů; segment č. 4 (Platt-Lechovice) je neaktivní. Pro 
kvantifikaci maximálního magnituda jsou použity segmenty 1 (Zelking-Krems), 3 (Zöbing-
Platt), 6 (Lechovice-Hostěradice), 9 (Rakšice-Němčice).  

Model D – aktivace celých segmentů, vč. segmentu č. 4. Pro kvantifikaci maximálního 
magnituda jsou použity segmenty 1 (Zelking-Krems), 4 (Platt-Lechovice), 6 (Lechovice-
Hostěradice), 9 (Rakšice-Němčice).  

Model E – potenciál diendorfského zlomu je převzat z projektu SHARE jako nezávislý 
expertní odhad. Aktivizace segmentů 1–4.  

2.6.2.6.4 Charakterizace vybraných zdrojových oblastí 

Podle výsledků deagregace (viz podklad [2.6-78]) mají na velikost seismického ohrožení 
EDU největší vliv zdrojové oblasti (zlomy) ve Východních Alpách, zejména v oblasti 
vídeňské pánve, a v Malých Karpatech. Tyto zdrojové oblasti jsou popsány v 
následujícím textu, včetně nejblíže ležící zdrojové zóny zlomu Diendorf-Boskovice. 

2.6.2.6.4.1 Oblast vídeňské pánve a údolí řeky Mürz 

Epicentra zemětřesení jsou v této oblasti uspořádána do poměrně úzkého pásu 
probíhajícího od Brück a.d. Mur až po Schwadorf poblíž Dunaje. Podél zlomů fungujících 
jako horizontální posuny vznikla řada pánví typu pull-apart. Největší z nich je vídeňská 
pánev na severovýchodě (viz též kap. 2.6.2.4.4).  

Zlomový systém Mur-Mürz, probíhající od Judenburgu až po Neukirchen na 
jihozápadním okraji vídeňské pánve, odděluje rozpínající se štýrský klín od příkrovových 
jednotek Východních Alp (viz např. [2.6-88], [2.6-54]). Ve vídeňské pánvi tento zlomový 
systém pokračuje jako zlom označovaný VBTF (Vienna Basin Transfer fault). Oba 
zlomové systémy představují převážně reaktivované miocénní zlomy. Struktura VBTF, 
resp. její segmenty označované jako zlom Wiener Neustadt a pottendorfský zlom, vytváří  
v miocénní výplni vídeňské pánve pull-apart strukturu kvartérní mitterndorfské pánve. 
Uvnitř vídeňské pánve je struktura VBTF segmentována leopoldsdorfským zlomem ssz. - 
jjv. směru (viz [2.6-55]). 
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Komplikovanou strukturu VBTF, která má charakter hlubinného transformního zlomu9, ve 
svrchní části s rozvinutou „kyticovitou“ strukturou. Tato struktura je dobře patrná na 
reflexním seismickém profilu (viz Obr. 27) a z jeho geologické interpretace uvedené  
v podkladu [2.6-55]. Seismický profil (Section A) by veden v oblasti mitterndorfské pánve 
v délce 10 km ve směru ZSZ-VJV, asi 5 km severovýchodně od Ebreichsdorfu. 

Obr. 27: Seismická data a interpretovaný seismický profil "A" přetínající strukturu VBTF sv. od 
Ebreichsdorfu. Pozice profilu je patrná z mapky na Obr. 30. Na profilu je zřetelně patrná negativní 
kyticovitá struktura zlomu porušující jak předmiocénní podklad vídeňské pánve, tak její výplň. Na 
svislé ose jsou hodnoty TWT (Two-Way Time), tj. čas v sekundách po který seismická vlna  
z povrchu dorazí k místu odrazu a zpět ke geofónu. Převzato z podkladu [2.6-55].  

Recentní stresové napětí a fokální mechanismy zemětřesení podél systému zlomů Mur-
Mürz a VBTF ukazují na levostranný horizontální posun (viz [2.6-88]). Z GPS měření 
vyplývá, že rychlost tohoto posunu podél zlomů se pohybuje okolo 1-2 mm/rok (viz např. 
[2.6-88]). Detailně jsou seismické a kinematické parametry tohoto zlomového systému 
popsány např. publikacích [2.6-54], [2.6-35] a [2.6-71]. 

Pro seismotektonickou interpretaci této zlomové struktury je významná též hloubka 
ohnisek zemětřesení. Tento parametr nejlépe přibližuje Obr. 28, převzatý z publikace 
[2.6-53].  

 
 
9  Transformní zlom je druh zlomu, u kterého je převládající pohyb na zlomu horizontální. 
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Obr. 28: Řez kůrou s vyznačením hypocenter podél zlomů Mur-Mürz a VBTF. Obrázek znázorňuje 
lokace hypocenter dle ZAMG (bílé kroužky) a nové lokace za pomoci 3D modelování (tmavé 
kroužky). Převzato z podkladu [2.6-53]. Průběh řezu je patrný z mapky v pravo. 

Z Obr. 28 vyplývá, že hypocentra se nacházejí v hloubkách od 2 km až po cca 20 km  
a jejich hloubka se zvyšuje směrem k severovýchodu. Pod 20 km je interpretováno 
pouze jediné hypocentrum spojované se zlomem Lassee.  

Parametry systému zlomů Mur-Mürz a VBTF a jejich koincidence s tzv. "South Bohemian 
Basement Spur" (viz [2.6-88]) pod alpinskými příkrovy vytvářejí příznivé podmínky pro 
šíření seismické energie do Českého masivu (viz též [2.6-99]). To potvrzují tvary izoseist 
východoalpských zemětřesení, které jsou často protažené k severozápadu, jak ukazuje 
Obr. 29. 

  

Obr. 29: Makroseismická pole 4 vybraných silných zemětřesení z oblasti zlomu Mur-Mürz (na 
předchozí stránce) a VBTF (na této stránce). Obrázek byl převzat z podkladu [2.6-78]. 

Legenda: Modré šipky ukazují směry sníženého útlumu. Seismogenní struktury Mur-Mürz a VBTF jsou 
vyznačeny červeně, další seismogenní zlomy zeleně a oranžově jsou označeny ostatní zlomy. Mapy 
izoseist byly převzaty z podkladu [2.6-87].  
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Směry sníženého útlumu seismické energie se v řadě případů kryjí se směrnicí ohnisko 
zemětřesení – EDU (viz zejména jev ze 16.4.1972), což podle podkladu [2.6-78] přináší 
určité nepřesnosti při predikci PGA hodnot pomocí obecných GMPE vztahů. 

2.6.2.6.4.2 Zdrojová oblast Carnuntum 

Ve zdrojové oblasti Carnuntum, která na sv. navazuje na zdrojovou oblast vídeňská 
pánev, je struktura VBTF reprezentována zlomem Lassee (viz Obr. 30). V podkladu [2.6-
33], na základě seismického reflexního profilu (viz Obr. 31), je zlom Lassee popsán jako 
transformní zlom s negativní kyticovitou strukturou. Zlom se vytvořil během středního  
a svrchního miocénu a byl reaktivován v kvartéru. Geomorfologická data dokládají, že 
aktivita tohoto zlomu měla významný vliv na vývoj pleistocénního reliéfu v této oblasti.  
K významným dokladům patří porušení pleistocenních vrstev, zlomové svahy vzniklé 
opakovanými pohyby na zlomu, visutá údolí a skloněné pleistocenní terasy Dunaje (blíže 
viz [2.6-24]).  

Obr. 30: Zjednodušený obrázek vídeňské pánve s vyznačením aktivních zlomů a ohnisek 
zemětřesení. "SL" označuje linii seismického profilu znázorněného na Obr. 31. "A" označuje linii 
seismického profilu znázorněného na Obr. 27. Převzato z podkladu [2.6-33].  

Legenda čísel v šedožlutém orámování: 1 - struktura VBTF; 2 - leopoldsdorfský zlom; 3 - zlom Bisamberg; 
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4 - zlom Bockfliess; 5 - zlom Markgrafneusiedl; 6 - zlom Lassee. "SL" označuje linii seismického profilu 
znázorněného na Obr. 31.  

Celý zlomový systém, podobně jako VBTF, má kinematiku levostranného horizontálního 
posunu. Uvnitř je rozvětven k severu směřujícími poklesovými zlomy, které se severně 
od Dunaje ohýbají do směru hlavní struktury. To je dáno extenzním režimem, ve kterém 
se celý zlomový systém nachází (blíže viz [2.6-33]). Z poklesových zlomů jsou 
nejvýznamnější zlomy Bisamberg, Bockfliess a Markgrafneusiedl. 

V oblasti Carnuntum se v posledních 600 letech objevovala jen slabší zemětřesení, ve 
srovnání se sousední oblastí údolí řeky Mürz a jižní částí vídeňské pánve. Nicméně 
archeologické nálezy a nedávné paleoseismologické výzkumy ukázaly, že seismický 
potenciál této oblasti je mnohem vyšší. Archeologické doklady ukazují, že římské město 
Carnuntum bylo ve 4. stol. n.l. silně postiženo ničivým zemětřesením. Seismotektonická 
interpretace, včetně mapy izoseist uvedené na Obr. 32, je popsána v podkladu [2.6-41]. 
Magnitudo tohoto jevu bylo odhadnuto na Mw = 6.3. Ohnisko bylo autorem publikace 
[2.6-34] umístěno asi 8 km sv. od archeologického naleziště Carnuntum, na zlom 
Lassee. 

Obr. 31: Záznam seismického reflexního profilu (SL – viz Obr. 30) se zákresem zlomů 
Markgrafneusiedl a Lassee. Na svislé ose jsou hodnoty TWT (Two-Way Time) v sekundách. 
Převzato z podkladu [2.6-33].  
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Obr. 32: Rekonstrukce mapy izoseist zemětřesení u města Carnuntum. Izoseisty byly 
zrekonstruovány podle velmi dobře zdokumentovaného zemětřesení u Schwadorfu v roce 1927 (viz 
Obr. 29). Převzato z podkladu [2.6-41]. 

Prehistorická seismicita byla velmi dobře zdokumentována na zlomu Markgrafneusiedl 
(viz [2.6-36] a [2.6-56]). Blíže viz kap. 2.6.2.6.2.1. 

2.6.2.6.4.3  Oblast Dobrá Voda 

Ve zdrojové oblasti Dobrá Voda vystupuje obdobná struktura směrných dislokací jako  
v oblasti Carnuntum. Ve směru výše zmíněného zlomu Lassee pokračuje do oblasti 
Malých Karpat lábský zlom, resp. zlom Zwerndorf-Malacky (viz [2.6-67]). Oproti 
lábskému zlomu je však systém dislokací v oblasti Dobré Vody otočen o 30° k východu, 
do směru VSV – ZJZ. Od severu k jihu zde probíhají zlomy brezovský, plavečsko-
dobrovodský a kátlovský.  

Dle podkladu [2.6-40] je recentní seismická aktivita, popsaná na základě analýzy 44 
mikro-zemětřesení s magnitudy 1,2 - 3,4, spojena s brezovským a plavečsko-
dobrovodským zlomem. Fokální mechanismus většina pozorovaných zemětřesení 
odpovídal levostrannému horizontálnímu posunu s malou poklesovou nebo přesmykovou 
složkou. V podkladu [2.6-25] jsou zmíněné zlomy popsány jako zřetelná tíhová rozhraní 
s tím, že se jedná pravděpodobně o poklesové struktury, jejichž největší aktivita je 
datována do období spodního miocénu, egenburgu až karpatu. Dle autorů podkladu 
nelze vyloučit ani jejich reaktivaci ve středním miocénu. Nejjižněji ležící kátlovský zlom 
má sklon k jihu až jv. a pokles na tomto zlomu je odhadován až na 1000 m. 

Průběhy makroseismických polí zemětřesení z této oblasti ukazují, že šíření jejich účinků 
na lokalitu EDU není příliš významné (viz Obr. 33). 
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Obr. 33: Makroseismická pole silnějších zemětřesení z oblasti Dobré Vody s vyznačením směrů 
nejmenších útlumů a průběhu plavečsko-dobrovodského zlomu (červený) a ostatních zlomů. 
Čerchovaně je vyznačena spojnice ohniska zemětřesení a pozice EDU (mimo obrázek). Převzato  
z podkladu [2.6-78]. 

Jednak lze vysledovat, že směry snížených útlumů nekorelují s průběhem spojnice EDU-
ohnisko, a jednak symetrie většiny makroseismických polí je zřetelně vychýlena 
k východu až jihovýchodu Příčinou této asymetrie je nejspíše pozice těchto zlomů  
a jejich úklon k jihovýchodu.  

2.6.2.6.4.4 Oblast Riederberg (neulengbašské zemětřesení) 

"Neulengbašské zemětřesení" proběhlo před půlnocí 15.9.1590. Významně poničilo 
Vídeň a otřáslo celou střední Evropou (viz [2.6-49]).  

O tomto zemětřesení byla napsána řada publikací. V žádné z nich však není doložen 
geologický průběh zdrojového zlomu a ani jeho jednoznačná existence. Podobně nejisté 
jsou i odhady hloubky hypocentra. S největší pravděpodobností se hypocentrum nachází 
v krystalinickém patru Českého Masivu, neboť mocnost čelní formace flyšových příkrovů 
se pohybuje jen okolo 2-3 km. Průběh významné tektonické linie ve fokální oblasti tohoto 
zemětřesení však není spolehlivě doložen. Z analogie s jinými, dokumentovanými okraji 
Českého Masivu, např. v Malých Karpatech nebo na sz. okraji Vídeňské pánve, lze 
usuzovat spíše o zlomech s úklonem k jihovýchodu až východu. Charakter 
makroseismického pole neulengbašského zemětřesení i zemětřesení z 3.1.1873 však 
svědčí o tektonické struktuře s úklonem spíše k severozápadu. Průběh takové linie je 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 52 
 

interpretován pouze v jediném profilu Alpami z této oblasti uvedeném v monografii [2.6-
76]. Autor profilu P. Beck-Mannagetta předpokládá ploše uloženou dislokaci, se sklonem 
k SZ, tvořící zároveň litologické rozhraní v rámci moravika (viz Obr. 34). O mechanismu 
pohybu na této linii, tudíž ani o mechanismu neulegbašského zemětřesení, však nejsou 
žádné poznatky. 

Obr. 34: Profily alpskými flyšovými příkrovy v oblasti Neulengbachu. Převzato z podkladu [2.6-76]. 

Legenda: Nahoře profil upravený (kolorovaný) podle předlohy S. PREY (1967), dole profil upravený dle 
předlohy P. BECK-MANNAGETTA (1970). Označení jednotek: 1 – tektonicky postižené sedimenty Molasy, 2 – 
Subalpinská Molasa, 3 –Greifensteinský příkrov, 4 – Kahlenbergský příkrov, 5 – Ultrahelvetikum – 
bradlové pásmo (Jura), 6 – Laabský příkrov, 8 – Vápencové Alpy. L – Spodní Křída C – Svrchní křída, T – 
spodní Terciér, O – Oligocén, B – Burdigal, H – Helvet.  

V podkladu [2.6-39] je sice vymezena seismogenní zóna „Východní Alpy – severní 
hraniční region“, avšak více méně se jedná o spojnici epicenter zemětřesení u Mollnu, 
ojedinělých otřesů u Scheibbsu (17.7. 1876, h = 4 km, I0 = VII-VIII°), Neulengbachu 
(15.9.1590) a Eichgrabenu (3.1.1873, h = 4 km, I0 = VI-VII°), bez doložení jejich 
vzájemné souvislosti. 

V podkladu [2.6-72] je v této souvislosti zmíněn průběh výrazného rozhraní v tíži ssv.-jjz. 
směru mezi Amstettenem a St. Pöltenem, končící u Neulengbachu. Méně výrazné 
rozhraní je popsáno též v sz.-jv. směru, které začíná severně od Dunaje a běží napříč 
flyšovými příkrovy a patrně pokračuje i pod vídeňskou pánví. Souvislost těchto rozhraní 
se seismickou a pohybovou aktivitou zlomů krystalinického fundamentu však není 
zřejmá. 

Na základě nových interpretací neulegbašského zemětřesení (viz např. [2.6-51]) bylo 
epicentrum tohoto zemětřesení posunuto k severovýchodu, do okolí Riederbergu. Nová 
pozice i odhad magnituda byly zohledněny též v regionálním a lokálním katalogu EDU 
(viz [2.6-86]).  

Při diskusi neulengbašského zemětřesení je možné se opírat o možnou analogii se 
zemětřesením z 3.1. 1873 v nedalekém Eichgrabenu. Z makroseismického pole tohoto 
zemětřesení lze vysledovat, že jeden ze směrů sníženého útlumu probíhá směrem VSV-
ZJZ (viz Obr. 35), podobně jako u zemětřesení v Neulengbachu (15.9.1590 – 
tmavozelené šipky na Obr. 35, dle mapy izoseist dle GUTDEUTSCH et al., 1987). Další 
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směr sníženého útlumu je rozložen asymetricky (obdobně jako u neulengbašského 
zemětřesení), s výrazným protažením k SSZ, do Českého masivu.  

Obr. 35: Mapa izoseist zemětřesení z 3.1.1873 u Eischgrabenu se zákresem izoseist 
neulengbašského zemětřesení z 15.9.1590 (tmavozeleně) dle podkladu [2.6-49] a vybraných lokalit, 
s vyznačením pocítěné intenzity (¤ - 7° SIS – Sieberg Intensity Scale, o – 6,5°, × - 6°, * - 5,5° a • - 5° 
SIS).  

Legenda: Lokality: 2 – Praha, 3 – Vodňany, 8 – Jihlava, 10 – Kouřim, 14 – Soběslav, 15 – Jindřichův 
Hradec, 16 – Prostějov, 17 – Olomouc, 19 – Bratislava, 21 – Sopron, 29 – Velké Meziříčí, 33 – Steyr, 34 – 
Tábor, 49 – Brno, 51 – Strengberg, 53 – Kutná Hora, 58 – Velvary, 59 – Nové Hrady.  

Průběh izoseisty VII° neulengbašského zemětřesení, resp. její větší vyklenutí k S až 
SSV, se opírá v interpretaci autora podkladu [2.6-49] o údaj pro bod 29 (Velké Meziříčí – 
7° SIS). Je však nutné podotknout, že tato hodnota je převzata ze zdroje, 
klasifikovaného jako neúplný (viz vysv. k obr. 6, str. 208, zdroj typu C, E – [2.6-49]). 
Rovněž v československém katalogu [2.6-64] je hodnota 7° ve Velkém Meziříčí uvedena 
s otazníkem (viz zápis č. 118, str. 432) a např. pramen [184] Michal E.: Nejstarší 
moravské noviny z r. 1590 (Zpráva o zemětřesení), Časopis Vlasteneckého spolku 
musejního v Olomouci, Jg. XLIII, str. 146-150, Olomouc 1930 se o účincích zemětřesení 
ve Velkém Meziříčí jmenovitě nezmiňuje. Bez této hodnoty by se charakter 
makroseismického pole neulengbašského zemětřesení ztotožnil s průběhem pole 
zemětřesení z roku 1873, tzn., že směr oblasti sníženého útlumu by byl k SSZ a 
izoseista 7° by patrně vůbec nezasahovala na území ČR. 
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2.6.2.6.4.5 Charakterizace oblasti s difúzní seismicitou s EDU 

V seismotektonickém modelu oblasti cca do 100 km od EDU se nacházejí zejména 
oblasti s difúzní seismicitou (viz Obr. 36). EDU se nachází v jedné z nich, v oblasti D13 
(Třebíč Pluton Zone).  

Z plošných zdrojových oblastí nejblíže k EDU zasahuje zdrojová oblast č. 25 (Moravian 
zone) s diendorfským zlomem. Její sv. hranice položena do údolí Jevišovky, kde je 
předpokládán příčný zlom Jevišovky segmentující diendorfský zlom. Podrobnější popis 
segmentů diendorského zlomu a zlomu boskovické brázdy (včetně oblastí s difúzní 
seismicitou č. D15 a D16) je uveden v podkladu [2.6-92].  

Obr. 36: Seismotektonický model oblasti do 100 km od EDU. Převzato z podkladu [2.6-91]. 

Jak je patrné z Obr. 36, ohniska zemětřesení spojitelná s diendorfským zlomem se 
vyskytují převážně v jižním segmentu zlomu mezi Melkem a Langenlois. V zónách č. 
D15 (Miroslav horst Zone) a č. D16 (Boskovice furrow Zone) se vyskytují ohniska 
slabých zemětřesení u Hostěradic (D15) nebo jsou ohniska rozptýlena v celé oblasti 
D16. 

Zónu č. D13 s difúzní seismicitou lze charakterizovat výskytem rozptýlených ohnisek 
zemětřesení. Ze silnějších, pocítěných jevů jsou známy pouze dva jevy. Nejistý jev od 
Dalešic 1949/02/05 - 19 hod. s makroseismickým magnitudem 3,0. Druhým silnějším 
jevem z této zóny je tzv. lesonická rána. Jde o dobře doložený jev z 1907/11/25 v 4:15 
hod., který měl magnitudo 2,7. Oba tyto jevy nejsou spojovány s žádnou konkrétní 
zlomovou strukturou.  

Jev z roku 1907 je v československém katalogu [2.6-64] uveden pod pořadovým číslem 
698 a textem "1907, November, 25. 04 15. „Eine Detonation“ in Lesonice (Südmähren) 
[8]. (1907. listopad, 25. 04:15. „Detonace“ v Lesonicích – Jižní Morava". Podrobnější 
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popis je uveden v »IV. Allgemeiner Bericht und Chronik der im Jahre 1907 innerhalb des 
Beobachtungsgebietes erfolgten Erdbeben«, str. 203-204, referent prof. Dr. A. Rzehak: 
"25. listopadu 1907, v 14h.15m. odpoledne slyšeli v Lesonicích, severozápadně od 
Moravských Budějovic, ve směru na jihovýchod, velmi silnou detonaci, podobnou 
výstřelu z děla. Po této detonaci následoval 10 minut trvající temný podzemní rachot. Jev 
byl vnímán mnoha obyvateli obce, údajně se o něj zajímali zvláště pánové: lesní Johann 
Vlasák a vrchní učitel Karl Ondrák. Zprávu podal pan řídící učitel Konrad Raab  
v Lesonicích. Obec Lesonice leží na krystalinické břidlici. Podle názoru referenta se zde 
jedná o »třesknutí vzduchu« vzniklé uvolněním geotektonického napětí." 

Jev z roku 1949 je v katalogu [2.6-64] uveden pod pořadovým číslem 890 a textem 
"1949, Feber, 5. 19-22h. Dalešice 4° (Mähren) [8]. (1949, únor, 5. 19-22 hod. Dalešice 4° 
- Morava)" s odkazem na makroseismický archiv Geofyzikálního ústavu AV ČR.  

V archivu GFÚ AV ČR, ani dotazem na zápis v obecní kronice Dalešic se však 
nepodařilo zjistit podrobnější informace. Jev je prozatím interpretován jako nejistý. 

2.6.2.6.5 PSHA 

Stanovení seismického ohrožení EDU bylo zpracováno za použití pravděpodobnostního 
přístupu (PSHA – Probabilistic Seismic Hazard Assessment) v souladu s požadavky 
vyhlášky 378/2016 Sb. [2.6-2] a se standardem IAEA SSG-9 ([2.6-5]). 

Základní požadavky na zpracování analýzy seismického ohrožení uvádí vyhláška 
378/2016 Sb. [2.6-2] v § 5 písm. f). Doporučený postup pravděpodobnostní analýzy 
seismického ohrožení je pak uveden v čl. 6.3 standardu IAEA SSG-9 ([2.6-5]).  

Nedílnou součástí stanovení seismického ohrožení, jak je uvedeno čl. 5.2 doporučení 
IAEA SSG-9 - [2.6-5], by mělo být vyhodnocení nejistot. Při vlastní analýze seismického 
ohrožení je nutné se zabývat dvěma typy nejistot – náhodnou proměnlivostí (aleatory 
variability) a epistemickými nejistotami (epistemic uncertainty).  

Náhodná proměnlivost je definována jako přirozená náhodnost v procesu. Obvykle je 
vyjádřena jako standardní odchylka při určování regresních koeficientů ve výpočtových 
modelech analýzy.  

Epistemická nejistota je vědecká nejistota v modelu procesu, což je dáno omezeními 
v datech i našich znalostech. Epistemickou nejistotu lze popsat alternativními modely. 
V článku 6.4 IAEA SSG-9 - [2.6-5] se doporučuje sestavení logického stromu jako 
přijatelná metoda, jak nakládat s epistemickými nejistotami při pravděpodobnostní 
analýze. 

V rámci plnění podmínky č. B9 z rozhodnutí SÚJB/OHJB/4932/2016 ze dne 30.03.2016 
k povolení dlouhodobého provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany a v souladu  
s plněním podmínky umístění ETE3,4 č. 22 z rozhodnutí SÚJB/OLNZ/22296/2014 ze 
dne 22.10.2014, probíhá zpracování parametrických studií, které mají přispět ke 
snižování epistemických nejistot. Průběh zpracování těchto parametrických studií je 
uveden v Příloha 2.6.2-2. Výsledky těchto studií budou použity v další aktualizaci 
výpočtu PSHA EDU. 

2.6.2.6.5.1 Charakterizace zdrojů seismicity 

Prvým krokem analýzy je vytvoření a zhodnocení seismotektonického modelu regionu, 
což zahrnuje zhodnocení výskytu zemětřesení v regionu jaderné elektrárny a vymezení 
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zdrojových zón (zlomů, oblastí s koncentrovanou seismicitou apod.), včetně zhodnocení 
nejistot.  

Základním zdrojem vstupních dat je katalog historických zemětřesení (o kterých jsou 
písemné záznamy). V případě EDU byly použity dva katalogy, které jsou popsány výše. 
Prvním z nich je kompilovaný regionální katalog IP2015 a druhým katalogem je katalog 
lokálních zemětřesení EDU. 

Při PSHA je výskyt zemětřesení považován za náhodný proces, který se řídí 
Poissonovým rozdělením, a ve kterém se předpokládá časová nezávislost výskytu 
zemětřesení. Proto pro účely PSHA musí být z katalogů vyloučeny závislé jevy, tj. 
předtřesy a dotřesy a slabší jevy v seismických rojích. Pro další výpočty je důležité určit 
od jakého prahového magnituda a pro jaké období je možné považovat katalogy za 
úplné, tedy od kdy obsahují všechna zemětřesení s magnitudem větším nebo rovným 
prahovému magnitudu. V tomto kroku se používá metoda kumulativních četnostních 
grafů. Katalog považujeme za kompletní od nějakého roku do současnosti, jestliže 
směrnice v grafu je přibližně stejná pro celé období. Obr. 37 ukazuje, že katalog IP2015 
je kompletní pro magnitudo 3,9 a větší od roku 1898. Obdobně Obr. 38 ukazuje 
kompletnost lokálního katalogu pro magnituda 2,5 a větší od roku 1855. 

Pro kompletní část katalogu můžeme stanovit magnitudově-četnostní rozdělení, tedy 
závislost počtu zemětřesení v katalogu na magnitudu. Používáme tzv. kumulativní 
četnostní graf, kde na ose x je magnitudo, na ose y je dekadický logaritmus počtu 
zemětřesení v katalogu. Podle Gutenberg-Richtrova zákona (GR) je tento vztah lineární. 
Lineární část je omezena na levé straně magnitudem úplnosti katalogu. Na pravém konci 
dochází k odchylce od lineárního průběhu v důsledku existence maximálního magnituda 
Mmax, které představuje největší zemětřesení, ke kterému může v oblasti katalogu dojít.  

Obr. 37: Kompletnost katalogu IP2015 od magnituda 3,9 a od roku 1898. Převzato z podkladu [2.6-
78]. 
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Obr. 38: Kompletnost katalogu IP2015 od magnituda 2,5 a od roku 1855. Převzato z podkladu [2.6-
78]. 

Kumulativní četnostní grafy pro oba katalogy jsou na Obr. 39 a Obr. 40.  

Obr. 39: Kumulativní četnostní graf pro část katalogu IP2015 (od 1898). Převzato z podkladu [2.6-
78]. 

Obr. 40: Kumulativní četnostní graf pro část katalogu EDU120 (od 1855). Převzato z podkladu [2.6-
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78]. 
Usečený GR zákon můžeme vyjádřit ve tvaru: 

  bMaN )log(   pro 
MAX

MM        

  0N    pro 
MAX

MM   

Kde N je roční četnost zemětřesení s magnitudem větším nebo rovným M; a, b, MMAX 
jsou parametry rozdělení. 

Pro katalog IP2015 bylo určeno b = 0,84 zatímco pro lokální katalog EDU vychází 
b = 0,69, což je dáno rozdílným charakterem zdrojových zón v obou katalozích. 

Katalogy a další geologická a seismologická data jsou v dalším kroku analýzy využity  
k sestavení seismotektonického modelu hodnoceného území. Epistemické nejistoty jsou 
v tomto kroku analýzy překonávány přijetím více modelů. V případě PSHA EDU byly 
použity 3 modely, které jsou popsány v kapitole 2.6.2.6.3. Speciální zdrojovou oblast 
tvoří v těchto modelech také oblasti s difúzní seismicitou. Tím je zohledněno, že 
zemětřesení se mohou s velmi malou pravděpodobností vyskytnout i mimo zdrojové 
zóny na dosud nerozpoznaném geologickém zlomu. Předpokládáme, že difúzní 
seismicita nemůže přesáhnout magnitudo Mw = 6. 

Hlubší analýza zdrojů seismicity je pak provedena v kapitolách 2.6.2.6.4 a 2.6.2.6.4.5. 

V souladu s čl. 6.3 standardu IAEA SSG-9 ([2.6-5]) byl každý zdroj seismicity 
charakterizován hodnotou maximálního potenciálního magnituda Mmax. K určení Mmax 
byly použity 3 přístupy: 

1. Statistický, založený na uplatnění distribuční funkce magnituda zemětřesení  
a četnosti jeho výskytu. Tento přístup však bylo možné uplatnit jen u některých 
plošných zdrojových oblastí, zejména vzhledem k malému počtu jevů  
v homogenní části katalogu zemětřesení. Za homogenní lze považovat pouze 
část katalogu za posledních 116 let. Ke stanovení Mmax. tímto přístupem byla 
použita procedura T-P popsaná v podkladu [2.6-65]. 

2. Seismotektonický, založený na aplikaci vztahů mezi parametry zdrojového zlomu 
a očekávaného magnituda zemětřesení, které bylo vygenerováno pohybem na 
zlomu. Nejčastěji jsou používány empirické vztahy uvedené v podkladech [2.6-73] 
a [2.6-98]. 

3. Expertní, založený na expertním odhadu. V praxi je tento přístup založen na 
připočtení určité hodnoty magnituda k maximálnímu pozorovanému magnitudu ve 
zdrojové oblasti nebo zlomu. V PSHA EDU (viz [2.6-78]) byl použit postup, kdy při 
výpočtu seismického ohrožení je k hodnotě maximálního pozorovaného 
magnituda plošné oblasti náhodně přičítána hodnota z intervalu 0,5 - 1,0 jednotky 
magnituda a k hodnotě magnituda vypočteného z délky zlomu hodnota z intervalu 
0,0 - 0,5 jednotky magnituda. 

Přehledné tabulky odvozených hodnot Mmax. pro jednotlivé zdroje jsou uvedeny  
v podkladu [2.6-78]. 

2.6.2.6.5.2 Lokální podmínky 

V § 5 písm. e) vyhlášky č. 378/2016 Sb. je též uveden požadavek na zhodnocení 
lokálních podmínek v místě jaderné elektrárny. Jejich zhodnocení se opírá především  
o posouzení chování podpovrchových materiálů při dynamickém namáhání. Prioritně se 
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ale opírá o hodnoty rychlosti střižné seismické vlny (S-vlny) v materiálech pod základy 
elektrárny. Posouzení se provádí dle čl. 3.1 a 3.2 standardu IAEA NS-G-3.6 ([2.6-7]) tak, 
že na základě rychlosti střižné vlny je určen typ staveniště. Jak je uvedeno v kap. 
2.6.4.4.7.5 ZBZ pozemek NJZ EDU je typem 1.  

Na části pozemku NJZ EDU, kde budou umístěny objekty významné z hlediska zajištění 
jaderné bezpečnosti, se nachází jen velmi tenká vrstva pokryvných útvarů s rychlostmi 
vs < 1100 m.s-2, které budou odstraněny při výstavbě NJZ EDU. Obecně úrovně povrchu 
(free field surface) a podloží (bedrock) jsou na pozemku NJZ EDU velmi sblížené a tudíž, 
jak uvádí čl. 3.2 standardu IAEA NS-G-3.6 ([2.6-7]), není nutné uvažovat amplifikaci 
zrychlení seismických vln v podloží objektů NJZ EDU. 

2.6.2.6.5.3 Výběr útlumových vztahů 

Dalším krokem analýzy je výběr útlumových vztahů (GMPE – Ground Motion Prediction 
Equations) vhodných pro daný charakter podloží. 

Při analýze seismického ohrožení (viz [2.6-78]) bylo použito 8 modelů pro predikci 
pohybů půdy způsobených zemětřesením (GMPE). Většina z nich patří mezi útlumové 
vztahy nové generace, které přímo předpovídají parametry pohybů půdy v místě jaderné 
elektrárny na základě magnituda zemětřesení, jeho vzdálenosti a parametrů seismického 
zdroje. Použité vztahy jsou uvedeny v Tab. 11. 

Tab. 11: Přehled použitých GMPE při PSHA EDU. Převzato z podkladu [2.6-78]. 

Autor GMPE 
Katalog zemětřesení použití k 
sestavení regresní křivky 

Rozsah 
platnosti 
magnitud 

Rozsah 
platnosti 

vzdáleností 
(km) 

CAMPBELL (2003) Severozápadní Amerika 5,0 – 8,2 0–1000 
ZHAO ET AL. (2006) Japonsko 5,0 – 8,5 0–400 
ABRAHAMSON AND SILVA (2008) NGA, světová databanka 5,0 – 8,5 0–200 
BOORE AND ATKINSON (2008) NGA, světová databanka 5,0 – 8,0 0–200 
CAMPBELL AND BOZORGNIA 

(2008) 
NGA, světová databanka a 
Kalifornie 

4,0 – 8,5 0–200 

COTTON ET AL. (2008) KiK net, Japonsko 4,0 – 7,3 0–100 
CAUZZI AND FACCIOLI (2008) světová databanka 5,0 – 7,2 0–150 
BINDI AT AL. (2010) Itálie 4,0 – 6,9 0–100 

Pozn. Citace uvedený prací viz podklad [2.6-78]. 

2.6.2.6.5.4 Metodika a výpočtové algoritmy 

Hodnocení bylo provedeno s využitím metodologie převzaté jak ze standardů IAEA, tak 
ze současné odborné literatury (viz např. [2.6-13]). Postup při výpočtu byl rovněž 
konzultován s experty IAEA. Podrobně je postup PSHA EDU popsán v podkladu [2.6-
78]. 

Samotný výpočet probíhá podle logického stromu, který je pro případ PSHA EDU 
uveden na Obr. 41.  

Při výpočtu se uplatňuje metoda Monte Carlo, to znamená, že se využívá generování 
náhodných čísel a z opakovaných výpočtů se pak počítá statistika. Jeden výpočet 
nazýváme scénář a celkově bylo spočteno 500 000 scénářů pro každou ze 4 úrovní 
roční četnosti výskytu zemětřesení (10-2 až 10-5). Jeden scénář zahrnuje volbu souboru 
zdrojových zón, náhodné generování zemětřesení uvnitř zdrojových zón (s přihlédnutím 
k magnitudově-četnostnímu rozdělení), náhodnou volbu GMPE, výpočet PGA  
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a náhodnou opravu PGA podle standardní odchylky příslušného GMPE. Poté je 
stanovena maximální hodnota PGA přes všechny zdrojové oblasti a tato hodnota se bere 
jako výsledek jednoho scénáře. Ze všech scénářů je pak stanoven medián (50% scénářů 
dává nižší hodnotu a 50% vyšší, než je medián) a průměrná hodnota. Dále jsou 
stanoveny také hodnoty, které jsou větší než 5%, 16%, 84% a 95% všech scénářů. 
Z těchto hodnot jsou pak sestaveny PSHC, obr. 19, které představují hlavní výsledek 
výpočtu. Pokud je třeba tento výsledek prezentovat co nejjednodušeji pomocí pouze 
dvou čísel, uvádíme dvě základní charakteristiky, a to hodnoty seismické úrovně 1 
„Seismic Level 1“, SL1 a seismické úrovně 2 „Seismic Level 2“, SL2. 

Obr. 41: Logický strom. Převzato z podkladu [2.6-78]. 

2.6.2.6.5.5 Křivky seismického ohrožení a odvození SL-1 a SL-2 

Výsledek pravděpodobnostního výpočtu vyjadřujeme ve formě pravděpodobnostních 
křivek seismického ohrožení PSHC, tj. „Probabilistic Seismic Hazard Curves“, (viz Obr. 
42). 

Na křivkách PSHC jsou kroužky vyznačeny obě úrovně seismického ohrožení, které jsou 
v grafu interpretovány následovně: 

SL1 je průměrná hodnota špičkového zrychlení při zemětřesení, která nastane průměrně 
jednou za 100 let. Tato hodnota tedy s velkou pravděpodobností nastane během 
životnosti elektrárny. Pro EDU je podle našeho výpočtu SL1 = 0.028 g, kde g je 
gravitační zrychlení 9.81 m/s2.  

SL2 je medián špičkového zrychlení při zemětřesení, které nastane průměrně jednou za 
10 000 let. S touto hodnotou se tedy s velkou pravděpodobností elektrárna během své 
životnosti nesetká, ale je třeba, aby na ní byla připravena. Pro EDU je podle našeho 
výpočtu: SL2 = 0.047 g. 

Vypočtené hodnoty SL1 = 0.028 g a SL2 = 0.047 g jsou v souladu s předchozími 
studiemi i s výsledky mezinárodního projektu SHARE (viz Obr. 19), který však počítal 
seismické ohrožení pouze pro desetiprocentní překročení během 50 let (návratová doba 
475 let). Hodnoty pro EDU jsou vyšší než pro ETE, což je dáno především větší blízkostí 
zón s vysokou seismicitou ve východních Alpách a západních Karpatech. Zvláště 
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hodnota SL1 je poměrně vysoká a ukazuje, že během životnosti elektrárny s vysokou 
pravděpodobností dojde k zemětřesením, která budou na elektrárně pocítěna její 
obsluhou. 

Obr. 42: Výsledné křivky seismického ohrožení pro EDU. Převzato z podkladu [2.6-78]. 

2.6.2.6.5.6 Deagregace seismického ohrožení 

Deagregace seismického ohrožení si klade za cíl určit, ze které zdrojové oblasti 
pravděpodobně přijde zemětřesení, které nejvíce ohrozí jadernou elektrárnu a dále, jaká 
bude epicentrální vzdálenost a magnitudo takového nebezpečného zemětřesení. 

Na Obr. 43 a Obr. 44 je uvedena pro roční četnosti 10-2 až 10-5 významnost jednotlivých 
zdrojových oblastí. Tato významnost je charakterizována pomocí počtu scénářů, ve 
kterých očekáváme největší PGA pro zemětřesení z dané zóny. Jako nejvýznamnější se 
jeví oblasti RI – Riederberg, VB – Vienna Basin, CA – Carnuntum, DV – Dobrá Voda, DB 
– Diendorf-Boskovice zlomová zóna a v dlouhodobém období 100 000 let i difúzní 
seismicita. 
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Obr. 43: Nejvýznamnější zóny, které způsobují ohrožení EDU pro roční četnost 10-2. Převzato  
z podkladu [2.6-78].  

Legenda: RI – Riederberg, VB – Vienna Basin, CA – Carnuntum, DV – Dobrá Voda, DB – Diendorf-
Boskovice (vlevo) a pro roční četnost 10-3: RI – Riederberg, VB – Vienna Basin, CA – Carnuntum, DV – 
Dobrá Voda, DB – Diendorf-Boskovice.  

Obr. 44: Nejvýznamnější zóny, které způsobují ohrožení EDU pro roční četnost 10-4. Převzato  
z podkladu [2.6-78]. 

Legenda: RI – Riederberg, VB – Vienna Basin, CA – Carnuntum, DV – Dobrá Voda, DB – Diendorf-
Boskovice. DS – difúzní seismicita a pro roční četnost 10-5: RI – Riederberg, VB – Vienna Basin, CA – 
Carnuntum, DV – Dobrá Voda, DB – Diendorf-Boskovice, DS – difúzní seismicita.  

Na Obr. 45 až Obr. 48 je uvedena deagregace seismického ohrožení podle epicentrální 
vzdálenosti a magnituda. Je vyjádřena jako počet scénářů, při kterých dojde  
k zemětřesení v určité epicentrální vzdálenosti a s určitým magnitudem tak, že dojde  
k překročení průměrné hodnoty PGA v místě EDU (pro danou roční četnost). Je zřejmé, 
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že největší význam mají zemětřesení ve vzdálenosti 90 až 120 km, která mohou 
dosahovat velkých magnitud. Dále mají velký význam také velmi blízká zemětřesení do 
20 km s malými magnitudy. 

Obr. 45: Deagregace seismického ohrožení EDU v závislosti na vzdálenosti a magnitudu 
předpokládaných zemětřesení pro roční četnost 10-2. Převzato z podkladu [2.6-78].  

Obr. 46: Deagregace seismického ohrožení EDU v závislosti na vzdálenosti a magnitudu 
předpokládaných zemětřesení pro roční četnost 10-3. Převzato z podkladu [2.6-78]. 
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Obr. 47: Deagregace seismického ohrožení EDU v závislosti na vzdálenosti a magnitudu 
předpokládaných zemětřesení pro roční četnost 10-4. Převzato z podkladu [2.6-78]. 

Obr. 48: Deagregace seismického ohrožení EDU v závislosti na vzdálenosti a magnitudu 
předpokládaných zemětřesení pro roční četnost 10-5. Převzato z podkladu [2.6-78]. 
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2.6.2.6.5.7 Křivky UHRS 

Zhodnocení odezvy podloží je posledním krokem analýzy stanovení seismického 
ohrožení. Odezva podloží byla vyjádřena spektry odezvy (UHRS – Uniform Hazard 
Response Spectra), která byla odvozena v souladu s čl. 9.4 standardu IAEA SSG-9 [2.6-
5] a též s americkým předpisem U. S. Regulatory Guide 1.208 (viz lit. [2.6-18]). 

Spektrální vlastnosti dopadajících vln ovlivňují výrazně seismické ohrožení. Pro účely 
seismického ohrožení se stalo zvykem vyjadřovat tyto vlastnosti pomocí spekter odezvy, 
která vyjadřují, jak se rozkmitá tlumený harmonický oscilátor (s danou vlastní frekvencí  
a tlumením) při průchodu seismických vln. Pro přesný výpočet spekter odezvy je třeba 
mít k dispozici celý akcelerogram od zemětřesení, které způsobuje největší ohrožení. 
Přibližně lze odhadnout spektra odezvy pravděpodobnostním přístupem, obdobně jako 
se počítá PGA, viz předcházející odstavce. Namísto GMPE (které předpovídají špičkové 
zrychlení) použijeme ve výpočtu vztahy, které předpovídají celé spektrum odezvy. 
Získaná spektra označujeme termínem UHRS (Uniform Hazard Response Spectra).  

Ke konstrukci UHRS byly použity vztahy odvozené v práci [2.6-30], které jsou platné pro 
magnituda M > 4 a epicentrální vzdálenosti R < 200 km. Tento rozsah pokrývá hlavní 
zdroje ohrožení pro EDU. UHRS byly spočteny pro roční četnost 10-4. Byl použit stejný 
soubor 500 000 scénářů jako při výpočtu křivek seismického ohrožení. Na Obr. 49 jsou 
znázorněna UHRS pro medián (50 %) ze všech scénářů a také křivky, které odpovídají 
16 % a 84 % všech scénářů. Maxima dosahují spektra na frekvenci 5 Hz. Pro vysoké 
frekvence se hodnota spekter blíží hodnotě PGA. 

Obr. 49: Spektra odezvy (UHRS) pro interval frekvencí 0.1 až 50 Hz pro roční četnost 10-4 a kvantily 
16 %, 50 % a 84 %. 

2.6.2.6.5.8 Porovnání výsledků PSHA s projektem SHARE 

Projekt SHARE (Seismic Hazard Harmonization in Europe) měl jako svůj hlavní cíl 
harmonizaci seismického ohrožení v Evropě. Byl zaměřen zvláště na středomořskou 
oblast. Skončil v roce 2013 a jeho výsledky jsou shrnuty na stránce http://www.share-
eu.org a dalších stránkách, na které vedou odkazy. 
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Základem výpočtu seismického ohrožení se stal katalog zemětřesení SHEEC, který je 
zobrazen na Obr. 50. Dalšími důležitými vstupními daty je mapa aktivních zlomů, viz 
Obr. 51. 
 

 

Obr. 50 Katalog zemětřesení SHEEC. Obrázek vlevo zahrnuje zemětřesení v letech 1000-1899, 
obrázek vpravo zahrnuje zemětřesení v letech 1900-2006. 

 

Obr. 51 Katalog aktivních tektonických zlomů 

Hlavním výsledkem je mapa seismického ohrožení, vyjádřená ve špičkovém zrychlení 
pohybů půdy při zemětřesení PGA, která se vyskytne s pravděpodobností 10 procent za 
období 50 let, Obr. 52. Projekt však poskytuje veřejnosti možnost získávat mnoho 
dalších informací. Mapy seismického ohrožení je možno vykreslovat pro různé 
pravděpodobnosti, a to pro PGA i spektrální amplitudy SA v širokém intervalu frekvencí. 
Dále je možnost zadat souřadnice konkrétního místa v Evropě a vykreslit pro něj 
pravděpodobnostní křivky seismického ohrožení PSHC a universální horizontální spektra 
odezvy UHRS. Ty je možno vykreslovat pro PGA nebo SA pro různé percentily 
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pravděpodobnostního rozdělení a pro aritmetický průměr. Tyto informace je možno 
získat na stránce http://www.efehr.org/en/hazard-data-access/Intro/. 

 

Obr. 52 Mapa seismického ohrožení pro PGA a 10% pravděpodobnosti překročení během 50 let, 
převzato z http://www.share-eu.org. 

Z projektu SHARE byly vykresleny křivky PSHC (Obr. 53) a UHRS (Obr. 54) pro území 
k umístění JZ. Při vykreslení se přiřadí nejbližší uzlový bod, pro který jsou data 
k dispozici, proto geografické souřadnice přesně neodpovídají. Tento malý rozdíl není 
podstatný.  

Křivky ohrožení se zobrazují v logaritmickém měřítku na obou osách. Na vodorovné ose 
je PGA v jednotkách gravitačního zrychlení g, na svislé ose je pak pravděpodobnost 
dosažení této hodnoty během období 50 let. Při prezentaci výsledků seismického 
ohrožení však většina autorů udává roční pravděpodobnost. Pro porovnání proto 
musíme tuto pravděpodobnost přepočítat. Například 1% za 50 let odpovídá návratové 
periodě 4975 let. Pokud odečteme hodnotu PGA pro tuto pravděpodobnost a pro 
percentil 50%, dostaneme hodnoty 0,04 g pro Temelín a 0,06 g pro Dukovany. UHRS je 
vykresleno právě pro tuto návratovou periodu 4975 let, která je nejdelší, jakou lze zvolit. 
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Obr. 53 Křivky seismického ohrožení SHC pro EDU. Jsou zobrazeny křivky PGA pro skalní podloží 
s vs30 800 m/s pro percentily 5%, 15%, 50%, 85%, 95% a průměr.  

 

Obr. 54 Spektra odezvy UHRS pro EDU. Jsou zobrazeny křivky UHRS pro 1% pravděpodobnosti 
během 50 let, tj. návratová perioda 4975 let, pro skalní podloží s vs30 800 m/s pro percentily 5%, 
15%, 50%, 85%, 95% a průměr. 
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Problémem při aplikaci výsledků SHARE na území ČR je správnost a úplnost vstupních 
dat. Katalog SHEEC (Obr. 50) není totožný s katalogem historických zemětřesení, který 
se používá pro výpočty na území ČR. Také katalog aktivních zlomů (Obr. 51) nesouhlasí 
s představou českých geologů. Chybí zde například hronovsko-poříčský zlom, kde je 
dobře doložena současná zemětřesná aktivita i zlom v západních Čechách, který je 
velmi dobře určen přesnými lokalizacemi zemětřesných rojů v této oblasti.  

Některé problémy jsou i s modely útlumu seismických vln. Při výpočtech SHARE se 
neuvažovala anomálie v šíření vln od východoalpských zemětřesení do Českého 
masívu, která je dobře známa již 100 let a byla naposledy popsána v článku Málek et al. 
2017.  

Konečně, problémy jsou i v prezentaci výsledků. Křivky seismického ohrožení jsou 
prezentovány i pro velmi malé pravděpodobnosti, až do 10-9 výskytu zemětřesení 
v období 50 let. Takto malé pravděpodobnosti však nedávají smysl. SHARE neudává 
omezení, pro jaké pravděpodobnosti je možno považovat výsledky za relevantní. Navíc 
se pro malé pravděpodobnosti silně projevuje vliv paleozemětřesení, která byla na území 
ČR v posledních desetiletích objevena a která nejsou do výpočtu zahrnuta. Jedná se 
především o paleozemětřesení v západních Čechách v desátém století našeho 
letopočtu, viz [2.6-94]. 

V roce 2020 končí mezinárodní projekt SERA (Research Infrastructures for Earthquake 
Hazard), viz https://www.gfz-potsdam.de/en/section/seismic-hazard-and-risk-
dynamics/projects/sera-research-infrastructures-for-earthquake-hazard/. Výsledky 
z tohoto projektu by měly nahradit výsledky ze SHARE. Věříme, že budou lépe 
vystihovat seismické ohrožení i na území ČR, a nejen pro středomořskou oblast, pro 
kterou byl projekt SHARE především zamýšlen. 

2.6.2.6.6 Antropogenní seismicita 

Zhodnocení antropogenní seismicity v okolí EDU vychází z dokumentu WENRA [2.6-16], 
kde je tento jev zařazen mezi seismotektonické vnější vlivy. Antropogenní seismicita je 
dále rozdělována na seismicitu indukovanou (zmíněnou v podkladu [2.6-16])  
a technickou, která byla do seznamu relevantních vnějších vlivů převzata z dokumentu 
EPRI (viz podklad [2.6-12]).  

2.6.2.6.6.1 Indukovaná seismicita 

Indukovanou seismicitou (induced/triggered seismicity) jsou označována zemětřesení 
vyvolaná přídavnou napjatostí v přirozeném poli napjatosti vlivem člověka. Na vzniku 
indukované seismicity se podílejí zejména fyzikální jevy v okolí velkých vodní nádrží, 
důlní činnost, těžba ropy, zemního nebo břidlicového plynu, vtláčení medií do 
horninových struktur, využívání geotermální energie. K těmto jevům lze zahrnout i řítivá 
zemětřesení, která vznikají v důsledku kolapsu podzemních dutin (důlních kaveren nebo 
krasových dutin). 

Seismicita spojená s vodními díly 

Zemětřesení mohou být spuštěna fyzikálními procesy provázejícími zadržení velkých 
objemů vody ve velkých nádržích. Tento typ seismicity je označován jako RTS 
(Reservoir-Triggered Seismicity). Frekvence výskytu RTS narůstá s výškou hráze nádrže 
a objemem zadržené vody. V důsledku RTS se zemětřesení mohou objevit i v oblastech 
dosud seizmicky neaktivních. 
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Vznik tohoto typu zemětřesení je vysvětlován působením tlaku vodního sloupce  
a průnikem tlakové vody do mikrotrhlin a puklin (zlomů) v masivu pod nebo blízko 
nádrže. S nárůstem tlaku vody v horninách může dojít k „lubrikaci“ zlomů a ke snížení 
tření na zlomové ploše. Vlivem tektonického napětí pak může dojít k posunu a uvolnění 
seismické energie. 

Magnituda zemětřesení vyvolaných jevy v okolí velkých vodních nádrží mohou běžně 
dosahovat hodnoty M = 4. Ve světě se však objevila zemětřesení mnohem silnější, ve 4 
případech s M ≥ 6 (viz [2.6-16]).  

Z okolí českých jaderných elektráren byla RTS zaznamenána v okolí vodní nádrže Orlík. 
Lokální sítí ETE bylo od roku 1992 zaznamenáno několik desítek mikro-zemětřesení  
a dva jevy byly pocítěny. Nejsilnější jev z 13. 1. 2007 měl lokální magnitudo ML = 2,4  
a v okolí přehrady byl pocítěn s maximální intenzitou V stupnice EMS-98 [2.6-52]. 

V blízkosti pozemku NJZ EDU se nacházejí dvě přehradní nádrže vodního díla Dalešice-
Mohelno (3,6 km, resp. 2 km). Prozatím nebyla detekována tektonická 
mikrozemětřesení, která by mohla být spojována s těmito nádržemi. 

Seismicita spojená s důlními díly (důlní otřesy) 

Důlní, nebo též horské otřesy (rockburst) vznikají vlivem hornické činnosti, která 
v horském masivu způsobí nepříznivou distribuci napětí. Dojde k jeho koncentraci 
v některé části masivu a uvolnění nashromážděné pružné energie. Dle definice uvedené 
ve Vyhlášce Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 659/2004 Sb. [2.6-10] je důlní otřes 
„přírodní jev náhlého porušení horského masivu, který se projeví náhlým vysunutím nebo 
vyvržením hornin do důlního díla s následkem jeho zjevné a trvalé deformace; tento jev 
může být provázen seismickým a zvukovým efektem v tomto důlním díle. Na tomto ději 
se plynné a kapalné komponenty obsažené v horském masivu nepodílejí podstatnou 
měrou“. 

V ČR jsou důlní otřesy zaznamenávány zejména v oblasti Ostravsko-Karvinského revíru 
(OKR). Známé jsou i z Kladenska a Mostecka. V OKR je od roku 2013 výskyt důlních 
otřesů sledován lokální seismickou sítí Green Gas, DPB Paskov (21 stanic). Ročně jsou 
zaznamenávány desetitisíce jevů. Nejsilnějším jevem byl otřes na dole Doubrava z 13. 6. 
2002 s ML = 3,8 (viz katalog regionálních seismických jevů, Geofyzikální ústav AV ČR, 
http://www.ig.cas.cz/). Z Horního Slezska jsou otřesy známé též z povrchového uhelného 
dolu Bełchatów. 

Na území ČR jsou zaznamenávány a v některých případech i byly pocítěny důlní otřesy 
generované v oblasti polských měděných dolů u Lubinu (doly Polkowice a Rudna).  

Seismická stanice KRUC, provozovaná ÚFZ Brno, zaznamenává každoročně stovky 
otřesů indukovaných důlní těžbou ve výše zmíněných oblastech. V období 2007-2014 
způsobily indukované otřesy zvýšení signálu na akcelerometru ve dvou případech. 
Jednalo se o otřesy v polském měděném dole Lubin, konkrétně dne 30. 12. 2010 v 8:56 
hod. UTC s magnitudem 4,8 a 19. 3. 2013 ve 21:10 hod. UTC s magnitudem 4,6. 
Vzdálenost dolu od EDU je 270 km (resp. od stanice KRUC 265 km).  

Tyto indukované jevy způsobily zvýšení signálu na akcelerometru stanice KRUC o 0,2 
mm.s-2 ve vertikálním směru a 0,3 mm.s-2 v horizontálním směru (viz 2.6-69). Od roku 
2000 byly ve zmíněných oblastech zaznamenány tyto nejsilnější jevy: 
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OKR (170 km od EDU)                14. 11. 2014  10:44:00                       ML  3,6   

Horní Slezsko (224 km) 08. 11. 2018  19:23:00    ML  3,9  

Lubin (276 km) 29.01. 2019 12:53:00    ML  4,7   

Jak vyplývá z výše uvedených dat, indukovaná seismicita z výše uvedených oblastí 
nemůže ohrozit bezpečnost NJZ EDU. 

Seismicita spojená s těžbou ropy, zemního, břidlicového plynu a s vtláčením medií 
do horninových struktur 

S indukovanou seismicitou se setkáváme též v oblastech, kde probíhá těžba ropy  
a plynu. Ke zvýšení četnosti i síly otřesů přispívá, pokud je při těžbě používáno 
hydraulické štěpení (frakování) k uvolnění ropy nebo plynu z hornin. Podobné efekty 
(vznik nebo nárůst indukované seismicity) přináší i těžba břidlicového plynu.  

Patrně nejsilnější indukovaná zemětřesení byla pozorována v souvislosti s vtláčením 
médií do horninových struktur. V důsledku vtláčení (injection) dochází k nárůstu 
pórového tlaku v horninách pod povrchem, což může spustit posuny na zlomech  
a vyvolat zemětřesení. Nejznámějším příkladem je otřes z roku 2011 (6.11) v Oklahomě 
(USA), který měl magnitudo 5,6 (viz data USGS - 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usb0006klz/ index.php). 
V této oblasti jsou vtláčeny do pórovitých sedimentárních formací odpadní vody z těžby 
ropy a plynu.  

Zdrojem indukované seismicity je rovněž využívání geotermální energie, zejména pokud 
je aplikována technologie hydraulického štěpení. Pod tlakem je do horninového prostředí 
vláčena voda ke zlepšení nebo vytvoření propustného prostředí. Nárůst indukované 
seismicity v oblastech geotermálních polí vedl v řadě zemí k regulaci nebo zastavení 
projektů. Vznik indukované seismicity je očekáván i v souvislosti s ukládáním CO2 do 
horninových struktur.  

Nejbližší ložiska ropy a plynu se nacházejí v oblasti mezi Břeclaví a Hodonínem, cca 60 
km od EDU. V této oblasti by též mohlo probíhat vtláčení médií do vytěžených struktur.  

Vtláčení a odběr zemního plynu probíhá v podzemním zásobníku plynu u Dolních 
Dunajovic u Mikulova, cca 40 km od EDU. Podzemní zásobník plynu byl vybudován v 
částečně vytěženém ložisku zemního plynu, které bylo vázáno na bazální klastika 
eggenburgu. Plynonosný horizont je uložen v hloubce 1050 m pod povrchem ve vrstvách 
glaukonitického pískovce až prachovce (zdroj: prezentace firmy Innogy - 
http://www.innogy-gasstorage.cz/cs/dolni-dunajovice.aspx). 

Další zásobní plynu se nachází u obce Uhřice, cca 50 km od EDU. Zásobník je 
provozován společností MND Gas Storage a.s. (viz http://www.gasstorage.cz/). 

Seismická síť EDU prozatím (od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2016) nezaznamenala v oblasti 
podzemních zásobníků v okolí Hodonína, Břeclavi a Mikulova žádný jev. 

2.6.2.6.6.2 Řítivá zemětřesení 

Řítivá zemětřesení vznikají zřícením stropů podzemních dutin, nejčastěji krasového 
původu, nebo dutin vzniklých hlubinným dobýváním ložisek. Zhroucením stropů 
podzemních dutin tak vznikají mělká, obvykle nepříliš silná zemětřesení, která jsou 
pocítěna v blízkém okolí propadu.  
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Potenciálně by se nejbližší řítivé zemětřesení způsobené kolapsem přírodní dutiny mohlo 
objevit v oblasti Moravskéko krasu. Tato oblast se ale nachází nejméně 50 km od EDU  
a nelze tak předpokládat, že by jev mohl ovlivnit bezpečnost EDU. Nejbližší hlubinná 
těžba nerostných surovin probíhá v oblasti Dolní Rožínky na Žďársku, ve vzdálenosti 40-
45 km od EDU, historická hlubinná těžba probíhala též v okolí Jihlavy, ve vzdálenosti cca 
50 km od EDU. Rovněž nelze předpokládat, že by tento hazard mohl ovlivnit bezpečnost 
EDU. 

2.6.2.6.6.3 Technická seismicita 

Technickou seismicitu (otřesy) vyvolává přímo člověk např. dopravou, manipulací 
s vodním sloupcem a pulzací vodního proudu, provoz technologických zařízení a odpaly 
průmyslových trhavin. 

Doprava  

Otřesy, které mohou být pociťovány lidmi a mohou se negativně projevovat na 
stavebních konstrukcích, vytváří silniční, železniční doprava a rázy těžkých stavebních 
mechanismů (rozrývače, hydraulická demoliční (bourací) kladiva, beranidla na zarážení 
pilot apod.).  

Dominantní frekvence otřesů ze silniční dopravy se pohybuje v rozmezí 10–80 Hz, 
z kolejové dopravy 10–50 Hz. Otřesy jsou pociťovány do vzdálenosti desítek metrů, 
k závažnějším škodám obvykle dochází v těsné blízkosti komunikací, železničních tratí 
nebo pracovišť těžkých stavebních strojů.  

Manipulace s vodním sloupcem  

Zdrojem poměrně silných otřesů jsou hydraulické rázy vznikající při manipulaci s vodním 
sloupcem ve vodních elektrárnách. Tyto nepravidelné otřesy mohou být zaznamenány 
citlivými seismickými stanicemi v okolí vodních elektráren na přehradách nebo 
přečerpávacích elektráren. 

Hydraulické rázy vznikají též při rychlé manipulaci s uzávěry, kdy dojde k prudké změně 
průtoku (změně tlaku) a vzniku hydraulického rázu.  

Dvěma stanicemi seismické monitorovací sítě jsou zachycovány obvykle hodinové úseky 
se zvýšeným seismickým šumem (viz [2.6-69]). Příčinou je s největší pravděpodobností 
provoz jedné z turbín přečerpávací elektrárny Dalešice, nicméně lze konstatovat, že tyto 
vibrace by v žádném případě nemohly ohrozit NJZ EDU. 

Provoz technologických zařízení  

Zdrojem mechanických vibrací je rovněž provoz technologických zařízení, jako např. 
rotačních nebo pístových strojů (turbín, čerpadel, ventilátorů), mostových jeřábů  
a vibračních pásových dopravníků, bucharů a lisů (viz [2.6-74]). 

Vibrace na technologických zařízeních se v okolí pozemku NJZ EDU nevyskytují, viz 
kapitola 2.3 ZBZ NJZ EDU. Jediné technologické zařízení, které může být zdrojem 
vibrací, jsou zařízení stávající EDU1-4. Tyto zařízení jsou však monitorovány a v případě 
překročení projektových hodnot jsou tyto zařízení odstaveny. Na základě tohoto 
konstatování, lze vliv vibrací z technologických zařízení na NJZ EDU zanedbat. 
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Odpaly průmyslových trhavin  

Patrně nejvýznamnějším zdrojem technické seismicity jsou odpaly průmyslových trhavin 
v lomech a na stavbách.  

Otřesy vznikají při odpalu průmyslových trhavin tak, že část energie výbušniny, která 
není využita na rozpojení horniny, postupuje okolním prostředím jako rázový impulz ve 
formě různých typů pružných rázových vln. Jeho šíření je všesměrné, kmity mají 
neperiodický průběh a jsou charakteristické velkou amplitudou a energií. 
Nejvýznamnějšími typy vln, se kterými se setkáváme při odpalech průmyslových trhavin, 
jsou povrchové vlny – Rayleighovy a Loveho vlny. 

Obvyklé frekvence buzení od trhacích prací jsou od 5 Hz do 50 Hz, přičemž hodnota 
frekvence se mění s ekvivalentní normovou hmotností nálože (mev,n). Dle ČSN 73 0040 
[2.6-11] frekvence f < 10 Hz odpovídají náložím s mev,n > 2 000 kg a frekvence f > 50 Hz 
náložím s mev,n < 5 kg. 

Podobně jako u tektonických zemětřesení má na šíření seismických vln z odpalu vliv 
prostředí, kterým kmity procházejí.  

Slabé zvýšení signálu na akcelerometru KRUC bývá způsobeno odstřely ve dvou 
nejbližších lomech – v Dolních Kounicích a v Olbramovicích, případně silnými odstřely 
v dalších blízkých lomech (viz Obr. 55). Nejbližší lomy se nacházejí u obce Vicenice (13 
km od EDU), Olbramovice (19 km), Příštpo, lom Kralovec (16 km), Rosice, Mariánské 
údolí (20 km), Dolni Kounice (23 km). 
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Obr. 55: Mapka území k umístění JZ do 25 km od EDU s vyznačením potenciálních zdrojů technické 
seismicity (odpalů v lomech). Čísla na mapce odpovídají názvům lomů v Tab. 12. Sestavil I. 
Prachař, 2017. 

Tab. 12: Seznam lomů s prováděnými odpaly. 

č. Název lomu Provozovatel Surovina 
1 Příštpo-Královec COLAS CZ, a.s., Praha Stavební kámen, žula 
2 Vícenice COLAS CZ, a.s., Praha Stavební kámen, rula 
3 Mariánské Údolí Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá Stavební kámen, ortorula 
4 Dolní Kounice KÁMEN Zbraslav, a.s. Stavební kámen, granodiorit 
5 Olbramovice Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá Stavební kámen, granodiorit 

 
Zrychlení nepřesahuje hodnotu 1,0 mm.s-2 ([2.6-69]). Na této stanici byly v letech 2011 
až 2013 zaznamenány následující hodnoty zrychlení způsobené odpaly v lomu: 
Olbramovice 2011 - zrychlení 0,9 mm.s-2 ve vertikálním a 0,7 mm.s-2 v horizontálním 
směru. Olbramovice 2012 - zrychlení 0,6 mm.s-2 ve vertikálním a 0,4 mm.s-2  
v horizontálním směru. Olbramovice 2013 - zrychlení 0,3 mm.s-2, přičemž lom je vzdálen 
6,4 km od stanice KRUC a 17 km od EDU. Odpal v lomu Želešice, vzdálený 14,5 km od 
stanice KRUC a 32 km od EDU, vyvolal v roce 2012 zrychlení 0,4 mm.s-2 ve vertikálním 
a 0,5 mm.s-2 v horizontálním směru ([2.6-69]). 

 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ  

2.6.2.7.1 Zhodnocení dle vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 

Ve výše uvedeném textu byly vypořádány všechny požadavky uvedené v § 5 vyhlášky 
SÚJB č. 378/2016 Sb., písm. a) až f) [2.6-2]. Stručný souhrn je uveden v následujícím 
komentáři. 

Prvý odhad seismického ohrožení EDU byl proveden v roce 1982 dle metodiky 
publikované Československou komisí pro atomovou energii (ČSKAE)10. V dalších letech 
byl tento odhad několikrát revalidován s použitím deterministických  
a pravděpodobnostních metod, vždy v reakci na nové návody IAEA.  

Odhad MVZ (maximálního výpočtového zemětřesení), vyjádřený hodnotou 
makroseismické intenzity ve °MSK-64, byl proveden na počátku 90. let minulého století v 
souladu s tehdy platným návodem IAEA 50-SG-S111. Při odhadu byl použit 
deterministický odhad MVZ na základě ohniskových oblastí, deterministický odhad MVZ 
na základě seismoaktivních zlomů a pravděpodobnostní odhad maximálního 
výpočtového zemětřesení na základě ohniskových oblastí. Jako výstupní odhad MVZ 
byla konzervativně přijata hodnota odhadu maximálního výpočtového zemětřesení na 
základě ohniskových oblastí, tj. MVZ = 6,5° MSK-64. Tato hodnota byla uváděna v PrBZ 
EDU až do roku 2004.  

 
 
10  Kárník V., Schenk V., Schenková Z. (1981). Zemětřesení v ČSSR a bezpečnost jaderných 

elektráren.  Určení  stupně seismického ohrožení jaderných elektráren v ČSSR. ČSKAE, řada 
Bezpečnost a  provozní  spolehlivost reaktoru VVER. Seismické zatížení. 23 s. 

11  Earthquakes and associated topics in relation to nuclear power plant siting: A safety guide IAEA 
50-SG- S1(Rev. 1). IAEA. Vienna, 1991. 
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Do pozdějších revizí PrBZ EDU byly zavedeny výsledky revalidace seismického 
ohrožení zpracované v souladu s bezpečnostním návodem IAEA NS-G-3.312. Tyto 
revalidace byly založeny na stejných nebo velmi obdobných vstupních datech, 
seismotektonických modelech, útlumových vztazích i přístupech k odhadu hodnoty 
seismického ohrožení. K vyjádření síly zemětřesení ale používaly hodnotu magnituda  
a výslednou zátěž (hodnotu SL2) vyjadřovaly formou špičkového zrychlení kmitů půdy 
(PGA). V těchto revizích PpBZ bylo seismické ohrožení v úrovni MVZ vyčísleno 
hodnotou PGHA = 0,06 g 

Nejnovější odhad seismického ohrožení je uveden v kap. 2.6.2.6.5. Odhad vychází  
z doporučení návodu IAEA SSG-9 ([2.6-5]) a používá metodu PSHA (Probabilistic 
Seismic Hazard Assessment). Při odhadu (viz podklad [2.6-78]) byly využity "state of art" 
metodologické přístupy, nově zkompilované katalogy, aktualizované seismotektonické 
modely a také útlumové vztahy nové generace (GMPE).  

Vypočtené hodnoty SL1 = 0.028 g a SL2 = 0.047 g jsou v souladu s předchozími 
studiemi i s výsledky mezinárodního projektu SHARE (Obr. 19), který však počítal 
seismické ohrožení území Evropy pouze pro desetiprocentní překročení během 50 let 
(návratová doba 475 let). Hodnoty pro EDU jsou podstatně vyšší než pro ETE. Toto je 
dáno především větší blízkostí zón s vysokou seismicitou ve východních Alpách  
a západních Karpatech. Zvláště hodnota SL1 je poměrně vysoká a ukazuje, že během 
životnosti elektrárny s vysokou pravděpodobností dojde k zemětřesením, která budou na 
elektrárně pocítěna její obsluhou. 

Dle výsledků deagregace ohrožení jsou pro EDU z tohoto pohledu nejvýznamnější 
oblasti RI – Riederberg, VB – Vienna Basin, CA – Carnuntum, DV – Dobrá Voda, DB – 
Diendorf-Boskovice zlomová zóna. V dlouhodobém období 100 000 let pak i blízké 
oblasti s difúzní seismicitou. 

Hodnota seismického ohrožení SL2 je pod úrovní požadavku (0,1 g) na seismickou 
odolnost JZ dle § 11 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 329/2017 Sb. [2.6-3], z tohoto důvodu 
bude projektovým východiskem stanoven požadavek na minimální seismickou odolnost 
NJZ EDU na SL2 = 0,1 g. 

2.6.2.7.2 Zhodnocení dle standardu IAEA SSR-1 

V textu kap. 2.6.2 byly rovněž naplněny všechny požadavky vyplývající z požadavku 16 
a čl. 5.5 standardu IAEA SSR-1 [2.6-4]. 

2.6.2.7.3 Zhodnocení dle požadavků WENRA 

Z identifikovaných hazardů, uvedených v kap. 2.6.2.3.3, byly v rámci hodnocení 
seismicity regionu EDU vyhodnoceny následující hazardy:  

- tektonické zemětřesení  

- antropogenní seismicita 

 
 
12  Evaluation of seismic hazards for nuclear power plants: safety guide IAEA NS-G-3.3. International 
 Atomic  Energy Agency, Vienna,2002. 
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Hodnocení vlivu tektonického zemětřesení, včetně vyčíslení hodnoty SL2, je podrobně 
popsáno ve studii [2.6-78] a v kapitole 2.6.2.6.5. Vyhodnocení hazardu antropogenní 
seismicita je uvedeno v kapitole 2.6.2.6.6.  

Tab. 13 Seznam relevantních seismotektonických hazardů v území k umístění JZ 

Seismotektonické hazardy kapitola 

tektonické zemětřesení 2.6.2.6.5 

antropogenní seismicita 2.6.2.6.6 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že vliv antropogenní seismicity na NJZ EDU je 
zanedbatelný. 

2.6.2.7.4 Projektová východiska 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2],  
a požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] zařazených do této kapitoly vyplynula 
následující základní projektová východiska pro NJZ EDU. 

- s ohledem na stanovenou úroveň seismické zátěže území k umístění JZ (viz kap. 
2.6.2.6.5) lze v souladu § 11 odst. 4) písm. a) vyhlášky č. 329/2017 Sb. [2.6-3] 
akceptovat seismické zadání s minimální hodnotou SL-2 ve výši 0,1 g. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 77 
 

PODKLADY 

JADERNÁ LEGISLATIVA ČR A STANDARDY IAEA 

2.6-1  Česká republika. Zákon č. 263/2016 Sb. ze dne 14. července 2016 - atomový zákon. In 
Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 102, s. 82-106. ISSN 1211-1244. 

2.6-2  Česká republika. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 378 ze dne 7. listopadu 
2016 o umístění jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 151, s. 
5989-5997. ISSN 1211-1244. 

2.6-3  Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 329 ze dne 26. září 2017, o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2017, částka 
112, s. 3490-3537. ISSN 1211-1244. 

2.6-4  International Atomic Energy Agency. Site Evaluation for Nuclear Installation, Safety 
Requirements, Standards Series No. SSR-1. IAEA. Vienna, 2019. 

2.6-5  International Atomic Energy Agency. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear 
Installations, Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-9. IAEA. Vienna, 
2010. 

2.6-6  International Atomic Energy Agency. Site survey and site selection for nuclear 
installations. Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-35. IAEA. Vienna. 
2015  

2.6-7  International Atomic Energy Agency. Geotechnical Aspects of Site Evaluation and 
Foundations for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-
3.6. IAEA. Vienna, 2004. 

2.6-8  International Atomic Energy Agency. Ground motion simulation based on fault rupture 
modelling for seismic hazard assessment in site evaluation for nuclear installations. 
Safety Reports Series No. 85. IAEA. Vienna 2015. 

2.6-9  International Atomic Energy Agency. Diffuse seismicity in seismic hazard assessment for 
site evaluation of nuclear installations. Safety Reports Series No. 89. IAEA. Vienna 2016. 

OSTATNÍ LEGISLATIVA ČR 

2.6-10  Česká republika. Český báňský úřad. Vyhláška č. 659 ze dne 17. prosince 2004 o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím 
důlních otřesů. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 224, s. 11710-11715. ISSN 
1211-1244. 

TECHNICKÉ NORMY 

2.6-11  ČSN 73 0040. Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Platnost 
03/1996. Český normalizační institut, 1995. 

METODOLOGICKÉ PODKLADY 

2.6-12  EPRI (Electric Power Research Institute). Identification of External Hazards for Analysis in 
Probabilistic Risk Assessment. Update of Report 1022997. Technical Report, 142 pp. 
October 2015. 

2.6-13  OECD Nuclear Energy Agency. Workshop proceedings „Recent Findings and 
Developments in Probabilistic Seismic Hazards Analysis (PSHA). Methodologies and 
Applications“. NEA/CSNI/R(2009). OECD. Lyon, 2008. 

2.6-14  WENRA. RHWG Report on Safety of new NPP designs. Reactor Harmonization Working 
Group (RHWG), Aug. 28, 2013. 

2.6-15  WENRA. Safety Reference Level for Existing Reactors – September 2014. Western 
European Nuclear Regulators' Association (WENRA), Sept. 19, 2014. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 78 
 

2.6-16  WENRA. Guidance Document. Issue T: Natural Hazards. Head Document (Guidance for the 
WENRA Safety Reference Levels for Natural Hazards introduced as lesson learned from 
TEPCO Fukushima Dai-Ichi accident). Reactor Harmonization Working Group, 2015. 

2.6-17  WENRA. Guidance Document. Issue T: Natural Hazards. Guidance on Seismic Events. 
(Annex to the Guidance Head Document on Natural Hazards). Reactor Harmonization 
Working Group, 2016. 

2.6-18  U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISION. Office of Nuclear Regulatory Research:  
A performance based approach to define the site specific earthquake ground motion, 
Regulatory Guide 1.208. U.S. NRC. Washington D.C. 2007. 

OSTATNÍ PODKLADY 

2.6-19  Bada, G., Cloetingh, S., Gerner, P., Horváth, F., 1998. Sources of recent tectonic stress in 
the Pannonian region: inferences from finite element modelling. Geophysical Journal 
International, Volume 134, Issue 1, page 87-101. Royal Astronomical Society. London. 
1998. 

2.6-20  Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S., Coblentz, D. D., Toth, T., 2001. Role of topography 
induced gravitational stresses in basin inversion: The case study of the Pannonian basin. 
Tectonics, Volume 20, Issue 3, page 343-363. American Geophysical Union. Washington D. 
C. 2001. 

2.6-21  Bada, G., Horváth, F., Dövényi, P., Szafián, P., Windhoffer, G., Cloetingh, S., 2007. Present-
day stress field and tectonic inversion in the Pannonian basin. Global and Planetary 
Change, Volume 58, page 165-180. Elsevier B. V. Munchen. 2007. 

2.6-22  Basili, R., Kastelic, V., Demircioglu, M. B., Garcia Moreno, D., Nemser, E. S., Petricca, P., 
Sboras, S. P., Besana-Ostman, G. M., Cabral, J., Camelbeeck, T., Caputo, R., Danciu, L., 
Domac, H., Fonseca, J., García-Mayordomo, J., Giardini, D., Glavatovic, B., Gulen, L., Ince, 
Y., Pavlides, S., Sesetyan, K., Tarabusi, G., Tiberti, M. M., Utkucu, M., Valensise, G., 
Vanneste, K., Vilanova, S., Wössner, J., 2013. The European Database of Seismogenic 
Faults (EDSF) compiled in the framework of the Project SHARE. 
http://diss.rm.ingv.it/share-edsf/, doi: 10.6092/INGV. IT-SHARE-EDSF. 

2.6-23  Behm, M., Brückl, E., Mitterbauer, U., CELEBRATION 2000 Working Groups. 2007. A New 
Seismic Model of the Eastern Alps and its Relevance for Geodesy and Geodynamics. 
Vermessung & Geoinformation, Volume 2, page 121-133. Department of Geodesy and 
Geoinformation, Wienna University od Technology. Wienna. 2007. 

2.6-24  Beidinger, A., Decker, K., Roch, K. H., 2009. Combined geophysical, geomorphological and 
geological studies at the active Lassee Segment of the Vienna Basin Fault System. 
Trabajos de Geología, Universidad de Oviedo, 29. 112-118. 

2.6-25  Bielik, M., Kováč, M., Kučera, I., Michalík, P., Šujan, M., Hók, J., 2002. Neo-Alpine density 
boundaries (faults) detected by gravimetry. Geologica carpathica, 53, 4, 235 – 244. 

2.6-26  Brückl, E., 2011. Lithospheric Structure and Tectonics of the Eastern Alps - Evidence from 
New Seismic Data. Tectonics. InTech. Rijeka. 2011. ISBN 978-953-307-545-7. 

2.6-27  Brückl, E., Behm, M., Decker, K., Grad, M., Guterch, A., Keller, G. R., Thybo, H., 2010. 
Crustal structure and active tectonics in the Eastern Alps. Tectonics, Volume 29, Issue 2, 
page 1-17. American Geophysical Union. Washington D. C. 2010. 

2.6-28  Brückl, E., Bleibinhaus, F., Gosar, A., Grad, M., Guterch, A., Hrubcová, P., Keller, R. G., 
Majdański, M., Šumanovac, F., Tiira, T., Yliniemi, J., Hegedüs, E., Thybo, H., 2007. Crustal 
structure due to collisional and escape tectonics in the Eastern Alps region based on 
profiles Alp01 and Alp02 from the ALP 2002 seismic experiment. Journal of Geophysical 
Research: Solid Earth (1978-2012), Volume 112, Issue B6308. American Geophysical 
Union. Washington D. C. 2007. 

2.6-29 Bus, Z., Grenerczy, Gy., Toth, L., Monus, P., 2009. Active crustal deformation in two 
seismogenic zones of the Pannonian basin - GPS versus seismological observations. 
Tectonophysics, Volume 474, Issue 1-2, page 343-352. Elsevier B. V. Munchen. 2009. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 79 
 

2.6-30  Campbell, K. W., and Bozorgnia, Y., 2008. NGA ground motion model for the geometric 
mean horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5% damped linear elastic response 
spectra for periods ranging from 0.01 to 10s. Earthquake Spectra, 24 (1), 139-171. 

2.6-31  Dallmeyer, R.D., Franke, W., Weber, K., 1995. Pre-permian geology of Central and Eastern 
Europe. Springer. Berlin. 1995. 

2.6-32  Decker, K, Peresson, H, Hinsch, R., 2005. Active tectonics and Quaternary basin formation 
along the Vienna Basin Transform fault. Quaternary Science Reviews, 24, pp. 307–322. 

2.6-33  Decker, K., Burmester, G., Lenhardt, W., 2010. Stress orientations and active fault 
kinematics of the Vienna Basin Fault System. Austria AIM Annual Meeting, Bratislava, 29-
30. 09. 2010. 

2.6-34  Decker, K., Gangl, G.,Kandler, M., 2006. The earthquake of Carnuntum in the fourth 
century a.d. Archaeological results, seismologic scenario and seismotectonic implications 
for the Vienna Basin fault, Austria Journal of Seismology, Volume 10, Issue 4, pp 479-495. 

2.6-35  Decker, K., Hinsch, R., Peresson, H., 2002. Active tectonics and the earthquake potential in 
Eastern Austria. ENTEC Spring Workshop, Institut für Geologie der Universität Wien, 12. 
April 2002. 

2.6-36  Decker, K., Hintersberger, E., 2011. AIP [Austrian Interfacing Project]: Paleoseismology of 
Temelin’s Near-Regional Faults. Part 2: Calibration of the Paleoseismological Approach at 
the Vienna.  

2.6-37  Dèzes, P., Ziegler, P. A., 2001. European Map of the Mohorovicic discontinuity. 2nd 
EUCOR-URGENT Workshop (Upper Rhine Graben Evolution and Neotectonics), Mt. St. 
Odile, France. 

2.6-38  Dolton, G. L., 2006. Pannonian Basin Province, Central Europe (Province 4808) - Petroleum 
geology, total petroleum systems, and petroleum resource assessment. U.S. Geological 
Survey Bulletin, 2204–B, 47 p. 

2.6-39  Drimmel, J., 1979. On the assessment of maximum earthquakes in the alps and adjacent 
areas. Tectonophysics, Vol. 55, 3–4, 10 June 1979, Pages T1–T5. 

2.6-40  Fojtíková, L., Vavryčuk, V., Cipciar, A., Madarás, J. 2010. Focal mechanisms of micro-
earthquakes in the Dobrá Voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts. (Little 
Carpathians), Slovakia; Tectonophysics 492, pp.213–229. 

2.6-41  Gangl, G., Decker, K., & Kandler, M., 2002. Seismological interpretation of excavated 
damaged masonry structures of the 4th century roman settlement carnutum Vienna basin. 
ENTEC Spring Workshop Vienna. 

2.6-42  Giardini, D., J. Woessner, L. Danciu, H. Crowley, F. Cotton, G. Gruenthal, R. Pinho, G. 
Valensise, S. Akkar, R. Arvidsson, R. Basili, T. Cameelbeck, A. Campos-Costa, J. Douglas, 
M. B. Demircioglu, M. Erdik, J. Fonseca, B. Glavatovic, C. Lindholm, K. Makropoulos, F. 
Meletti, R. Musson, K. Pitilakis, K. Sesetyan, D. Stromeyer, M. Stucchi, A. Rovida, 2013. 
Seismic Hazard Harmonization in Europe (SHARE): Online Data Resource, 
doi:10.12686/SED-00000001-SHARE, 2013. 

2.6-43  Grenerczy, G., 2000. Present-day tectonics of the Pannonian basin and its surroundings 
inferred from space geodesy.- Ph.D. Dissertation, Loránd Eötvös University of Sciences 
Faculty of Natural Sciences, Budapest, Hungary. 

2.6-44  Grünthal, G. (ed.), 1998. European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98). Cahiers du Centre 
Européen de Géodynamique et de Séismologie 15, Centre Européen de Géodynamique et 
de Séismologie, Luxembourg, 99 pp., 1998. 

2.6-45  Grünthal, G. and GSHAP Region 3 Working Group. 1999. Seismic Hazard Assessment for 
Central, North and Northwest Europe: GSHAP Region 3 [online]. GeoForschungsZentrum. 
Postdam. 1999. Dostupné z http://www.seismo.ethz.ch/static/gshap/ceurope/report.html. 

2.6-46  Grünthal, G., Stromeyer, D., 1994. The recent crustal stress field in Central Europe 
sensulato and its quantitative modelling. Geologie en Mijnbouw, Volume 73, page 173-180. 
Netherlands Journal of Geosciences’ Foundation. Utrecht. 1994. ISSN 0016-7746. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 80 
 

2.6-47  Grünthal, G., Wahlström, R., 2012. The European-Mediterranean Earthquake Catalogue 
(EMEC) for the last millennium. Journal of Seismology, Volume 16, Issue 3, page 535-570. 
Springer. Cham. 2012. ISSN 1383-4649. 

2.6-48  Guerrieri, L., (Ed.), 2015. Earthquake Environmental Effect for seismic hazard assessment: 
the ESI intensity scale and the EEE Catalogue. Memorie Descrittive della Carta Geologica 
d’Italia – Volume XCVII, 181 pp. 

2.6-49  Gutdeutsch, R., Hammerl, Ch., Mayer, I., Vocelka, K., 1987. Erdbeben als historisches 
Ereignis. Die Rekonstruktion des Bebens von 1590 in Niederösterreich. Ed.: Springer 
Verlag Wien, Heidelberg, New York.  

2.6-50 Guterch, A., M. Grad, A. Špičák, E. Brueckl, G. R. Keller, H. Thybo, and Working Group 
2003. An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe, Studia 
Geophysica and Geodetica, 47, 651-657. 

2.6-51  Hammerl, Ch., Lenhardt, W.A., 2013. Erdbeben in Niederösterreich von 1000 bis 2009 n. 
Chr., Abh. Geol. B.-A., Band 67, S. 3–297, Wien, 2013. 

2.6-52  Hanžlová, R., Hudová, Z., Málek, J., Novotný, O., Pazdírková, J., Zedník, J., 2007. Recent 
earthquakes in the Orlik reservoir region. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. Řada stavební b., Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2007, 7(2), 189-195. 

2.6-53  Hausmann, H., Hoyer, S., Schurr, B., Brückl, E., Houseman, G., Stuart, G., 2010. New 
seismic data improve earthquake location in the Vienna Basin area, Austria. Austrian 
Journal of Earth Sciences, Vol. 103/2, pp. 2-14. 

2.6-54  Hinsch, R., Decker, K., 2003. Do seismic slip deficits indicate an underestimated 
earthquake potential along the Vienna Basin Transfer Fault System? Terra Nova, Vol. 15, 
5, 343. 

2.6-55  Hinsch, R., Decker, K., Wagreich, M., 2005. 3-D mapping of segmented active faults in the 
southern Vienna Basin. Quaternary Science Reviews 24, 321-336. 

2.6-56  Hintersberger, E., Decker, K., Lohmax, J., 2011. Paleoseismological investigations within 
the Vienna Basin (Austria) excavate the largest earthquake north of the Alps. Geophysical 
Research Abstracts, Vol. 13. 

2.6-57  Hrubcová, P., Środa, A., Špičák, A., Guterch, M., Grad, M., Keller, G. R., Brueckl, E., Thybo, 
H., 2005. Crustal and uppermost mantle structure of the Bohemian Massif based on 
CELEBRATION 2000 data. Journal of Geophysical Research, Vol. 110, B11305. American 
Geophysical Union. 2005. 

2.6-58  Hrubcová, P., Środa, P., Grad, M., Geissler, W.H., Guterch, A., Vozár, J., Hegedűs, E., and 
Sudetes 2003 Working Group. 2010. From the Variscan to the Alpine Orogeny: Crustal 
structure of the Bohemian Massif and Western Carpathians in the light of the SUDETES 
2003 seismic data, Geophys. J. Int., 183, 611-633, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04766.x, 
2010. 

2.6-59  Huismans, R, Podladchikov, Y, Cloetingh, S., 2001. Dynamic modeling of the transition 
from passive to active rifting, application to the Pannonian basin. Tectonics, Volume 20, 
Issue 6, page 1021 - 1039. American Geophysical Union. Washington D. C. 2001. 

2.6-60  Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda J., Stráník, Z., 2002. Geologická minulost České 
republiky. Monografie, Academia, 436 s. 

2.6-61  Jarosiński, M., 2005. Ongoing tectonic reactivation of the Outer Carpathians and its impact 
on the foreland: Results of borehole breakout measurements in Poland. Tectonophysics, 
Volume 410, Issue 1-4, page 189–216. Elsevier B. V. Munchen. 2005. 

2.6-62  Joó, I., 1992. Recent vertical surface movements in the Carpathian Basin. Tectonophysics, 
202 (1992), pp. 129-134. 

2.6-63  Kalkan, E., Kunnath, S.K., 2006. Effects of Fling Step and Forward Directivity on Seismic 
Response of Buildings. Earthquake Spectra: May 2006, Vol. 22, No. 2, pp. 367-390. 

2.6-64  Kárník, V., Michal, E., Molnár, A., 1957. Erdbebenkatalog der Tschechoslowakei bis zum 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 81 
 

Jahre 1956. Travaux. Inst. Geophys. Tchecosl. Acad. Sci., 69, NČSAV Praha, 1958. 

2.6-65  Kijko, A., Graham, G., 1998. Parametric-Historic Procedure for Probabilistic Seismic 
Hazard Analysis, Part I: Estimation of Maximum Regional Magnitude Mmax. Pure and 
Appl. Geophys., 152, 413–442. 

2.6-66 KOLÁŘ, L.; DEMJANČUKOVÁ, K.: Vliv externích hazardů na riziko provozu JE Temelín a 
JE Dukovany, ÚJV Řež, a. s. Praha. 2017.2.6-66 

2.6-67  Kováč, M., Bielik, M., Hók, J., Kováč, P., Kronome, B., Labák, P., Moczo, P., Plašienka, J., 
Šefara, J., Šujan, M., 2002. Seismic activity and neotectonic evolution of the Western 
Carpathians, Slovakia. EGU Stephan Mueller Special Publication Series, 3, 167-184. 
European Geosciences Union. 

2.6-68  Kováč, M., Kráľ, J., Marton, E., Plasienka, D., Uher, P., 1994. Alpine uplift history of the 
Central Western Carpathians: geochronological, paleomagnetic, sedimentary and 
structural data. Geologica Carpathica, Volume 45, Number 2, page 83-96. Geological 
Institute of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava. 1994. 

2.6-69  Krumlová, H., Mattušová, I., Zacherle, P., Vlach, R., Hanžlová, R., Špaček, P., Pazdírková, 
J., Klozar, L., Vysloužil, P., Sýkorová, Z., 2016. ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany. 
Zajištění seismologického monitorování regionu EDU. Roční zpráva za rok 2018, MS, 403 
s., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země. Brno. 2019. 

2.6-70  Lankreijer, A., Bielik, M., Cloetingh, S., Majcin, D., 1999. Rheology predictions across the 
western Carpathians, Bohemian massif, and the Pannonian basin: Implications for 
tectonic scenarios. Tectonics 18, 6, pp. 1139–1153. ISSN: 0278-7407.  

2.6-71  Lenhardt W.A., Švancara, J., Melichar, P., Pazdírková, J., Havíř, J., Sýkorová Z., 2007. 
Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to 
geological and potential field data. Geologica Carpathica, 2007, roč. 58, č. 4, s. 397-412. 
ISSN 1335-0552 

2.6-72  Lenhardt, W. A., Freudenthaler, Ch., Lippitsch, R., Fiegweil, E., 2007. Focal-depth 
distributions in the Austrian Eastern Alps based on macroseismic data. Austrian Journal 
of Earth Sciences, Vol. 100, pp. 66-79. 

2.6-73  Leonard, M., 2010. Earthquake Fault Scaling: Self-Consistent Relating of Rupture Length, 
Width, Average Displacement, and Moment Release. Bulletin of the Seismological Society 
of America, Vol. 100, No. 5A, pp. 1971-1988. 

2.6-74  Lukavec, M., 2008. Dynamické účinky technologických strojních zařízení na základy 
budov. Stavebnictví, č. 9, ročník 2008, 47–53. 

2.6-75  Lüschen, E., Lammerer, B., Gebrande, H.; Millahn, K., Nicolich, R. and TRANSALP Working 
Group, 2004. Orogenic structure of the Eastern Alps, Europe, from TRANSALP deep 
seismic reflection profiling. Tectonophysics, Volume 388, Issues 1-4, page 85-102. Elsevier 
B. V. Munchen. 2004.  

2.6-76  Maheľ, M., (Ed.) 1974. Tectonics of the Carpathian-Balkan Region. Explanation to the 
tectonic map of the Carpathian-Balkan region and their foreland. Monografie, 453 pp., 
Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava. 

2.6-77  Málek, J., Prachař, I., Kolínský, P. a kol., 2014. Seismic Hazard Assessment of the Temelín 
Nuclear Power Plant (Reevaluation 2013). MS Institute of Rock Structure and Mechanics. 
Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. 2014. 

2.6-78  Málek, J., Prachař, I., Kolínský, P., 2015. Probabilistic seismic hazard assessment of the 
Dukovany nuclear power plant. MS, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy 
of Sciences of the Czech Republic, v.v.i, 2015.  

2.6-79  Michal, E., 1959. Zemětřesení na Vysočině. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd 
přírodních, 1959, III. Díl, str. 5-30, Jihlava. 

2.6-80  Mísař, Z., Dudek, A., Havlena, V., Weiss, J., 1983. Geologie ČSSR I. Český masiv. 
Monografie, SPN Praha, 336 s. 

2.6-81 Neubauer, F., Genser, J., Handler, R., 2000. The Eastern Alps: Result of a two-stage 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 82 
 

collision proces. Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft, Band 92, 
page 117-134. Österreichische Geologischen Gesellschaft. Wien. 1999. ISSN 0251-7493. 

2.6-82  Obermeier, S.F., Pond, E.C., 1998. Issues in Using Liquefaction Features for Paleoseismic 
Analysis. U.S. Geological Survey Open-File Report 98-28, U.S. Geological Survey (USGS), 
38 p. 

2.6-83  Peška, P., 1992. Stress indications in the Bohemian Massif: Reinterpretation of borehole 
televiewer data. Studia Geophysica et Geodaetica, Volume 36, Issue 4, page 307−324. 
Geophysical Institute of Czechoslovakia Academy of Sciences. Praha. 1992. ISSN 0039-
3169. 

2.6-84  Pharaoh, T. C., 1999. Palaeozoic terranes and their lithospheric boundaries within the 
Trans-European Suture Zone (TESZ): a review. [online]. Tectonophysics, Volume 314, 
Issues 1-3, page 17-41. Basin Analysis & Stratigraphy Group. Britisch geological Survey. 
Keyworth Notts. 1999. Dostupné zwww.geo.edu.ro/sgr/mod/downloads/PDF/Pharaoh-TPh-
1999-314-17.pdf. 

2.6-85  Prachař, I., Pazdírková, J., 2009. Revize a dopracování katalogu lokálních zemětřesení a 
instrumentálního katalogu JE Dukovany. Expertní zpráva. MS, RNDr. Ivan Prachař, CSc., 
2009. 

2.6-86  Prachař, I., Pazdírková, J., 2015. Revize katalogů zemětřesení. In: Jaderná elektrárna 
Dukovany. Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický průzkum. Oddíl C. 
Revize katalogů zemětřesení. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky Země 
MU Brno, 2015. 

2.6-87  Procházková, D., Kárník, V., 1978. Atlas of isoseismal maps – Central and Eastern Europe. 
Geophysical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. Praha. 1978. 

2.6-88  Reinecker, J., Lenhart, W. A., 1999. Present day stress field and deformation in eastern 
Austria. International Journal of Earth Sciences, Volume 88, Issue 3, page 532-550. 
Springer-Verlag. 1999. Berlin. ISSN 1437-3254. 

2.6-89  Stucchi et al., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000–1899. 
Journal of Seismology (2013), 17, 523–544. 

2.6-90  Székely, B., J. Reinecker, I. Dunkl, W. Frisch, Kuhlemann, J., 2002. Neotectonic 
movements and their geomorphic response as reflected in surface parameters and stress 
patterns in the Eastern Alps. EGU Stephan Mueller Special Publication Series, Volume 3, 
page 149-166. European Geosciences Union. Munich. 2002. 

2.6-91  Špaček, P., Prachař, I., 2015. Zhodnocení zlomové zóny Diendorf-Boskovice. In: Jaderná 
elektrárna Dukovany. Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický 
průzkum. Oddíl D. Seismotektonické modely. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a 
Ústav fyziky Země MU Brno, 2015 

2.6-92  Špaček, P., Roštínský, P., Prachař, I., Švancara, J., Valenta, J., Tábořík, P., 2015. 
Zhodnocení zlomové zóny Diendorf-Boskovice. In: Jaderná elektrárna Dukovany. 
Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický průzkum. Oddíl A. Zhodnocení 
zlomové zóny Diendorf-Boskovice. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky 
Země MU Brno, 2015.  

2.6-93 Štěpančíková P., Fisher T., Hartvich, F., Tábořík, P., Rockwell, T.K., Stemberk, J., Široký, 
J., Sana Hamid, 2017. Late Quaternary activity of slow-slip intraplate Marianske Lazne fault 
as revealed by trenching and shallow geophysical survey; Bohemian Massif (Czech 
Republic, central Europe). 8th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active 
Tectonics and Archeoseismology (PATA), 13–16 November, 2017, New Zealand, 
Proceedings Volume 8. 

2.6-94 Štěpančíková, P., Fischer, T., Stemberk jr., J., Nováková, L., Hartvich, F., Figueiredo, Paula 
M., 2019. Active tectonics in the Cheb Basin: youngest documented Holocene surface 
faulting in Central Europe? Geomorphology, Volume 327, 15 February 2019, Pages 472-
488. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.11.007. 

2.6-95 Šumanovac, F., Orešković, J., Grad, M. and ALP 2002 Working Group. 2009. Crustal 
structure at the contact of the Dinarides and Pannonian basin based on 2-D seismic and 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.2 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 83 
 

gravity interpretation of the Alp07 profile in the ALP 2002 experiment. Geophysical Journal 
International, Volume 179, Issue 1, pages 615-633. Royal Astronomical Society. London. 
2009.  

2.6-96  Vaľočík, J., Prachař, I., 2016. Expertní posouzení externích hazardů. MS, Technická zpráva. 
259 str., Amec Foster Wheeler s.r.o. 

2.6-97  Vyskočil, P., 1996. Recent crustal movements, their properties and results of studies at the 
territory of Czech Republic. In: Seismicity, neotectonics, and recent dynamics with special 
regard to the territory of the Czech Republic, 42, 15, VUGTK Zdiby, 77–120.  

2.6-98  Wells, D. L., Coppersmith, K. J., 1994. New Empirical Relationships among Magnitude, 
Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. Bulletin of the 
Seismological Society of America, Vol. 84, No. 4, pp. 974-1002. 

2.6-99  Zátopek, A., 1948. Šíření východoalpských zemětřesení Českým masívem. Publ. SÚG 
Praha, SP 3, Praha.  

2.6-100  Zedník, J., Pospíšil, J., Růžek, B., Horálek, J., Boušková, A., Jedlička, P., Skácelová, Z., 
Nehybka, V., Holub, K., Rušajová, J., 2001. Earthquakes in the Czech Republic and 
Surrounding Regions in 1995–1999. Studia Geophysica et Geodaetica, March 2001, 
Volume 45, Issue 3, pp 267-282. 

2.6-101  Zedník, J., 2006. Zemětřesení. [Webová publikace], Geofyzikální ústav Akademie věd 
České republiky, http://www.ig.cas.cz/userdata/files/popular/Zemetreseni_brozura.pdf. 

2.6-102  Ziegler, P.A., Dèzes, P., 2007. Cenozoic uplift of Variscan Massifs in the Alpine foreland: 
Timing and controlling mechanisms. Global and Planetary Change, Vol. 58, Issues 1–4, 
July 2007, 237–269. 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 1 

3. část 
Obsah 

2.6.3 Potenciál tektonických pohybů ..................................................................... 3 

 Vymezení hodnoceného území .......................................................................... 4 

 Metody použité při hodnocení ............................................................................ 5 

 Požadavky a kritéria ........................................................................................... 6 

2.6.3.3.1 Požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. .............................................................................. 7 

2.6.3.3.2 Doporučení standardu IAEA SSR-1 .......................................................................................... 8 

2.6.3.3.3 Požadavky na hodnocení vnějších vlivů spojených s výskytem zlomů ...................................... 9 

 Geologické podmínky ...................................................................................... 10 

2.6.3.4.1 Hlubinná stavba hodnoceného území ..................................................................................... 10 

2.6.3.4.2 Charakteristika geologických jednotek v území EDU25 km ..................................................... 12 

 Geomorfologická charakteristika území EDU25 km ......................................... 29 

2.6.3.5.1 Zařazení území k umístění z hlediska geomorfologického členění reliéfu ............................... 29 

2.6.3.5.2 Stručná charakteristika reliéfu a jeho vývoje ........................................................................... 29 

2.6.3.5.3 Vymezení lineárních tvarů reliéfu ............................................................................................ 30 

2.6.3.5.4 Zlomové systémy a jejich morfologický projev ......................................................................... 33 

 Základní tektonické schéma území EDU25 km ................................................ 35 

 Charakteristika jednotlivých zlomových systémů .............................................. 38 

2.6.3.7.1 Zlomová zóna Diendorf-Boskovice .......................................................................................... 38 

2.6.3.7.2 Waitzendorfský zlom ............................................................................................................... 93 

2.6.3.7.3 Příčné zlomy v jižní části dyjsko-svrateckého úvalu ................................................................ 93 

2.6.3.7.4 Zlomy v dyjském masivu ....................................................................................................... 100 

2.6.3.7.5 Zlomy dyjské klenby .............................................................................................................. 101 

2.6.3.7.6 Zlomy svratecké klenby ......................................................................................................... 102 

2.6.3.7.7 Mohelenská mylonitová zóna ................................................................................................ 104 

2.6.3.7.8 Zlomy v třebíčském plutonu ................................................................................................... 107 

2.6.3.7.9 Indicie kvartérních pohybů na zlomech u Biskoupek ............................................................. 125 

2.6.3.7.10 Posouzení podezřelých topolineamentů mezi Dukovany a Lesklounem ............................... 127 

 Porušení území EDU5 KM A pozemku NJZ EDU zlomy ................................ 143 

2.6.3.8.1 Geologické a geomorfologické podmínky území EDU5 km ................................................... 143 

2.6.3.8.2 Identifikace podezřelých tektonických struktur v těsném okolí pozemku NJZ EDU ............... 149 

2.6.3.8.3 Přehledné vymezení podezřelých struktur ............................................................................. 175 

2.6.3.8.4 Epeirogenetické pohyby ........................................................................................................ 211 

 Souhrnné zhodnocení .................................................................................... 211 

2.6.3.9.1 Zhodnocení dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. ............................................................................. 211 

2.6.3.9.2 Zhodnocení dle standardu SSR-1 ......................................................................................... 211 

2.6.3.9.3 Zhodnocení požadavků na hodnocení hazardů spojených s výskytem zlomů ...................... 211 

2.6.3.9.4 Projektová východiska ........................................................................................................... 212 

Podklady ................................................................................................................ 213 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 2 

Jaderná legislativa ČR a standardy IAEA ...................................................................... 213 

Metodologické podklady ................................................................................................ 213 

Mapové podklady .......................................................................................................... 213 

Ostatní podklady ............................................................................................................ 214 

Seznam příloh 
Příloha 2.6.3-1:  Geomorfologická mapa území EDU25 km (převzato z [2.6-114]). 

Příloha 2.6.3-2:  Mapy topolineamentů 

Příloha 2.6.3-3:  Geologická mapa území umístění do 5 km od pozemků EDU1-4 a NJZ 
EDU 

Příloha 2.6.3-4:  Geologická mapa území umístění do 25 km od pozemků EDU1-4 a NJZ 
EDU 

Příloha 2.6.3-5:  Digitální modely reliéfu (Převzato z podkladu [2.6-166]). 

Příloha 2.6.3-6:  Mapa vrtné prozkoumanosti (Originální velikost papíru: A2). 

Příloha 2.6.3-7:  Schématický geologický profil rýhou KR-1 (převzato z [2.6-114]). 
  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 3 

2.6.3 POTENCIÁL TEKTONICKÝCH POHYBŮ  

V této části hodnocení území k umístění JZ je řešena otázka, zda zlomy (pohřbené nebo 
vystupující na povrch) na pozemku JZ nebo v jeho blízkosti jsou potenciálně schopné 
posunu (viz čl. 8.3 standardu IAEA SSG-9 [2.6-5]. 

Obecně je zlom diskontinuita v zemské kůře. Z hlediska jejich pohybové a seismické 
aktivity lze rozlišit zlomy aktivní a zlomy vyhaslé (extinct).  

Aktivní zlom je zlom, na němž docházelo k posunu v nedávné geologické minulosti 
(během kvartéru), a může na něm v bezprostřední geologické budoucnosti dojít k 
opětovnému posunu díky jeho současné tektonické pozici. Posunem na aktivním zlomu je 
generováno zemětřesení.  

Definice vyhaslého zlomu, popsaná v britském přístupu k hodnocení zlomů ([2.6-34]), je 
opřena o následující atributy: (i) zlom neporušuje vrstvy a struktury z období 
předcházejícího současnému tektonickému režimu; (ii) zlom neporušuje vrstvy a struktury, 
jejichž stáří je větší než délka nejdelšího seismického cyklu zlomů v oblasti (viz [2.6-90]1); 
(iii) mineralogie mechanicky souvislého tektonického jílu není kompatibilní s aktuálním 
tlakovým nebo s teplotním režimem. 

V požadavcích na hodnocení lokalit pro umisťování jaderných zařízení (viz [2.6-4], [2.6-5]) 
se objevuje pojem „capable fault“, který je definován jako aktivní zlom, který má významný 
potenciál k posunutí s projevem na nebo blízko povrchu území2. Tento zlom tedy má 
veškeré atributy aktivního zlomu (viz [2.6-4], [2.6-5]), avšak posun na takovém zlomu musí 
generovat natolik silné zemětřesení, že se projeví porušením území na nebo blízko jeho 
povrchu.  

S ohledem na regionální geologickou stavbu území k umístění je nutné přihlížet k délce 
trvání současného tektonického režimu oblasti. V tektonicky aktivních oblastech je tato 
doba obvykle počítána v desítkách tisíc let, příp. je uvažováno období svrchního 
pleistocénu (okolo 126 000 let) - viz např. lit. [2.6-11], [2.6-52]. V méně aktivních oblastech 
by hodnocení mělo zahrnovat zkoumání aktivity zlomů v mnohem delším období (např. od 
pliocénu až po současnost) – viz např. [2.6-5], [2.6-90].  

Za zlom potenciálně schopný posunu s projevem na nebo blízko povrchu (capable fault) je 
v podmínkách Českého masivu, dle podkladu [2.6-13], považován zlom: 

a) s prokázaným posunem na povrchu nebo blízko povrchu jednou za 126 000 
(svrchní pleistocén) nebo opakovanými posuny v období od pliocénu (6 000 000 
let) až po současnost; 

b) s výskytem historických a instrumentálně zaznamenaných zemětřesení a/nebo 
skupiny mikrozemětřesení s přímou vazbou ohniska otřesu a zlomu, kde maximální 
potenciální zemětřesení spojené s tímto zlomem může v daném geodynamickém 
stavu lokality vést k posunu s projevem na nebo blízko povrchu. 

c) ve strukturním vztahu k jinému známému zlomu schopného posunutí splňujícího 
podmínky písm. a) a b), kde existuje důvodné podezření, že posun na tomto zlomu 
způsobí posun na dalším zlomu s projevem na povrchu nebo blízko povrchu. 

 
 
1  V podkladu se uvádí, že zlom neporušuje vrstvy a struktury předcházející pliocénu a kvartéru. 
2  An active fault that has a significant potential for displacement at or near the ground surface. 
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Tato definice vychází z charakteristik zlomu schopného posunu uvedených v čl. 5.2 
standardu SSR-1 [2.6-4], je však přizpůsobena podmínkám Českého masivu.  

Projevem zlomu potenciálně schopného posunu (capable fault) je vznik ruptury s 
projevem na povrchu nebo blízko povrchu, doprovázený silným zemětřesením. Projevy 
silných zemětřesení v krajině jsou popsány v podkladu [2.6-60]. Dle tohoto podkladu se 
primární efekty v krajině (porušení povrchu území, pozvednutí nebo pokles terénu) u 
typických tektonických zemětřesení s hloubkou ohniska 5–15 km objevují od intenzity VIII. 
Vyjádřeno magnitudem zemětřesení lze tyto efekty očekávat u zemětřesení s magnitudem 
Mw ≈ 5,5 a více (srov. např. [2.6-52]). Parametry primárních efektů mohou být využity 
k odhadu velikosti magnituda historických zemětřesení, pro něž je k dispozici geologický 
záznam. Nejčastěji jsou používány empirické vztahy publikované v pracích [2.6-88] nebo 
[2.6-180].  

V souvislosti s identifikací „capable faults“ je nutné řešit i otázky spojené s rozpoznáním 
krípujících zlomů, které se rovněž projevují porušením povrchu území. K tomuto porušení 
však nedochází náhle (v důsledku zemětřesení), ale pomalým posunem v nejsvrchnější 
části zemské kůry. 

Tento jev je považován rovněž za seismotektonický hazard, jak vyplývá z dokumentu 
WENRA ([2.6-10]; Appendix 1). Dle standardu IAEA SSG-9 ([2.6-5]; čl. 1.7) jde o 
seismické jevy znamenající „permanent ground displacement“. Je nutné jej interpretovat 
jako trvalý (navždy, nevratný) posun v podloží (posun části základové půdy vůči jiné části 
základové půdy). V geologické terminologii je takový pohyb na zlomu označován jako kríp, 
resp. ploužení (fault creep).  

Kríp je tedy aseismický pomalý pohyb na zlomu, který se objevuje v nejsvrchnější části 
zemské kůry. Kríp probíhá na zlomu v době mezi velkými zemětřeseními, při nichž dojde 
k uvolnění napětí, nebo se objevuje v návaznosti na proběhlé zemětřesení (afterslip). Dle 
podkladu [2.6-147] velikost posunu projevující se na povrchu závisí na míře pružné 
deformace ve spodní kůře, míře schopnosti zlomu odolávat narůstajícímu střižnému 
napětí a na hloubce, ve které zlom zůstává sevřený (locking depth). V této hloubce se 
žádný posun neobjevuje. 

Dlouhotrvající kríp (z pohledu geologického) vede k deformaci reliéfu, ať již k porušení 
podél jasné zlomové plochy nebo též formou naklonění povrchu nebo jeho prohnutí. Řada 
projevů je stejná u seismogenních (capable) a krípujících zlomů a je velmi obtížné 
prokázat, že projev je důsledkem krípu. Dle podkladu [2.6-7] lze krípující zlom rozpoznat 
nejčastěji podle absence koseismických indikátorů. Např. podle absence koluviálního klínu 
(colluvial wedge) nebo přípovrchové zlomové brekcie, které jsou typické pro náhlý posun 
(pokles nebo horizontální posun) na zlomu v důsledku zemětřesení. 

 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

V souladu s požadavky uvedenými v § 6 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je v této 
kapitole provedeno hodnocení seismicity pro následující území, viz kapitola 2.6.1.2 ZBZ 
NJZ EDU:  

Near region (území EDU25 km) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 25 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 215/1997 
Sb. [2.6-3]. 
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Site vicinity (území EDU5 km) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 5 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem užší lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 
215/1997 Sb. [2.6-3]. 

Site area (pozemek NJZ EDU) 

Odpovídá definici pozemku jaderného zařízení ve smyslu §2, písm. c) vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]. 

V textu kapitoly je využívána obecná zkratka EDU, kterou je myšleno území s pozemkem 
NJZ EDU a STP EDU1,4. 

 METODY POUŽITÉ PŘI HODNOCENÍ 

Při hodnocení byla použita řada odborných postupů používaných v geovědní oblasti. 
Stanovení parametrů posuzovaných vnějších vlivů bylo provedeno na základě expertního 
posouzení a stanovení rozsahu průkazů, potřebných k doložení jednotlivých kritérií a 
požadavků (viz [2.6-178]). Finální dokončení hodnocení vnějších vlivů se předpokládá 
v souladu s dokončením připravované metodiky kombinace vnějších vlivů. 

Předmětem zájmu, v souladu s čl. 8.63 standardu IAEA SSG-9 [2.6-5], jsou zlomové 
struktury, o nichž je známo nebo existuje podezření, že jsou potenciálně schopné posunu. 
V terminologii IAEA jsou tyto zlomy označovány jako "capable faults" a jsou jim přiřazeny 
atributy, podle nichž jsou tyto zlomy rozpoznávány (viz standard IAEA SSR-1 [2.6-4], čl. 
5.2). 

Základním postupem, použitým při hodnocení, je provedení dostatečně podrobných 
průzkumných prací, jako jsou geomorfologická analýza reliéfu, geologické mapování, 
geofyzikální a vrtné průzkumy, hloubení průzkumných rýh, které umožní určit, zda se v 
lokalitě jaderného zařízení nacházejí podezřelé (z hlediska potenciálu k mladým 
tektonickým pohybům) tektonické nebo geomorfologické struktury (viz též TEC-DOC-1767 
[2.6-7]). Hlavní pozornost musí být věnována zejména pozemku jaderného zařízení a jeho 
blízkému okolí, jak vyplývá z textu čl. 8.3 standardu IAEA SSG-9 [2.6-5].  

Vznik „podezření“ se opíral zejména o analýzu geologických a geomorfologických rysů 
území, které jsou pro definování takového „podezření“ významné a jejichž stáří je 
relevantní ve vztahu k typu lokálního tektonického prostředí (viz čl. 3.14 standardu SSG-9 
[2.6-5]). Pro vnitrodeskové oblasti doporučuje standard SSG-9 v čl. 3.12 provádět 
hodnocení tektonických informací v období pliocén až recent (období posledních cca 5,3 
mil. let). K základním geologickým a geomorfologickým rysům území, o které by se mohlo 
opírat „podezření“ na výskyt zlomu schopného porušit povrch území (pomocná kritéria), 
dle podkladu [2.6-13] patří:  

- výskyt lineárních topografických prvků reliéfu (zlomové svahy, přímočaré svahy, 
lineamenty); 

- výskyt ostrých lineárních litologických rozhraní, zejména s přítomností 
sedimentárních jednotek platformního pokryvu; 

 
 
3  "When faulting is known or suspected to be present, ...." 
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- výskyt hornin indikujících mechanické přetvoření hornin na tektonických liniích nebo 
výskyt jílových minerálů a dalších minerálů vzniklých v přípovrchových podmínkách 
v příčinné souvislosti s posunem na zlomu; 

- koincidenci směru průběhu zlomu nebo průběhu kinematických indikátorů se 
současným směrem stresového pole, pokud na zlomu byly zjištěny posuny v 
nedávné geologické minulosti, nebo existuje vážné podezření o jejich existenci; 

- výskyt mikrozemětřesení nebo lokálních historických zemětřesení, zvláště jsou-li 
v geografické koincidenci s výše uvedenými rysy. 

Podmínky, za kterých je identifikovaný zlom považován za schopný posunu (porušit 
povrch území), jsou uvedeny v čl. 8.4 standardu IAEA SSG-9 [2.6-5] a jsou identické 
s podmínkami uvedenými v čl. 5.2 standardu IAEA SSR-1 [2.6-4].  

Definice "zlomu potenciálně schopného posunu" respektující podmínky Českého masivu 
je uvedena v podkladu [2.6-13]. Tato definice se opírá především o kauzální vztah mezi 
posunem na zlomu a výskytem zemětřesení, a dále o projevy hodnoceného zlomu po 
dobu trvání současného tektonického režimu oblasti. V podmínkách Českého masivu by 
za "zlom potenciálně schopný posunu" (capable fault) měl být považován zlom:  

- s prokázaným posunem na povrchu nebo blízko povrchu jednou v období holocénu 
či svrchního pleistocénu (posledních cca 126 tis. let) nebo opakovanými posuny v 
období od pliocénu (6 000 000 let) až po současnost.  

- s výskytem historických a instrumentálně zaznamenaných zemětřesení a/nebo 
skupiny (klastru) mikrozemětřesení s přímou vazbou ohniska otřesu a zlomu, kde 
maximální potenciální zemětřesení spojené s tímto zlomem může v daném 
geodynamickém stavu lokality vést k posunu na nebo blízko povrchu.  

- v úzkém strukturním vztahu k jinému známému zlomu schopnému posunutí 
splňujícího předcházející dvě podmínky, kde existuje důvodné podezření, že posun 
na tomto zlomu způsobí posun na dalším zlomu s projevem na povrchu nebo blízko 
povrchu.  

Dle TEC-DOC-1767 [2.6-7] by za zlom schopný posunu (capable fault) měly být 
považovány i krípující zlomy. 

Při určení, zda je zlom potenciálně schopný posunu by se měla zvážit i ta možnost, že 
zlomy, které se neprojevují recentním pohybem blízko povrchu, mohou být reaktivovány 
zaplněním vodní nádrže, injektáží zlomové struktury vodou, odčerpáním vody nebo jiné 
kapaliny z této struktury apod. (viz odstavec 8.7 standardu IAEA SSG-9 [2.6-5]). 

 POŽADAVKY A KRITÉRIA 

Požadavky na hodnocení území s umístěným JZ z hlediska potenciálu k porušení povrchu 
území zlomy jsou dány v § 6 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb.  

Dále je při hodnocení porušení území zlomem přihlédnuto k doporučením standardu IAEA 
SSR-1 [2.6-4] uvedených v požadavku 15 (čl. 5.2 až 5.4). Podrobně jsou požadavky na 
hodnocení specifikovány v bezpečnostním standardu IAEA SSG-9 [2.6-4].  

Požadavky na hodnocení seismotektonických hazardů, platné jak pro existující jaderné 
bloky, tak pro nové bloky, jsou rovněž uvedeny v dokumentu WENRA (Western European 
Nuclear Regulators' Association) - viz [2.6-10]. 
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2.6.3.3.1 Požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 

Požadavky na posuzování porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem jsou 
uvedeny v § 6 takto: 

§ 6 Porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem 
(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska jeho porušení zlomem 

musí: 

a) hodnotit zlomy 

1. s prokázaným pohybem v posledních 2,6 milionech let, 

2. s doloženým výskytem historických zemětřesení nebo skupiny ohnisek 
zemětřesení s přímou vazbou na zlom, nebo  

3. ve strukturním vztahu k jinému známému zlomu schopnému posunutí 
splňujícího podmínky bodu 1 nebo 2, existuje-li vysoká pravděpodobnost, že 
posun na zlomu způsobí posun na dalším zlomu s projevem na povrchu nebo 
blízko povrchu území k umístění jaderného zařízení, 

b) využita geologická, geofyzikální nebo seismologická data, 

c) provedeno do vzdálenosti 25 km a  

d) zahrnovat hodnocení 

1. výskytu pomalých deformací povrchu území, včetně zlomů, které nemají 
geologický projev, ale mohou být reaktivovány, 

2. výskytu lineárních topografických morfologických prvků reliéfu, 

3. výskytu ostrých litologických rozhraní, 

4. výskytu projevů indikujících mechanické přetvoření hornin na tektonických 
liniích, zejména zón drcení, jílových minerálů a zvodnění, 

5. výskytu přístrojově zaznamenaných zemětřesení nebo historických doložených 
zemětřesení a 

6. projevů výskytu zlomů na pozemku jaderného zařízení, zejména jejich zvýšené 
propustnosti pro pohyb podzemních vod horninovým prostředím.  

Pro hodnocení vlastností území k umístění JZ, týkajících porušení území zlomem, je ve 
vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. uvedeno v § 6 vylučující kritérium, při jehož dosažení je 
umístění jaderného zařízení na pozemku zakázáno. 

(2) Charakteristikou porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem, při jejímž 
dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je 

a) Výskyt zóny pohybově nebo seismicky aktivního zlomu nebo jiného pohybu 
zemské kůry, který by mohl způsobit deformaci jaderného zařízení snižující 
jadernou bezpečnost, do vzdálenosti 5 km, nebo 

b) Vznik doprovodného zlomu na pozemku jaderného zařízení. 
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2.6.3.3.2 Doporučení standardu IAEA SSR-1 

V doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky specifikované v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“. Konktrétně se jedná 
o články vztahující se k hodnocení zlomů schopných pohybu v území k umístění JZ: 

SEISMIC HAZARDS 

Requirement 15: Evaluation of fault capability 

Geological faults larger than a certain size and within a certain distance of the site 
and that are significant to safety shall be evaluated to identify whether these faults 
are to be considered capable faults. For capable faults, potential challenges to the 
safety of the nuclear installation in terms of ground motion and/or fault 
displacement hazards shall be evaluated. 

5.2. Capable faults4 shall be identified and evaluated. The evaluation shall consider the 
fault characteristics in the site vicinity. The methods used and the investigations 
made shall be sufficiently detailed to support safety related decisions. 

5.3. The potential effect of fault displacement on safety related structures, systems and 
components shall be evaluated. The evaluation of fault displacement hazards shall 
include detailed geological mapping of excavations for safety related engineered 
structures to enable the evaluation of fault capability for the site. 

5.4. A proposed new site shall be considered unsuitable when reliable evidence shows 
the existence of a capable fault that has the potential to affect the safety of the 
nuclear installation and which cannot be compensated for by means of a 
combination of measures for site protection and design features of the nuclear 
installation. If a capable fault is identified in the site vicinity of an existing nuclear 
installation, the site shall be deemed unsuitable if the safety of the nuclear 
installation cannot be demonstrated. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou implementovány v české legislativě, a 
to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Není tedy potřeba doporučení 
dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v následující tabulce 
provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb.  

Tab. 1 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu 
IAEA SSR-1. 

 
 
4 A fault is considered capable if, on the basis of geological, geophysical, geodetic or seismological data (including palaeoseismological 
and geomorphological data), one or more of the following conditions applies: 
(a) The fault shows evidence of past movement or movements (significant surface deformations and/or dislocations) of a recurring 
nature within such a period that it is reasonable to infer that further movements at or near the surface could occur. In highly active 
areas, where both earthquake data and geological data consistently and/or exclusively reveal short earthquake recurrence intervals, 
periods of the order of tens of thousands of years may be appropriate for the assessment of capable faults. In less active areas, it is 
likely that much longer periods will be required. 
(b) A structural relationship with a known capable fault has been demonstrated such that movement of one could cause movement of 
the other at or near the surface. 
(c) The maximum potential earthquake associated with a seismogenic structure is sufficiently large and at such a depth that it is 
reasonable to infer that, in the geodynamic setting of the site, movement at or near the surface could occur 
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Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-15 

§ 6 Requirement 15 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

 
Významné doporučení je v souvislosti s aktivitou zlomů uvedeno v čl. 8.6 doporučení 
IAEA SSG-9 [2.6-5]: „když je známo nebo je podezření, že území je porušeno zlomy, měly 
by být provedeny výzkumy v rozsahu uvedeném pro území k umístění JZ do vzdálenosti 5 
km od pozemku JZ, které zahrnují velmi detailní geologické a geomorfologické mapování, 
topografickou analýzu, geofyzikální průzkumy (včetně geodetických, jestliže jsou nutné), 
výkopy rýh, vrtání, datování sedimentů a zlomy porušených vrstev, lokální seismologické 
výzkumy a další vhodné postupy, jak zjistit počet a stáří předchozích posunů“. 

2.6.3.3.3 Požadavky na hodnocení vnějších vlivů spojených s výskytem zlomů 

Ve studii AMEC [2.6-178] a následně ÚJV [2.6-81] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.6-10], 
IAEA [2.6-5] a [2.6-6] a s přihlédnutím k dokumentu EPRI [2.6-9]. Výsledkem tohoto 
hodnocení bylo vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území 
k umístění JZ, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria 
„Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní seismotektonické 
hazardy vztahující se k této kapitole jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2: Relevantní seismotektonické hazardy v území k umístění JZ. 

Seismotektonické hazardy 

1 tektonické zemětřesení 

2 antropogenní seismicita 

3 porušení území zlomem 

4 trvalý posun v podloží 

5 epirogenetické pohyby 

6 seismicky indukované sedání 

7 ztekucení zemin 

V kapitole 2.6.3 jsou vyhodnoceny pouze hazardy č. 3, 4 a 5. Hazardům č. 1 a 2 je 
věnována samostatná podkapitola 2.6.2 ZBZ NJZ EDU. Zbývající hazardy č. 6 a 7 jsou 
vyhodnoceny v podkapitole 2.6.4 ZBZ NJZ EDU.  

 
 
5 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro umisťování jaderných zařízení 
(např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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 GEOLOGICKÉ PODMÍNKY  

Území k umístění JZ, oblast 25 km od pozemku EDU1-4 + NJZ EDU (dále jen území 
EDU25 km) je situována v jihovýchodní části Českého masivu, v blízkosti jeho styku s 
východními Alpami a Západními Karpaty. Základní stavba fundamentu Českého masívu 
(spodního patra budovaného převážně krystalickými horninami) byla vytvořena během 
variské orogeneze v devonu až spodním karbonu (před 380-320 mil. lety). Tyto procesy 
byly spojeny s metamorfózou, silnou deformací v duktilním režimu, a násuny za vzniku 
mohutného variského horstva. Variská orogeneze ukončila v Českém masivu jeho 
předplatformní etapu vývoje a došlo tak k vytvoření mladé epivariské platformy 
(fundamentu). 

Vznikem variského fundamentu na počátku svrchního karbonu také skončila etapa silných 
duktilních deformací a regionální metamorfózy hornin. Český masív poté vystupuje jako 
jednotný celek a pozdější deformace měly v mělké úrovni pod dnešním povrchem 
převážně charakter křehkého porušení na relativně strmých zlomech. 

Z hlediska geologické stavby a vývoje variscid je východní část Českého masivu 
považována za výsledek kolize mezi moldanubicko-lugickou doménou a 
neoproterozoickou (kadomskou) doménou brunie (viz např. 2.6-59), označovanou též jako 
brunovistulikum (viz 2.6-56). Vznikla tak příkrovová stavba, kdy moldanubikum bylo 
nasunuto směrem k východu přes moravikum a brunovistulikum. Příkrovová stavba této 
oblasti byla rozpoznána již na počátku 20. stol. a je označována jako moldanubické 
nasunutí (viz [2.6-162]). Pozice jednotlivých geologických jednotek v území EDU25 km a v 
jeho okolí vyplývá z Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4 a Obr. 5 a z geologické mapy uvedené 
na Obr. 12. 

2.6.3.4.1 Hlubinná stavba hodnoceného území 

V hlubinné stavbě území, jak je patrné z geofyzikálního obrazu širšího okolí EDU, se 
nejmarkantněji projevuje tektonické rozhraní dané přibyslavským hlubinným zlomem.  

Přibyslavský hlubinný zlom se projevuje v tíhovém poli Českého masivu výrazným 
rozhraním mezi zřetelnou zápornou anomálií v tíhovém poli na západ od zlomu a pozitivní 
anomálií na východě. Pozemek NJZ EDU leží v oblasti této pozitivní anomálie, vymezené 
na západě již zmíněným přibyslavským hlubinným zlomem, na severu tišnovským zlomem 
a nesvačilským příkopem v zakryté části brunovistulika, a na východě okrajem flyšových 
příkrovů Karpat (viz Obr. 1). 

Další významná tektonická struktura, systém zlomů boskovické brázdy, se v oblasti jižně 
od nesvačilského příkopu v tíhovém poli neprojevuje. V tíhovém obraze se ale objevuje 
systém konicko-nectavských zlomů a kvasický zlom. Společně se zlomy bušínským a 
holešovským v pásmu Hané omezují tyto zlomy pás snížených hodnot tíže sz.-jv. směru 
(viz pravý horní roh Obr. 1).  

Výraznou negativní tíhovou anomálii vytváří oblast vídeňské pánve, zatímco oblast 
flyšových příkrovů a karpatské předhlubně se nikterak nevymezuje vůči krystalinickým 
masivům brunovistulika a moravika. 

Výše zmíněný přibyslavický hlubinný zlom též modifikuje hloubku uložení MOHO, a 
odděluje oblast s územím EDU25 km s poměrně plochým reliéfem MOHO diskontinuity od 
deprese v ploše MOHO v centrální části moldanubika (viz Obr. 2).  

V území EDU25 km se MOHO diskontinuita nachází v hloubce okolo 33-34 km. V 
centrální části moldanubika dosahuje hloubka uložení MOHO 37 km, k jižnímu okraji 
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Českého masivu se hloubka uložení zvedá na cca 30 km a potom, směrem k jihu až 
jihozápadu hloubka uložení MOHO plynule klesá do oblasti Alp, až do hloubek kolem 50 
km (viz Obr. 2). 

Hlubinná stavba území EDU25 km vyplývá ze schematizovaného řezu Českým masivem 
a okrajem Karpat, který je interpretací seismického profilu DSS VI (viz Příloha 2.6.2-1). 

Obr. 1: Mapa Bouguerových anomálií v jihovýchodní části Českého masivu s vyznačením 
hlavních geologických jednotek, zlomů (hnědě) a území EDU25 km . Upraveno z podkladů ÚFZ 
Brno. 

Legenda geologických jednotek: MOL – moldanubikum; CMP – centrální moldanubický pluton; TM – 
třebíčský pluton; SK – svratecká klenba moravika; DK – dyjská klenba moravika; BM – brněnský masiv; 
DM – dyjský masiv; BB – boskovická brázda; MS – Moravosilezikum; Flyš – fyšové příkrovy Vnějších 
Karpat; VP – vídeňská pánev. Zlomy: PMZ – přibyslavský hlubinný zlom (přibyslavská mylonitová zóna); 
DZ – diendorfský zlom. ZZ – železnohorský zlom (tišnovský zlom v moraviku). 
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Obr. 2: Průběh izolinií MOHO diskontinuity v jihovýchodní části Českého masivu (převzato a 
upraveno z podkladu [2.6-46] na schematizovaném geologickém podkladu převzatém z podkladu 
[2.6-49]. Fialovým kruhem je vyznačeno území EDU25 km . Sestavil I. Prachař, 2015 

Legenda zlomů: PMZ – přibyslavský hlubinný zlom (přibyslavská mylonitová zóna); DZ – diendorfský 
zlom. 

2.6.3.4.2 Charakteristika geologických jednotek v území EDU25 km  

2.6.3.4.2.1 Brunovistulikum 

Brunovistulikum představuje kadomský krustální blok (mikrokontinent), který je při 
západním okraji varisky přepracovaný. Větší část brunovistulika je skryta pod sedimenty 
příkrovů vnějších Karpat, karpatské předhlubně, autochtonních mezozoických a 
terciérních platformních formací jv. svahu Českého masivu. Dále jsou přes 
brunovistulikum nasunuty sedimenty uzavřené spodnokarbonské předpolní pánve, tvořené 
souvrstvími břidlic, drob a slepenců (tzv. kulmská facie; viz. např. [2.6-79]). V zakryté části 
se povrch brunovistulika svažuje převážně směrem k V, kde se v podloží flyšových 
příkrovů vnějších Karpat nachází v hloubkách 5 až 10 km (viz např. [2.6-79], [2.6-59], [2.6-
152]). 

Jednotka zahrnuje v paraautochtonní6 a autochtonní7 pozici kadomský fundament 
(krystalinikum s průniky svrchnoproterozoických granitoidů) a devonský až 
spodnokarbonský sedimentární obal (viz. např. [2.6-56], [2.6-79]).  

Nejblíže EDU se kadomský fundament brunovistulika nachází při západním okraji 
brunovistulika, v brněnském masivu (viz Obr. 3). Masiv tvoří dvě granitoidní zóny, 

 
 
6  jen málo přemístěný 
7  vzniklý namístě, nepřemístěný 
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označované jako východní a západní, které jsou oddělené metabazitovou zónou. 
Granitoidy západní zóny jsou reprezentovány převážně 2 typy hornin, šedým, 
jemnozrnným biotitickým granodioritem a červeným hrubozrnným granitem, a dále 
obsahují častá tělesa aplitických a pegmatických hornin. V xenolitech se často vyskytují 
biotit-amfibolické diority a také metasedimentární horniny jako ruly nebo migmatity.  

Pás metabazitů, široký pouze několik km, probíhá od Brna do sz. okolí Blanska. V západní 
části vystupují především metadiority a metagabra, východní část metabazitové zóny je 
tvořena metamorfovanými efuzivy jak bazického, tak kyselého charakteru. Ve východní 
granitoidní části masivu, sev. od Brna, vystupují granodiority, křemenné diority a tonality. 

Obr. 3: Skica střední části brunovistulika s vyznačením území EDU25 km . Převzato a upraveno z 
podkladů [2.6-96] a [2.6-72]. 

Legenda: granitoidy brněnského masivu: 1 - biotiticko-amfibolický granodiorit - typ Doubravice; 2 - 
amfibolicko-biotitický granodiorit - typ Blansko; 3 - biotitický granodiorit - typ Veverská Bítýška; 4 - 
biotitický granodiorit - typ Královo Pole; 5 - biotitický granodiorit - typ Tetčice; 6 - leukokrátní biotitický 
granit - typ Hlína; 7 - biotitický granodiorit - typ Kounice; 8 - amfibolicko-biotitický granodiorit - typ 
Renata; 9 - biotitický, amfibolicko-biotitický granodiorit - typ Krumlov; 10 - biotitický granodiorit - typ 
Vedrovice; 11 - biotitický granodiorit - typ Olbramovice; 12 - krystalinický plášť (ruly, migmatity, 
amfibolity, erlány, kvarcity a diority); metabazitová zóna: 13 - dioritová subzóna; 14 - diabasová 
subzóna; dyjský masiv: 15 - leukokratní granit; svratecký masiv: 16 – metagranit; sedimentární pokryv: 
17 - devon a spodní karbon; 18 - permokarbon boskovické brázdy; 19 - terciér karpatského předpolí; 
tektonické prvky: 20 - zlomy 
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Horniny západní zóny brněnského masivu, které se nacházejí v blízkosti příkrovů 
moravika, jsou silně kataklázovány a mylonitizovány. Též jsou postiženy chloritizací, 
epidotizací apod. 

Do jv. část území EDU25 km zasahuje též dyjský masiv, který představuje ekvivalent 
brněnského masivu jakožto součást granitoidní zóny kadomského fundamentu. Masiv je 
situován především v Rakousku a skládá se z řady granitických těles. Granitoidy náleží 
především ke světlým granitům až granodioritům, příp. k jemně až středně zrnitým 
biotitickým tonalitům (viz např. [2.6-56]). 

2.6.3.4.2.2 Moravikum 

Moravikum je strukturně vyšší krystalinickou jednotkou fundamentu, která je v území 
EDU25 km reprezentována klenbami – svrateckou a dyjskou (blíže viz např. [2.6-96], [2.6-
72]). Klenby vystupují v alochtonní8 pozici jako tektonické metamorfované šupiny 
derivované z okraje brunovistulika při nasouvání moldanubika (viz např. [2.6-152]). 
K moraviku se řadí i útvary prostorově oddělené, jako svinovsko-vranovské krystalinikum, 
nectavské krystalinikum, krystalinikum miroslavské hrásti a krhovické krystalinikum (viz 
Obr. 4). 

Nejblíže EDU se nachází jižní okraj svratecké klenby moravika. Na západě se stýká 
podél tektonických linií (bítešský zlom, svojanovský zlom) spojovaných v tzv. 
moldanubické nasunutí s moldanubikem. Jižní okraj tvoří náměšťská dislokace a na sv. je 
ohraničena křetínským přesmykem vůči letovickému krystaliniku. Východní hranice je 
zřetelně ohraničena sedimenty boskovické brázdy, ale horniny svratecké klenby moravika 
zasahují pod permokarbonskými sedimenty až ke zlomu boskovické brázdy. 

V jádru svratecké klenby moravika vystupuje v tektonickém okně svratecký masiv spolu 
s devonským pokryvem (viz [2.6-76]). Přes svratecký masiv v jádru klenby byla podél 
dřínovského nasunutí směrem k východu přesunuta deska morávního příkrovu (mocnost 
3–4 km) a na něj, podél moldanubického nasunutí od západu svratecké krystalinikum a 
moldanubikum. Nasunutí moravních příkrovů probíhalo ve dvou fázích. Ve starší fázi (350-
340 Ma) bylo výše metamorfované moldanubikum přesunuto přes morávní jednotky a ve 
druhé fázi (320–310 Ma) byl celý komplex přesunut přes jádro klenby ([2.6-152]).  

Morávní příkrov je tvořen třemi jednotkami: (1) olešnickou skupinou v metamorfovaném 
sedimentárním vývoji s vložkami grafitických břidlic, mramorů a bazických vulkanických 
hornin; (2) bítešskou skupinou tvořenou ortorulami (tzv. bítešskou rulou), místně 
s vložkami svorů, amfibolitů a amfibol-biotitových rul; (3) skupinou Bílého potoka s fylity 
s polohami krystalických vápenců a erlanů. 

K významnějším tektonickým liniím svratecké klenby moravika patří jen některé okrajové 
zlomy. Na západním okraji jižní části svratecké klenby vystupuje bítešský zlom, podle 
něhož došlo k nasunutí moldanubika na moravikum. Zlom má délku 35 km a zapadá k SV. 
Částečně též omezuje na východě třebíčský masív vůči horninám moravského 
moldanubika.  

  

 
 
8  alochtonní - významně tektonicky přemístěný 
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Obr. 4: Skica geologické stavby moravika s vyznačením území EDU25 km . Upraveno z podkladů 
[2.6-96] a [2.6-72]. 

Legenda: svratecká klenba: 1 - permokarbon; 2 - olešnická skupina; 3 - bítešská skupina; 4 - skupina 
Bílého potoka; 5 - devonský obal svrateckého masivu; 6 - svratecký masiv; 7 - zlomy (BZ – bítešský 
zlom); 8 - přesmyky. 

dyjská klenba: 9 - neogén; 10 - permokarbon; 11 - spodní karbon v kulmské facii; 12 - devon; 13 - dyjský 
masiv; 14 - weitersfeldská (pleissinská) ortorula; 15 - bítešská ortorula; 16 - lukovská skupina (vnitřní 
fylity); 17 - mramory lukovské skupiny; 18 - vranovsko-olešnická skupina (vnější fylity); 19 - šafovská 
skupina (moravská svorová zóna); 20 - vratěnínská skupina; 21 - podhradská skupina; 22 - 
moldanubikum; 23 - krystalinikum miroslavské hrástě a krhovické krystalinikum: 24 - moravskoslezské 
zlomové pásmo; 25 - zlomy (DZ - diendorfský, ZBB - zlom boskovické brázdy). 

Dalším zlomem je náměšťská dislokace, která na jihu odděluje svrateckou klenbu od 
moravského moldanubika. Zlom má charakter přesmyku a zapadá k JZ. Jeho délka je 30 
km. Průběh zlomu je doprovázen pásmem granátických svorů skupiny moravské svorové 
zóny. 
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Do jižní části území EDU25 km zasahuje druhá z kleneb moravika – dyjská klenba. 
Dyjská klenba moravika je esovitě prohnuté těleso zasahující na severu k Moravskému 
Krumlovu a na jihu ke Kremsu v Rakousku. Dyjská klenba, byla koncem variské 
orogeneze oddělena od brunovistulika. Tvoří ji tvoří ji dyjský masiv a na něj nasunuté 
morávní příkrovy. Nadložní moldanubikum je odděleno moravskoslezským zlomovým 
pásmem, přičemž za západní hranici dyjské klenby jsou považovány šafovské svory.  

Morávní příkrov je v dyjské klenbě tvořen šafovskou, vranovskou, bítešskou a lukovskou 
skupinou. Jeho podklad tvoří pleissingský příkrov, který je metamorfovaným obalem 
brunovistulika. Ve východní části klenby vystupuje autochtonní dyjský masív 
brunovistulika. 

Šafovská skupina odpovídá moravské svorové zóně. V jejím podloží je vyvinuta série 
masívních a břidličných pararul s vložkami tremolitických vápenců, grafitických rul až 
grafitů, erlánů, kvarcitů a granátických amfibolitů, která je řazena k vranovské skupině 
(ekvivalent olešnické skupiny ve svratecké klenbě). Bítešskou skupinu tvoří těleso okaté, 
dvojslídné bítešské ruly s okrajovou zónou s polohami amfibolitů a rul. Pestrá jednotka 
pod bítešskou rulou je označována jako skupina lukovská (ekvivalent skupiny Bílého 
potoka). Podél hranice s bítešskou rulou je vyvinut erlánový horizont s polohami erlánů a 
krystalických vápenců; vlastní skupina je složena ze stauroliticko-granátických 
dvojslídných rul, které přecházejí až do biotitických či chloriticko-biotitických fylitů. ([2.6-
96]).  

K dyjské klenbě moravika je řazena jednotka uherčických svorů, která se skládá ze 
skupiny podhradské, litologicky blízké moravské svorové zóně, a skupiny vratěninské, 
podobné skupině vranovské. Mezi drosendorfskou jednotku a západní okraj dyjské klenby 
proniká úzký klín tvořený šupinou moldanubických hornin s granulity u Stálek ([2.6-96]). 

Ve východní části klenby se nacházejí od kleneb moravika prostorově oddělené relikty 
krystalinika (krhovické krystalinikum a krystalinikum miroslavské hrásti). Krystalinikum je 
tvořeno převážně světlými ortorulovými blastomylonity s vložkami pararulových 
blastomylonitů, rohovcových rul a amfibolitů (amfibolových rul) s protažením SV-JZ. 

2.6.3.4.2.3 Strážecké a moravské moldanubikum 

Strážecké a moravské moldanubikum zaujímá oblast mezi okrajem centrálního 
moldanubického plutonu a klenbami moravika. Třebíčským plutonem je východní část 
jednotky rozdělena na severní část – strážecké moldanubikum a jižní část – moravské 
moldanubikum. Do strážeckého moldanubika zasahuje území EDU25 km jen okrajově, 
okolí Velké Bíteše, viz Obr. 5. 

Na západě území EDU25 km zasahuje na podstatnou část třebíčského plutonu. Třebíčský 
pluton je asi 540 km2) velké těleso tvořené především amfibol-biotitickým porfyrickým 
durbachitem (syenitem). Má trojúhelníkovitý tvar a rozkládá se mezi Jaroměřicemi nad 
Rokytnou, Velkou Bíteší a Polnou. Na východě se přimyká ke svratecké klenbě moravika, 
od kterého je oddělen linií bítešského zlomu. Granitoidy vystupují rovněž v menším 
jihlavským masivu, který je složen převážně z tmavého křemenného monzonitu s hojnými 
uzavřeninami cordieritických rohovců a amfibolitů.  

Okrajové toto území zasahuje i do západní části moravského moldanubika, mezi okrajem 
centrálního moldanubického plutonu a třebíčským masivem. Zde vystupuje jak 
jednotvárná, tak pestrá skupina moldanubika, přičemž jednotvárná skupina generelně 
lemuje centrální moldanubický pluton. 
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V západní části moravského moldanubika, mezi okrajem centrálního moldanubického 
plutonu a třebíčským masivem, vystupují především jednotvárná a pestrá skupina 
moldanubika, přičemž jednotvárná skupina generelně lemuje centrální moldanubický 
pluton. Ve stráženém moldanubiku a v jižní a jihovýchodní části moravského moldanubika 
převažují horniny gfölské skupiny, zejména tzv. gföhlské ruly s četnými tělesy granulitů a 
vložkami ultrabazických hornin (eklogitů, serpentinitů, peridotitů) a jejich 
amfibolitizovaných variet. 

Obr. 5: Skica geologické stavby strážeckého a moravského moldanubika s vyznačením území 
EDU25 km . Upraveno z podkladu [2.6-72]. 

Legenda: Strážecké a moravské moldanubikum: 1 - jednotvárná (ostrongská) skupina; 2 - pestrá 
(drosendorfská) skupina; 3 - gföhlská skupina s tělesy ultrabazik; 4 – granulity gföhlské skupiny; 5 – 
amfibolity náměšťsko-krumlovského tělesa; 6 - bazika - peridotity, serpentinity náměšťsko-krumlovského 
tělesa; granitoidní masivy: 7 - třebíčský masiv - amfibol-biotitický, porfyrický durbachit (syenit); 8 - 
jihlavský masiv - porfyrický monzonit; 9 - Svratecké krystalinikum - lepidoblastické ruly; tektonické prvky: 
10 - přesmyky; 11 - zlomy (PMZ - přibyslavská mylonitová zóna, DZ - diendorfský, ZBB - zlom 
boskovické brázdy, BZ - bítešský zlom, TZ - třebíčský zlom). 
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V jižní a jihovýchodní části moravského moldanubika (včetně území EDU5 km – viz 
Geologická mapa území EDU5 km [Obr. 138]) převažují horniny gfölské skupiny ([2.6-19]), 
zejména tzv. gföhlské ruly s četnými tělesy granulitů a vložkami ultrabazických hornin 
(eklogitů, serpentinitů, peridotitů) a jejich amfibolitizovaných variet. 

Gföhlská jednotka se vyznačuje velkou litologickou heterogenitou. Jednotka je tvořena 
parciálně tavenými ortorulami, migmatitizovanými rulami (tzv. gföhlské ruly) a migmatity s 
tělesy granulitů, amfibolitů a s přítomností těles vysokotlakých a vysokoteplotních 
plášťových hornin, granátických a spinelových peridotitů, eklogitů a skarnů, které jsou 
uzavírány jako budiny nebo větší tělesa uvnitř různých typů korových hornin.  

Vysoký stupeň metamorfózy těchto hornin a přítomnost plášťových hornin jsou 
interpretovány jako důsledek exhumace hornin zdvojeného orogenního kořene spjatého 
se subdukcí Paleotethydy během svrchního devonu ([2.6-154]).  

Deformační a metamorfní procesy spjaté s variskou orogenezí vedly ke sblížení 
horninových celků z rozdílných hloubek kůry až svrchního pláště, jejich metamorfóze a 
vytvoření současně koexistujících horninových asociací (např. [2.6-151], [2.6-153], [2.6-
89]). 

Krystalinické podloží blízkého okolí EDU tvoří granulitová formace moravského 
moldanubika, ke které náleží zejména náměšťsko-krumlovské granulitové těleso. 
Granulity jsou velmi úzce geneticky spjaty s ultrabazity, amfibolity a gföhlskými rulami. 
Během variské metamorfózy byla část granulitových hornin retrográdně přeměněna (viz 
[2.6-96]). Kromě granulitů vystupuje v užší lokalitě, v tělese mohelenského serpentinitu, 
asociace ultrabazitů s gabroidy (peridotity, pyroxenity a různé eklogitové a gabroidní 
horniny). Asi 1 km jihozápadně od EDU se náměšťsko-krumlovské granulitové těleso 
stýká s páskovanými ortorulami a migmatity gföhlské jednotky moldanubika (blíže viz 
např. [2.6-62]). 

2.6.3.4.2.4 Devon a spodní karbon 

Devonské sedimenty, především vápence, příp. klastika vystupují při západním okraji 
brněnského masivu, miroslavické hrásti a v protažení boskovické brázdy k jihu. Větší 
tělesa jsou známa např. od Čebína a Chudčic, drobnější pak od Lesonic. Těleso 
devonských bazálních klastik je situováno jižně od Tasovic.  

Spodní karbon v kulmském vývoji se nachází zejména mezi Hostěradicemi a Lesonicemi, 
v linii boskovické brázdy. Jde zejména o droby, které jsou vůči podložnímu krystaliniku 
odděleny diskordancí a jsou vůči nim zřejmě v alochtonní pozici (sedimentární příkrovy).  

2.6.3.4.2.5 Limnický permokarbon 

Limnický permokarbon vystupuje především v úseku boskovické brázdy severně od 
Moravského Krumlova. Boskovická brázda je asymetrickou pánví protaženou ssv. - jjz. 
směrem. Morfologicky je brázda sledovatelná od Moravského Krumlova přes okolí 
Boskovic až k Jevíčku, tedy v délce téměř 90 km. Její šířka se pohybuje od 3 km na jihu 
až do 10 km na severu.  

Od poorlického permokarbonu je oddělena malonínskou elevací. Tišnovsko-kuřimským 
příčným prahem je rozdělena na jižní, rosicko-oslavanskou depresi a na severní, 
letovickou depresi. V jejím pokračování k J leží izolované výskyty červenohnědých 
arkózovitých pískovců a slepenců u Miroslavi. Tektonicky je výrazně vymezena pouze na 
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východě vůči brněnskému masivu hlavním zlomem boskovické brázdy (ZBB). Na západě 
má transgresní kontakt s podložními jednotkami nerovný průběh. Tektonické omezení se 
předpokládá v jižní části brázdy, v oblasti křížení se zlomovým pásmem Hané a v oblasti 
malonínské elevace (hrásti). Místy je výplň boskovické brázdy v důsledku stlačení 
zvrásněna (viz např. [2.6-92]).  

Vůdčí strukturou brázdy je výše zmíněný, východní, resp. hlavní zlom boskovické brázdy. 
Jde o mladovariský zlom naložený na starovariskou stavbu moravskoslezské oblasti. 
Nejvýraznější pohyby na zlomu však probíhaly až v závěru variské orogeneze, kdy se 
otevřela příkopová struktura brázdy. Sedimentace začala ve stephanu C a patrně trvala po 
větší část spodního rotliegendu, přičemž na hranici karbonu a permu nebylo 
zaznamenáno přerušení sedimentace (viz např. [2.6-101]).  

Při obou okrajích brázdy, západním i východním, jsou vyvinuty okrajové facie 
reprezentované na západě balinskými a na východě rokytenskými slepenci, resp. 
brekciemi. V důsledku postsedimentární komprese brázdy došlo k posunu osy této 
struktury k V, takže rokytenské slepence místy přesahují až do jejího záp. křídla (viz např. 
[2.6-101]). 

Vnitropánevní komplex reprezentují převážně cyklicky uspořádané fluviální až 
fluviolakustrinní uloženiny (arkózy, pískovce, prachovce, jílovce a pelokarbonáty). Výplň 
brázdy je členěna dle charakteru sedimentů a jejich cyklické stavby na rosicko-
oslavanské, padochovské, veverskobítýšské a letovické souvrství. Mocnost sedimentární 
výplně brázdy je odhadována na 2500 až 3000 metrů (viz schematický řez na Obr. 6). 

Obr. 6: Příčný geologický řez boskovickou brázdou v oblasti rosicko-oslavanské pánve (převzato 
a upraveno z podkladu [2.6-101]). 

Legenda: Permokarbon: 1 – rokytenské slepence; 2 – balínské slepence a brekcie; 3 – šedé klastické 
sedimenty a uhelné sloje rosicko-oslavanského souslojí; 4 – hnědočervené klastické nearkózové 
sedimenty; 5 – šedé klastické nearkózové sedimenty; 6 – arkózy a arkózové pískovce; Krystalinikum: 7 – 
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granitoidy brněnského masivu; 8 – bítešská rula; ZBB – hlavní zlom boskovické brázdy. 

2.6.3.4.2.6 Platformní etapa vývoje zájmového území  

Od počátku mesozoika (druhohor) bylo zájmové území vystaveno převážně erozi a 
zarovnávání povrchu (peneplenizaci), zdaleka převažující nad akumulací sedimentů. 
Významnou fází tektonického oživení byl především vznik mělkých kontinentálních a 
později mořských pánví podél systému generelně sz.-jv. orientovaných zlomů v severní 
části Českého masívu v období svrchní křídy. Povrchové výskyty svrchnokřídových 
sedimentů české křídové pánve se objevují zejména v oblasti severního konce boskovické 
brázdy a v drobných reliktech až u Blanska. 

Na konci křídy a ve spodním paleogénu docházelo v důsledku procesů v alpínské 
konvergenční zóně ke kompresní aktivaci mnoha sz.-jv. orientovaných zlomů a k inverzi 
křídové pánve (např. [2.6-31]). Významná sedimentace probíhala v mesozoiku na 
východním okraji Českého masívu, kde byly zejména v podloží karpatské 
předhlubně/alpské molasy a příkrovů flyše zjištěny sedimenty odpovídajícího stáří ve 
značných mocnostech (např. [2.6-181], [2.6-30]).  

Z této oblasti jsou rovněž známy výskyty tektonicky nepřemístěných paleogénních 
sedimentů předpolní alpínské pánve ve dvou depresních kaňonovitých strukturách sz.-jv. 
směru (vranovická a nesvačilská deprese). Těmito depresemi proniklo paleogenní moře 
hluboko do platformní části Českého masivu. Mocnost paleogénu zde dosahuje až 600 m 
(viz [2.6-72]). 

Na hranici oligocénu a miocénu došlo v alpínském prostoru k uzavření oceánu Tethys a k 
šikmé kolizi evropského kontinentu s Adriatickým mikrokontinentem, která vedla ke vzniku 
Alp. Vývoj v alpinském prostoru přímo zasáhl jižní a východní okraj Českého masívu. 
Postupná kolize, která postupovala od západu k východu a zkracování kůry v prostoru 
východních Alp vedlo k její extruzi dále na východ a v konečném důsledku ke vzniku 
Karpat.  

Vývoj flyšového pásma Vnějších Karpat započal ve svrchní juře a až eocénu v 
sedimentačním prostoru (ve slezské a magurské pánvi), převažovala pelagická 
sedimentace. Tyto sedimentační prostory, ze kterých byly později vněkarpatské příkrovy 
odloučeny, se nacházely jihovýchodně od dnešní pozice příkrovů. Ve svrchní křídě až 
eocénu pak došlo k rozvoji flyšových trogů se sedimentací turbiditů9. Ve svrchním 
oligocénu některé trogy zanikly a proměnily se v mělčí, široké zbytkové pánve. 

Procesy probíhajících v sousedním Alpsko-karpatském prostoru v průběhu helvétské fáze 
alpinské orogeneze vedly ke zkracování a migrací předpolní pánve a k postupnému 
nasouvání příkrovů flyše na východní okraj platformy. Ten, dle autorů podkladu [2.6-47], 
nesl rysy zarovnaného povrchu typu etchplén. V důsledku zatížení okraje platformy došlo 
k jeho průhybu a ve spodním miocénu ke vzniku čelní předhlubně a k molasové 
sedimentaci. Mechanismus vzniku předhlubně vychází z modelu (viz [2.6-67]), ve kterém 
se vnější okraj předhlubně vlivem neelastické extenze (rozpínání) vyklene do tvaru tzv. 
čelního vyklenutí (forebulge), resp. flexury složené ze sestavy (domina) převážně 
antiteticky10 pokleslých ker vytvářející vráso-zlomové neotektonickou morfostrukturu (tj. 
sestava ukloněných ker oddělených polopříkopy tvořící asymetrické povrchové tvary (srov. 

 
 
9  Turbidity vznikají nejčastěji jako produkty podmořských sesuvů nebo vnosem říčních vod nasycených suspenzí. 
10  antitetický zlom je směrný stupňovitý zlom, jehož plochy se uklánějí a směr pohybu na nich směřuje  proti úklonu 
dislokovaného souvrství. 
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též [2.6-69]). V reliéfu zájmového území se též zřetelně projevovalo stěhování směru 
nasouvání flyšových příkrovů, a tedy i orientace předhlubně, nejprve ve starším miocénu 
V–Z, v eggenburgu SV-JZ a v karpatu již SSV-JJZ. Spolu s předhlubní vznikly i 
vnitrokarpatské, nesené („piggy-back“) pánve, které leží na příkrovech flyšového pásma 
(např. vídeňská pánev). 

Během sávské a štýrské fáze byly příkrovy flyše postupně sunuty k S až SZ na neogén 
karpatské předhlubně. Příkrovy jsou většinou bezkořenové a mají podobu deskovitých 
těles s rozdílným úklonem nasunutí. Podle této jejich vnitřní stavby se vydělují příkrovy 
vnější, poměrně ploše nasunuté na své předpolí (tektonické jednotky pouzdřanská, 
ždánicko-waschberská, zdounecká, podslezská, slezská), a příkrovy vnitřní magurské 
skupiny (tektonické jednotky račanská, bystrická, bielokarpatská). Všechny příkrovy jeví 
severní vergenci a v souladu se strukturním vývojem Západních Karpat jsou vnitřní flyšové 
příkrovy nasunuty na vnější.  

V období od svrchního oligocénu do svrchního miocénu tak vznikl alpinsky zvrásněný 
pokryv východního okraje Českého masivu, který byl odloučený od svého původního 
fundamentu (tzv. alochton). Paleogeografické rozšíření jednotlivých příkrovů Vnějších 
Karpat nejlépe demonstruje Obr. 7, převzatý z podkladu [2.6-72] (viz též Obr. 8 
znázorňující dnešní uspořádání příkrovů). 

V oblasti styku Alp a Karpat poblíž jihovýchodního okraje Českého masívu byla hlavní 
fáze nasouvání příkrovů flyšového pásma ukončena na rozhraní spodního a středního 
miocénu (mezi stupni karpat a baden, tj. před ~18-16 mil. lety) a v závěru svrchního 
miocénu byly dosunuty i příkrovy na Ostravsku do dnešní pozice. 

Spodnomiocénní nasouvání příkrovů flyšového pásma na východní okraj Českého masívu 
bylo spojeno s postupem moře předhlubně k západu, s maximálním rozsahem během 
spodního badenu. Moře bylo propojeno průlivy přes flyšové příkrovy s vídeňskou pánví. 
Dnešní rozsah reliktů těchto mořských sedimentů ukazuje minimální dosah 40 až více jak 
100 km od čela flyšových příkrovů (viz např. [2.6-42]). Relikty spodnobádenských 
sedimentů se rovněž nacházejí v území EDU5 km . 

V největším rozsahu jsou sedimenty karpatské předhlubně (mořské molasové sedimenty 
egeru až badenu – viz stratigrafická tabulka na Obr. 9) zachovány před čelem flyšových 
příkrovů, v pásu probíhajícím z oblasti Mikulova přes Přerov na Ostravsko (s výběžky až k 
České Třebové a na Opavsko). Sedimenty předhlubně dnes leží místy pod flyšovými 
příkrovy (na brunovistuliku), před nimi i na nich, nebo jsou dokonce do příkrovů začleněny. 
Původně sedimenty pokrývaly rozlehlejší území, ale díky následné pliocenní a kvartérní 
denudaci se zachovaly jen relikty. Souvislejší zbytky výplně jsou v depresích na Ostravsku 
a Opavsku, v Hornomoravském a Dyjsko-svrateckém úvalu. Jejich maximální mocnost 
nepřevyšuje 2500 m. 

Ve svrchním miocénu se východní okraj Českého masivu zvedl a moře z karpatské 
předhlubně zcela ustoupilo. Sedimentace pokračovala v sarmatu a pannonu již jen ve 
vídeňské pánvi, která měla ráz vyslazované vnitrohorské deprese odvodňované do 
dunajské pánve (viz [2.6-72]). Na území ČR vídeňská pánev vytváří výběžek probíhající 
podél toku řeky Moravy až k Napajedlům. Osou tohoto výběžku je 30-40 km dlouhý a 10-
15 km široký hradišťský příkop. 

Oproti příkrovům flyše je moravská část vídeňské pánve na západě omezena bulharským 
zlomem sv.- jz. směru. Zlom je součástí sestavy subparalelních zlomů ukloněných 
k východu, jejichž vertikální aktivita vytvořila schodovité uspořádání okraje pánve (viz Obr. 
10). Tento zlomový systém vznikl v badenu, skok na vlastním bulharském zlomu je 
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poměrně malý, 200-300 m a k severovýchodu se ještě zmenšuje. Horizontální posun se 
předpokládá okolo 30 km. 

Dalším významným zlomem vídeňské pánve je steinberský zlom, rovněž sv.- jz. směru. 
Tento zlom omezuje na západě nejhlubší depresi vídeňské pánve. Založením je tento 
zlom svrchnobadenský, je patrně velmi hlubokého založení, více jak 10 km. Výška skoku 
na podložních strukturách pánve se odhaduje na stovky metrů až 1 km. 

Obr. 7: Paleogeografické a tektonické schéma vývoje Západních Karpat na Moravě v terciéru 
(převzato z podkladu [2.6-72]). 

Legenda: I – okraj Českého masivu vystupující na povrch; 2 - dnešní okraj přesunutých Západních 
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Karpat; 3 - vnější okraj flyšových příkrovů; 4 - mořské pánve. MH – mořská hladina; PAP – prostor 
autochtonního paleogénu; B – zlomový systém Bulhar; SCH – schrattenberský zlomový systém; ST – 
steinberský zlomový systém; RP – zbytkové (reziduální) pánve; VP – vídeňská pánev; ZP – ždánický 
prostor; PP – pouzdřanský prostor; KP – karpatská předhlubeň; DP – dunajská pánev. 

Obr. 8: Skica příkrovů Vnějších Karpat na styku Českého masivu a Západních Karpat s 
vyznačením území EDU25 km . Převzato a upraveno z podkladu [2.6-160]. 

Legenda: 1 - Jednotky Českého masivu: BU - brněnská jednotka, MR - moravikum, SL - silezikum, MD - 
moldanubikum, MP - moravsko-slezské paleozoikum, BF - boskovická brázda, BC - Česká křídová 
pánev; 2 - Karpaty - flyšové příkrovy vnější: P - pouzdřanská jednotka (tektonická šupina vyvlečená před 
čelem ždánického příkrovu - stáří svrchní eocén až oligocén), Ž - ždánicko-waschbergská jednotka 
(bazální submenilitické formace - stáří svrchní křída až spodní oligocén, svrchnooligocenní menilitové 
formace a ždánicko-hustopečské formace -stáří svrchní oligocén až spodní miocén) s vyvlečenými 
„bradly“ ernstbrunských vápenců - tithon (Br), SS - podslezská jednotka - stáří svrchní křída až 
paleogén, S - slezská jednotka - stáří svrchní jura až paleogén, Z - zdounecká jednotka stáří spodní 
křída až oligocén; Karpaty - magurská skupina příkrovů: R - račanská jednotka - stáří svrchní jura 
(tithon) až svrchní křída, B - bystrická jednotka - stáří paleogén, BK - bělokarpatská jednotka - stáří 
spodní paleogén; Jednotky předhlubně a vnitrohorských pánví: KP - karpatská předhlubeň, VP - 
vídeňská pánev, H - hornomoravský úval; Tektonika: 4 - přesmyky, 5 - zlomy; Řezy: 7 - geologický řez 1 
- 1´.  
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Obr. 9: Stratigrafické schéma miocénu karpatské předhlubně jižní Moravy. Převzato z podkladu 
[2.6-22]. 
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Uspořádání terciérních jednotek Karpat na jižní Moravě ve vertikálním profilu též přibližuje 
geologický řez Obr. 10, převzatý z podkladu [2.6-102]. Řez probíhá od jižního okraje Brna, 
přes Měnín, Nikolčice, Němčičky, Kobylí k Týnci a Gbelům. 

Obr. 10: Geologický řez flyšovými příkrovy Karpat na jižní Moravě (převzato z podkladu [2.6-102]). 

2.6.3.4.2.7 Vývoj území EDU25 km v pliocénu a v pleistocénu 

Regionální zdvih Českého masívu na konci středního miocénu znamenal ústup moře 
předhlubně a nástup denudace a postupné exhumace původního pahorkatinného reliéfu 
jihovýchodního okraje platformy. V prostoru předhlubně se vytvořily deprese 
Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. V Hornomoravském úvalu byla zformována 
podél poklesových zlomů směru SZ-JV (zlomové pásmo Hané) v rámci pobadenské 
tektoniky příčná příkopová struktura s výběžkem Mohelnické brázdy. Ve spodním pliocénu 
(pont, dac) byl tento vyplněn svrchně miocenními a pliocenními sladkovodními jezerními a 
říčními, místy svahovými a přívalovými sedimenty. Mocnost pliocenních sedimentů je 
odhadována na 300 m, a mladších, pleistocénních na 50-60 m (viz např. [2.6-164]). 

Změny v reliéfu vedly i k vytvoření zcela nové sítě konsekventních vodních toků. 
Přetrvávající zdvihové tendence východního okraje Českého masivu spolu se snižováním 
erozní báze se pak odrazily v oblastech krystalinika ve vzniku hluboce (až 150 m) 
zaříznutých pliocenních až pleistocenních údolí dnešní Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Erozí 
byly z pokryvu miocénních sedimentů exhumovány ploše vyklenuté elevace, klenby nebo 
hřbety, které jsou patrné téměř na celém území celé lokality. Údolí obou řek mají místy 
tvar asymetrického údolí, s vysokou hodnotou indexu spádového gradientu a místy s 
konvexním prohnutím spádové křivky. Jejich charakteristickým znakem jsou časté 
zaklesnuté meandry, minimum přítoků a sblížení údolí (paralelní průběh údolí sblížených 
až na 5 km). Dalším specifikem je skutečnost, že řeky nevyklízely stará předmiocénní 
koryta, ale vytvořila nová, pomiocénní antecedentní údolí11. 

Miocénní sedimenty předhlubně se tak zachovaly jen reliktech. Na základě jejich 
nadmořské výšky, vzdálenosti od okraje dnešní souvislé sedimentární výplně předhlubně i 

 
 
11  Antecedence – prohlubování úseku údolí, který se tektonicky zvedá. Probíhá bez ohledu na nevhodnou strukturu podloží 
koryta. 
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značné mocnosti sedimentů (i přes 300 m) můžeme usuzovat jak o plošném rozšíření 
svrchnobadenské transgrese, tak o míře pomiocenního zdvihu jihovýchodního okraje 
Českého masivu (viz např. [2.6-185]). 

K významným charakteristikám říčních údolí zájmové oblasti patří též spádové křivky 
říčních koryt (viz Obr. 11), které se vyznačují vyššími hodnotami převýšení spádové 
křivky. Tento stav je dán především tím, že vývoj spádové křivky řek musel reagovat na 
rozdíl výšek mezi vysokými plošinami Českomoravské vrchoviny a dnem Boskovické 
brázdy. V údolí Jihlavy je úsek vyššího převýšení nejnápadnější a projevuje se konvexním 
prohnutím spádové křivky v úseku od km 90 u Vladislavi, 395 m n. m., až po Biskoupky, 
km 132, 238 m n. m., tj. 42 km dlouhém s převýšením 157 m. Z toho aktivní zakleslé 
meandry jsou hlavně v úseku od Vladislavi po Dalešice (90–118 km; 390–305 m n. m.) a 
dále mezi Skryjemi a Mohelnem (128 -120,4 km; 285–260 m n. m.). 

Obr. 11: Spádová křivka řeky Jihlavy s hodnotami spádového gradientu SL a vyznačením 
litologie dna. Převzato z podkladu [2.6-67]. 

V údolí Oslavy je konvexní meandrový úsek kratší, leží mezi Náměští n. O. a úsekem 
údolí zvaným Vlčí hrdlo pod Vlčím kopcem (420 m n.m.), tj. od km 68 až 74,4 spádové 
křivky. Převýšení 50 m (mezi 345-295 m n. m.) se odehrává na 6,4 km. Index SL dosahuje 
v tomto dílčím úseku až hodnoty 863,7.  

Vysoké hodnoty indexu spádového gradientu na řekách a konvexní průběh křivek ve 
zúžených úsecích údolí se zaklesnutými meandry by mohly ukazovat na vliv 
neotektonických pohybů, spojených např. s vyklenutím celé oblasti.  

Za tohoto stavu vývoje se řeky povodí Jihlavy musely vměstnat do dnešního úzkého 
prostoru, strukturně vymezeného mezi jižní okraj svratecké klenby a jižní křídlo 
rouchovanské brachysynklinály, který neumožňoval větší rozvoj říční sítě a vyvolal řadu 
anomálií. Týká se to zejména úseku údolí Jihlavy, situovaného zřejmě do úzké klenbové či 
antiklinální struktury náměšťsko-krumlovského granulitového masivu, budující 
Dukovanskou elevaci.  

Vývoj širšího okolí EDU byl v pleistocénu pod vlivem silných klimatických oscilací – 
střídání chladných a teplých období. Intenzívní periglaciální pochody denudace a 
akumulace se však nejvíce projevily v oblasti Dolnomoravského úvalu. V okolí EDU byl 
jejich vliv na vývoj reliéfu menší, takže se zde typický periglaciální reliéf nevytvořil.  

Projevem akumulace jsou říční terasy pokryté štěrkovými sedimenty v různých výškách 
nad dnešní hladinou řek a potoků. V kaňonovitých údolích však byl rozsah těchto 
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akumulací malý. V podhůří vrchovin naopak vznikly štěrkové kužely např. Litavy, Říčky, 
Svitavy, Svratky, Bobravy, Jihlavy, Jevišovky a Dyje. Splynutím vytvořily kužely rozsáhlé 
štěrkové plošiny, z nichž nejrozsáhlejší se nacházejí ve výši 30-40 m nad dnešní úrovní 
řek (viz např. [2.6-184]). Značně rozsáhlé jsou i nižší terasy ve výškách cca 10 m, 4-6 m, a 
štěrkopísčitá souvrství údolních niv. Stratigrafické zařazení výskytu říčních teras však není 
vždy jednoznačné. (zde srov. např. [2.6-23], [2.6-29]).  

V sevřeném úseku údolí Jihlavy mezi Vladislaví a Hrubšicemi se terasové akumulace 
nacházejí jen zřídka. Nicméně v podkladu [2.6-35] je popsán z okolí Biskoupek terasový 
systém se 4 terasovými úrovněmi ležícími v relativních výškách 46-41 m, 33-37 m, 18-22 
m a 2–10 m. Výše položené výskyty štěrků autor již pokládá za neogénní, soudě též podle 
výskytu vltavínů. V Boskovické brázdě se terasy dle téhož podkladu nacházejí ve stejných 
výškách (vyjma spodnopleistocenní terasy ve výšce 46–55 m) jako u Biskoupek. Terasy v 
Boskovické brázdě jsou popsány i v podkladu [2.6-67], ve kterém z okolí Hrubšic v údolí 
řeky Jihlavy je popsáno nejméně 5 říčních teras, vyvinutých v klasické podobě 
akumulačních plošin ve výškových úrovních 10, 25, 50-60 a 100 m nad současnou úrovní 
řeky.  

Důležitým modelačním činitelem v pleistocénu byl rovněž vítr. Jeho činnost se projevovala 
jednak deflací12 a jednak akumulací mohutných sprašových závějí v závětří vrchovin. 

V holocénu denudační pochody ve srovnání s pleistocénem značně zeslábly. Svědčí o 
tom zachování neporušených periglaciálních jevů v oblastech jejich největšího rozvoje. V 
údolních nivách v tomto období dochází především k akumulaci povodňových sedimentů. 
Pouze místy se vytvářejí svahové a údolní strže, hluboké místy více než 10 m, a 
náplavové kužely.  

 
 
12 deflace – odnos volné, sypké zvětraliny větrem. 
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Obr. 12: Náhled na Geologickou mapu území EDU25 km – výřez z Geologické mapy 1 : 50 000 České geologické služby (mapové aplikace). 
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 GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ EDU25 KM  

2.6.3.5.1 Zařazení území k umístění z hlediska geomorfologického členění reliéfu 

Z geomorfologického hlediska se území EDU25 km rozkládá na území tří 
geomorfologických podsoustav, které je možno dále dělit na nižší geomorfologické 
jednotky [2.6-51]. 

Obr. 13: Přehledná mapa geomorfologických jednotek, které zasahují do území EDU25 km 
(vyznačené osmiúhelníkem) hodnocení ve studii [2.6-141]. Jednotky jsou v mapě označeny 
kódy (např. IIC-7D-13). Převzato ze studie [2.6-141]. 

Pozemek NJZ EDU se nachází v jednotce IIC-7D-4 Hrotovicka pahorkatina na reliktu 
paleoreliéfu s nadmořskou výškou do 390 m n. m., který tvoří ploché rozvodí mezi řekou 
Jihlavou na severu a řekou Rokytnou na jihu. Směrem k řece Jihlava je povrch 
odvodňován Skryjským potokem a k řece Rokytná přítoky Olešné. 

2.6.3.5.2 Stručná charakteristika reliéfu a jeho vývoje 

Charakteristika reliéfu a jeho vývoje byla zpracována na základě analýzy reliéfu území 
EDU25 km (viz podklad [2.6-141], mapa viz Příloha 2.6.3-1). Významným zjištěním, 
uvedeným v této analýze, je fakt, že v území EDU25 km nebyly potvrzeny zjevné 
diferencované neotektonické vertikální pohyby. Dokladem toho je zjištění, že jednotlivé 
zarovnané povrchy nejsou nikterak výškově diferencovány a neleží mezi nimi žádné 
zlomové svahy ani obnažené zlomové plochy. Zlomové svahy (neaktivní) byly 
identifikovány pouze podél linií některých starších zlomů, které omezují Boskovickou 
brázdu a Miroslavskou „hrásť“, nebo probíhají v okolních pahorkatinách a hornatinách. 
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Vzhledem k terciérnímu tektonickému vývoji Dyjsko-svrateckého úvalu však není možné 
zcela vyloučit recentní tektonickou aktivitu na některých zlomových strukturách 
popsaných např. v podkladech [2.6-108] nebo [2.6-172]. 

Zarovnané povrchy v úrovni 300–350 m n. m. drží jednotnou nadmořskou výšku na 
celém studovaném území (tj. v území EDU25 km ). Tato úroveň zarovnaných povrchů je 
rozšířena v celém úpatí Českomoravské vrchoviny, ale i jinde na Českém masívu. V 
oblasti sedimentární výplně Dyjsko-svrateckého úvalu pokračuje snižování úrovní 
paleoreliéfu na 250–300 m n. m. a 200–250 m n. m.  

Dalším významným ukazatelem vývoje reliéfu je geometrie drenážní sítě. Z její analýzy 
vyplývá, že je velkou měrou predisponována průběhem zlomových struktur různého 
směru, přičemž dominantní vliv měly struktury s orientací SZ-JV. Dalším významným 
prvek jsou též litologická rozhraní. 

Lze tedy konstatovat, že na prostorovém uspořádání a částečně i geometrii jednotlivých 
geomorfologických prvků se největší měrou podílí geologická stavba území. Tedy, že 
vývoj reliéfu je endogenně predisponován. Samozřejmě významnou roli hrají křehké 
deformační struktury. Podél zlomů a puklinových zón jsou horniny obvykle více narušené 
a toho přednostně využívá zvětrávání i následná eroze. Tyto tektonicky oslabené prvky 
geologické stavby predisponují hloubkovou říční erozi nebo ovlivňují plošný rozsah 
denudace (např. pozici ústupových svahů). Tyto prvky se v morfologii terénu projevují 
nejčastěji jako přímé nebo mírně zakřivené úseky drenážní sítě nebo přímá úpatí svahů, 
která nemají jiné exogenní vysvětlení.  

2.6.3.5.3 Vymezení lineárních tvarů reliéfu  

Při hodnocení lineárních tvarů reliéfu byly zjištěny dva hlavní trendy charakteristické pro 
celou hodnocenou oblast území EDU25 km a jeho okolí:  

1. v menším měřítku časté řetězení různorodých kompozičních prvků v rámci 
jednotlivých lineamentů (hranice odlišných topografických segmentů, přímočaré 
svahy, ojediněle s plochami připomínající fasety, významné i podružné ohyby 
hlavních toků i jejich přítoků, přímočaré úseky říčních údolí, meandrující pásy 
toků, sedla ve vyšším reliéfu, části pánví, nízké hřbety, méně i souhlasné lineární 
skalní útvary) do prostorově navazujících souborů;  

2. ve větším měřítku tvorba více vzorů řady přibližně rovnoběžných lineamentů do 
rozsáhlejších subparalelních systémů, definovatelných celkovým směrovým 
průběhem s přesností 1° a směrovou variabilitou zahrnutých prvků ± 2–3°. 
Zatímco některé z těchto systémů se částečně shodují s průběhem regionálně 
významných zlomových struktur, jiné z nich tektonicky vymezené geologické 
jednotky nerespektují (kolmý či šikmý průběh / křížení bez evidentního vztahu 
mezi oběma jevy). 

U hlavních řek hodnoceného území EDU25 km (Oslava, Jihlava, Rokytná), ve které mají 
většinu délky jejich toku (>>50%) je velmi pravděpodobný dominantní vliv exogenních 
vlivů při tvorbě současného stavu reliéfu. Dominance tohoto vlivu je uvažována 
především s ohledem na značné přizpůsobení se dnešního regionálního fluviálního 
systému, jako nejvýraznějšího projevu nedávných silných erozních (fluviálních i 
svahových) procesů, lineárním prvkům povrchu (viz Obr. 14). Říční síť se navíc při 
jednotlivých fázích zahlubování do horninového podkladu celkově zvedající se oblasti 
mohla přizpůsobovat jeho liniím různého směru a zejména při severozápadním okraji 
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karpatské předhlubně rovněž došlo k významnějšímu přesměrování některých úseků 
hlavních vodních toků. 

V detailním měřítku však existují místa, kde jako doplněk této převažující erozní aktivity 
nelze prozatím vyloučit i probíhající podružné vlivy endogenní (tektonické). Nejvíce je 
jich spjato právě s reliktními výskyty mladých sedimentárních komplexů různého stáří, 
které bývají lokálně prostorově z některých stran lineárně omezeny, nejčastěji ve 
směrech odpovídajících některým z hlavních subparalelních systémů. 

Obr. 14: Příklad velké míry přizpůsobení regionální říční sítě dominantnímu lineárnímu 
geomorfologickému systému orientovanému ZSZ–VJV v blízkém okolí Ivančic a Elektrárny 
Dukovany formou lineárních údolních úseků nebo zaříznutých meandrujících pásů, často 
doprovázených ostrými ohyby příslušných vodních toků nebo jejich přítoků do daného směru. 
Velká četnost uvedených jevů právě v tomto území může být částečně podmíněna starou 
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lokální tektonickou predispozicí oblasti (nejméně svrchní paleozoikum) v blízkosti obdobně 
probíhajícího zlomového rozhraní mezi geologickými jednotkami moravika a moldanubika 
(moldanubické nasunutí). (a) Geomorfologické poměry, (b) Geologické poměry hodnoceného 
území. Sestavil P. Roštínský, 2018. 

V území EDU25 km byly vytvořeny důležité lineární systémy následujících směrů (Obr. 
15; směrová orientace byla zjednodušena): 

Obr. 15: Přehledné lineární geomorfologické schéma širšího okolí EDU. Důležitým jevem je 
uspořádání dílčích lineárních prvků reliéfu do několika hlavních subparalelních systémů. 
Některé z nich prostorově navazují na obdobné jevy v dalších částech Českého masivu (západ, 
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sever) nebo i Západních Karpat (východ, jih). Sestavil P. Roštínský, 2018. 

1) SV–JZ (zahrnující odlišné prostory diendorf-waitzendorfského zlomového 
systému: “waitzendorfský" směr S 51° J a severní až střední část boskovické 
brázdy: "boskovický" směr S 41° J; doplněny i některé lineamenty příbuzných 
směrů v mezilehlém území);  

2) SSV–JJZ (střední a jižní část tektonické struktury boskovické brázdy, zejména její 
hlavní východní okrajový svah: "ivančický" směr S 19° J; v oblasti Bohutického 
lesa mírně stočen k: S 27° J); 

3) S–J (východní část Dyjsko-svrateckého úvalu v rámci karpatské předhlubně: 
"hrušovanský" směr S 172° J; doplněny i směrově příbuzné menší systémy na 
jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny včetně spřaženého 
s waitzendorfským zlomem); 

4) SSZ–JJV (vytvořený v několika pásech v rámci východní části Českomoravské 
vrchoviny: "orlický" směr S 149° J); 

5) ZSZ–VJV (velmi jednotný, s měnící se hustotou pronikající téměř celým 
prostorem: "labský" směr S 120° J); 

6) Z–V (v prostoru třebíčského zlomu i na více místech jihovýchodním směrem 
v Českém masivu i karpatské předhlubni: hlavní "třebíčský" směr S 100° J). 

7) Ostatní výraznější, většinou jednotlivé lineární prvky reliéfu, směrově 
nezařaditelné do hlavních lineárních systémů. 

8) Směr SV–JZ zahrnul jednotný systém diendorfského a waitzendorfského zlomu 
na JZ, jednotný systém střední a severní části boskovické brázdy (v geologickém 
smyslu) na SV a některé lineamenty v prostoru mezi oběma uvedenými částmi 
této významné, vnitřně ovšem složité geomorfologické struktury. 

9) Směr S–J zahrnul jednotný systém východního okraje Dyjsko-svrateckého úvalu a 
Blanenského prolomu nebo linií konjugovaných prvků waitzendorfského zlomu 
v širším prostoru údolí střední Dyje, a také více rozrůzněné linie v údolí střední 
Jihlavy, Chvojnice, nebo severovýchodně od Znojma. 

10) Směr Z–V zahrnul poměrně jednotné systémy třebíčského zlomu, okolí 
výčapského zlomu, údolí střední a dolní Jihlavy nebo části Dyjsko-svrateckéhoi 
úvalu. 

Ostatní systémy SSV–JJZ, SSZ–JJV a ZSZ–VJV jsou směrově poměrně jednotné. 

2.6.3.5.4 Zlomové systémy a jejich morfologický projev 

Způsob porušení reliéfu je dle podkladu [2.6-141] též dobrým indikátorem relativního 
stáří zlomových struktur, neboť mladé (aktivní) zlomy porušují výsledný reliéf bez ohledu 
na geomorfologickou pozici postižených prvků reliéfu. Z tohoto pohledu nebyl v území 
EDU25 km zjištěn žádný aktivní zlom.  

Starší neaktivní zlomy se projevují v závislosti na působení erozního (denudačního) 
systému. Zlomové plochy bývají obnaženy jen částečně, a to především v dosahu 
systému zpětné eroze. Nápadněji obnažené úseky zlomů je možné pozorovat zejména v 
oblasti Boskovické brázdy a Miroslavské „hrástě“, kde probíhají zlomové systémy 
tektonicky ohraničující nebo porušující tyto části reliéfu. Morfologický projev těchto zlomů 
je často velmi výrazný, a to díky velkému kontrastu v odolnosti jednotlivých sedimentů a 
okolních krystalinických hornin vůči denudaci. 
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Na základě geomorfologické analýzy (viz [2.6-141]) bylo vymezeno 5 základních směrů 
strukturně predisponovaných geomorfologických prvků, které je možné interpretovat jako 
projevy zlomových struktur. Jedná se o tyto směry: SSV-JJZ, S-J, SSZ-JJV, SZ-JV, a V-
Z (viz Obr. 16). 

Výrazný morfologický projev mají struktury směru SSV-JJZ, které v území EDU25 km 
vymezují Boskovickou brázdu – zlomová struktura DBZ (zlom Diendorf-Boskovice). 
Dlouhý přímočarý svah je zřetelný na záp. omezení Miroslavské hrásti mezi 
Hostěradicemi a Lesonicemi. S tímto směrem (SSV-JJZ) jsou spřízněné také některé 
krátké zlomové linie v jižní části lokality (severně od Znojma), které mají orientaci blížící 
se až směru SV-JZ. Přestože se zlomové linie směru SSV-JJZ (až SV-JZ) projevují 
v morfologii terénu nejvýrazněji, jejich vliv na geometrii drenážní sítě je minimální. 
Výrazněji se tento směr projevuje v případě údolí Rokytné mezi Moravským Krumlovem 
a Ivančicemi, a dále v průběhu potoka Skalička mezi obcemi Hostěradice a Oleksovice.  

Obr. 16: Znázornění geomorfologicky indikovaných tektonických struktur na geologické mapě 
ČR (Měř. 1 : 500 000) s označením známých zlomů (DBZ – struktura Diendorf-Boskovice; TZ – 
třebíčský zlom). Upraveno dle podkladu [2.6-141]. 

Struktury směru S-J a SSZ-JJV se v morfologii terénu nejčastěji projevují jako přímé 
úseky erozních údolí nebo jako dočasné napřímení dílčích toků drenážní sítě. Jedna 
z nejvýraznějších struktur tohoto směru se táhne od Dolních Dunajovic k obci Medlice a 
pokračuje dál k severu. Ve své jižní části se projevuje výrazným svahem, nejspíše erozí 
obnaženou zlomovou plochou, ukloněnou k východu. 
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Dalším projevem tohoto směru (SSZ-JJV) je průběh údolí řeky Jihlavy mezi Dolními 
Kounicemi a Pohořelicemi.  

Další morfologicky významnou skupinou jsou struktury orientované ve směru SZ-JV, 
které mají největší vliv na geometrii drenážní sítě. Z morfologie a jejich pozice 
vůči ostatním strukturám výše uvedených směrů lze s velkou pravděpodobností 
usuzovat, že poměrně často tyto struktury levostranně porušují. 

Ze struktur směru V-Z je nejmarkantnější struktura probíhající údolím řeky Jihlavy 
z Třebíče do Vladislavi, která odpovídá třebíčskému zlomu. Na jiných místech lokality, 
avšak v menším rozsahu, je tento směr patrný např. v morfologii údolí řeky Jihlavy jv. od 
Ivančic.  

 ZÁKLADNÍ TEKTONICKÉ SCHÉMA ÚZEMÍ EDU25 KM  

Základní tektonické schéma území EDU25 km je dáno vzájemnými vztahy zejména 
krystalinických jednotek fundamentu (brunovistulika, moravika a moldanubika), které v 
zájmové oblasti vytvářejí variskou příkrovovou stavbu moldanubického nasunutí (viz [2.6-
162]). Zlomové systémy na styku regionálních jednotek mají charakter přesmyků 
generelně probíhajících ssv. - jjz. směrem se sklonem k západu. Krystalinický fundament 
též zdědil řadu kadomských tektonických struktur, patrných zejména v brunovistuliku, a 
samozřejmě se vytvořily i nové variské zlomové struktury (obvykle poklesové zlomy) 
uvnitř jednotlivých jednotek. 

Zájmové území, stejně jako celý jihovýchodní okraj Českého masivu, byla v pozdějších 
fázích vývoje významně ovlivněna horotvornými pochody v sousedním alpsko-
karpatském prostoru. Nově vytvořené zlomové struktury, poklesové zlomy a přesmyky, 
vznikaly především v oblasti flyšových příkrovů Vnějších Karpat a v omezení depresí 
karpatské předhlubně a miocénních pánví. V krystalinickém fundamentu byl vznik 
nových, alpinských zlomů spíše výjimečný a tektonická aktivita se projevovala zejména 
oživením starých poklesových zlomů. 

Předmětem zájmu, v souladu s čl. 8.6 standardu IAEA SSG-9, jsou ale zlomové 
struktury, o nichž je známo nebo existuje podezření, že jsou potenciálně schopné 
posunu. V terminologii IAEA jsou tyto zlomy označovány jako "capable faults" a jsou jim 
přiřazeny atributy, podle nichž jsou tyto zlomy rozpoznávány (viz standard IAEA SSR-1).  

Prvé hodnocení zlomů v území EDU25 km je popsáno v podkladu [2.6-55]. V rámci 
přehodnocování potenciálu zlomů k posunutí ve smyslu nejnovějších standardů IAEA a 
mezinárodní praxe byly v území EDU25 km provedeny jednak analýzy existujících 
geologických map a studií o geologické stavbě území a jednak průzkumné práce dle 
doporučení standardu IAEA SSG-9 [2.6-5]. Výsledkem této analýzy bylo rozdělení 
zlomových struktur do tří kategorií, pro něž byla určena priorita provedení průzkumných 
prací pro každý zlom. Přehled známých regionálních zlomových struktur s prioritou 1 a 2, 
zasahujících do území EDU25 km , je uveden v Tab. 3 a zakreslen do geologické mapy 
1 : 500 000 (viz Obr. 17).  

Vedle zlomů byla věnována pozornost i topolineamentům, které by mohly indikovat místa 
porušení území zlomy. Výrazné regionální topolineamenty byly indikovány při analýzy 
reliéfu území EDU25 km (viz studie [2.6-141]). V dalších etapách hodnocení území 
EDU25 km byly provedeny podrobnější analýzy reliéfu na vybraných polygonech. Vedle 
území EDU5 km (viz studie [2.6-118]) byl zhodnocen reliéf polygonu v zóně třebíčského 
zlomu (viz studie [2.6-134]), v oblasti mezi Dukovany a Rakšicemi (viz studie [2.6-124] a 
[2.6-143]) a ve východním segmentu území EDU25 km (viz studie [2.6-136]). Analýza 
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topolineamentů a jejich vazba na výskyty miocenních až pleistocenních sedimentů byla 
provedena v rámci studie [2.6-137]. 

Ve větší podrobnosti, v souladu s doporučením dle čl. 3.16 standardu IAEA SSG-9 [2.6-
5] a s ustanovením § 6, odst. (2), písm. a) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb., bylo 
hodnoceno území EDU5 km , resp. EDU1.5 km . Výsledky těchto analýz a průzkumů 
v území EDU5 km jsou shrnuty v podkladu [2.6-136]. Ověřené zlomy (zlomy ověřené 
průzkumnými rýhami) z území EDU5 km byly zakresleny do rukopisné geologické mapy 
území EDU5 km (viz podklad [2.6-138] a Příloha 2.6.3-3).  

Spolu se zlomy byly v území EDU1.5 km hodnoceny i významné topolineamenty, které 
byly vymezeny v rámci analýzy reliéfu území EDU25 km [2.6-141] a EDU5 km [2.6-118]. 
Pozice hodnocených lineamentů je patrná z mapy topolineamentů (viz  

Příloha 2.6.3-2). 

Závěry a výsledky průzkumných prací zlomů s prioritou 1 by mohly velkou měrou ovlivnit 
hodnotu seismického ohrožení EDU, nebo znamenat střet s vylučujícím kritériem dle §6, 
odst. (2) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. Průzkum takových zlomů byl proto zařazen do 
prvých etap charakterizace zájmového území. 

Priorita 2 byla dána průzkumu zlomů, které představují významné zlomové struktury 
v zájmovém území nebo se nacházejí v těsné blízkosti pozemku NJZ EDU. Tyto zlomy 
budou zkoumány v dalších etapách revalidace charakteristik lokality EDU. Při 
průzkumech této etapy byly rovněž využity jak technické práce, tak studium dostupných 
geologických podkladů. Průzkumy zbývajících zlomů, které jsou zakresleny v 
geologických mapách, mají prioritu 3. Jejich průzkum byl proveden až v závěrečné etapě 
re-validace charakteristik lokality EDU, bez podpory technickými pracemi a pouze na 
základě dostupných geologických podkladů, s využitím zkušeností České geologické 
služby. 

Tab. 3: Přehled známých regionálních zlomových struktur s prioritou 1 a 2 zasahujících do 
území EDU25 km. 

P Název zlomu 
délka 
(km) 

Směr Sklon 
REDU 
(km) 

Akt. 
Dominantní styl pohybu / 
předpokládané stáří hlavních 
pohybů 

1 

diendorfský zlom 
(DZ)  

140 SSV-JJZ k Z 14 + 
poklesové i horizont. pohyby / 
saxonské, kvarterní? 

hlavní zlom 
boskovické brázdy 
(ZBB) 

75 SSV-JJZ vert. 15 ? 
poklesové i horizont. pohyby / 
variské, saxonské  

1 
jižní příčný zlom 
(JPZ)  

min. 7 
? 

SSZ-JJV k J 11  
šikmý posun / saxonské, 
kvartérní?  

1 
weitzendorfský zlom 
(WZ) 

>35 SSV-JJZ k Z? 21  
horizontální posun / saxonské, 
kvartérní? 

1 
hostěradický zlom 
(HZ)  
předpokládaný 

9,5 SZ-JV  14  
šikmý posun?, pokles? / variské, 
saxonské, kvartérní? 

2 třebíčský zlom (TZ)  30 V-Z ? 10 - 
zlom oddělující jednotlivé facie, 
kry třebíčského masivu / variské 

2 
mohelenská 
mylonitová zóna 
(MZ) 

8 S-J ? 5 - 
pravostranný horizontální posun / 
variské 

2 bítešský zlom (BZ) 30 SV-JZ k SZ 14 ? 
poklesový zlom na hranici 
moldanubika a moravika / variské 

2 náměšťská 22 SZ-JV k JZ 9  přesmyk / variské 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 37 

P Název zlomu 
délka 
(km) 

Směr Sklon 
REDU 
(km) 

Akt. 
Dominantní styl pohybu / 
předpokládané stáří hlavních 
pohybů 

dislokace (ND) 

2 
kravský zlom 
(KZ) 

56 
Generelně 

V-Z 
k S 12 - přesmyk / variské 

2 m.-s. zlomová zóna > 50  
Generelně 
VSV-ZJZ 

k SZ 11 - přesmyk, zap. k SZ až Z / variské 

2 
okrajový zlom 
dyjského masivu 
(ZDM) 

55 
SSV-JJZ 
až SV-JZ 

k SZ 13 - přesmyk, zap. k SZ až Z / variské 

2 
plavečský zlom (PZ) 
(předpokládaný) 

9 ZSZ-VJV ? 18 - pokles, variské, saxonské? 

2 
zlom Křepičky (ZK) 
(předpokládaný) 

10 SZ-JV ? 14 - 
horizontální (šikmý) posun?, 
pokles?, variské, saxonské? 

2 
Těšetický zlom (ZK) 
(předpokládaný) 

12 SSV-JJZ ? 17 - přesmyk, variské 

P – priorita; Akt. - recentní seismická aktivita: + historická zemětřesení, pocítěné otřesy  

Obr. 17: Rozdělení regionálních zlomů v širším okolí území EDU25 km (červený ovál) dle priority 
provedení průzkumných prací. Zobrazeno na podkladu geologické mapy ČR, měřítko 
1 : 500 000.  

Legenda: Sytě modré linie – priorita 1: ZBB – zlom boskovické brázdy; DZ – diendorfský zlom; JPZ – 
jižní příčný zlom; WZ – weitzendorfský zlom; HZ – hostěradický zlom. Zelené linie – priorita 2: BZ – 
bítešský zlom; TZ – třebíčský zlom; ND – náměšťská dislokace; MZ – mohelenská mylonitová zóna; 
KZ – kravský zlom; MSZZ – moravsko-slezská zlomová zóna; ZDM – okrajový zlom dyjského masivu; 
PZ – plavečský zlom; ZK – zlom Křepičky.  
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 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ZLOMOVÝCH SYSTÉMŮ  

2.6.3.7.1 Zlomová zóna Diendorf-Boskovice 

Diendorfský zlom a hlavní zlom boskovické brázdy jsou v geologické literatuře (viz např. 
[2.6-94], [2.6-50], [2.6-36]) považovány za součást jednoho zlomového systému. Proto 
tyto zlomy, včetně některých příčných zlomů, jsou hodnoceny společně, pod označením 
"zlomová zóna Diendorf-Boskovice" (dále DBZ). Při vymezení zlomového systému DBZ 
je možné vycházet zejména z podkladu [2.6-94]), ve kterém byla publikována tektonická 
skica této struktury (viz Obr. 18).  

Obr. 18: "Tektonická skica krystalinického fundamentu jihozápadní Moravy a dolnorakouské 
oblasti Waldviertel" s vyznačením území EDU25 km (fialová hranice). Upraveno z obrázku A. 
Matury ([2.6-94]).  
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Na geologických mapách větších měřítek ([2.6-18], [2.6-21]) je struktura DBZ zakreslena 
v délce více jak 200 km, v linii Melk – Langenlois – Platt – Tasovice – Hostěradice – 
Lesonice – Ivančice – Rosice - Čebín - Boskovice - Jaroměřice u Jevíčka (viz Obr. 19). 

Obr. 19: Schematická mapa DBZ a základních geologických jednotek v jejím okolí. Převzato 
z podkladu [2.6-171]. 

Legenda: Hlavní zlomy DBZ: ZBB – okrajový zlom boskovické brázdy a miroslavské hrástě (červeně 
podbarveno), DZ – diendorfský zlom (zeleně podbarveno), WZ – waitzendorfský zlom, ZOZ – západní 
okrajový zlom předhlubně. Hlavní příčné struktury: ZPH – zlomové pásmo Hané, VP – valchovský 
prolom, BP – blanenský prolom, TP – tišnovské pásmo, SZ – slupský zlom. Zkratky geologických 
jednotek: mol – moldanubikum, mor – moravikum, bru – brunovistulikum vč. paraautochtonních 
spodnopaleozoických sedimentů, kul – spodnokarbonské droby (kulmská facie), bb – boskovická 
brázda, ckp – česká křídová pánev, mh – miroslavská hrásť   
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Indikace průběhu struktury DBZ lze vysledovat i v obraze tíhového a magnetického pole 
(viz [2.6-166]). Tyto indikace jsou významné zejména v oblasti Dyjsko-svrateckého 
úvalu, kde morfologický projev struktury DBZ chybí. Korelace průběhu zlomové struktury 
DBZ s indikacemi na mapě Bouguerových anomálií a reziduálních tíhových anomálií na 
území České republiky, resp. od státní hranice po Ivančice, je znázorněna na Obr. 20. 

Obdobnou korelaci lze vysledovat i na mapách intenzity magnetického pole (viz [2.6-
166]). V podkladu [2.6-50] byly hodnoty intenzity magnetického pole použity k 
interpretaci průběhu diendorfského a weitzendorfského zlomu na území Rakouska. 

Průběh hlavního zlomu boskovické brázdy lze na mapě Bouguerových anomálií ztotožnit 
se zřetelným lineárním okrajem kladné tíhové anomálií brněnského masívu v úseku 
Ostrovačice – Ivančice. Roztříštění tíhového obrazu brněnského masivu na mapě 
reziduálních tíhových anomálií je dáno především rozložením dílčích oblastí se zvýšenou 
tíží, což je způsobeno výchozy těžkých hornin metabazitové zóny brněnského masívu. 
Pás boskovické brázdy, v západní kře zlomu, se projevuje na tíhové mapě jako oblast s 
méně výraznými zápornými anomáliemi tíže. Výraznější tíhový deficit v okolí Zbýšova je 
pak projevem rosicko-oslavanského souslojí při západním okraji boskovické brázdy. Dále 
k východu je již patrná kladná tíhová anomálie vyvolaná východním okrajem svratecké 
klenby (blíže viz [2.6-166]). 

Na tíhových mapách se jako lokální kladná tíhová anomálie též projevuje krystalinikum 
miroslavské hrásti. Na jejím západním omezení, podél diendorfského zlomu je patrný 
značný gradient v tíži, daný koincidencí kulmských a terciérních sedimentů karpatské 
předhlubně v západní kře zlomu s krystalinikem hrásti (blíže viz [2.6-166]). Podobně se 
projevuje i krhovické krystalinikum východně od diendorfského zlomu. Obě anomálie 
jsou propojeny zónou s vyšší tíží, což ukazuje, že krhovické krystalinikum velmi 
pravděpodobně navazuje na krystalinikum miroslavské hrásti a tvoří jednotnou kru 
krystalinického obalu brunovistulika. 

Mapa tíže dále umožňuje interpretovat složitou blokovou stavbu v podloží neogenních 
sedimentů dyjsko-svrateckého úvalu západně od diendorfského zlomu. Diendorfský zlom 
spolu s paralelním waitzendorfským zlomem vytvářejí jižně od Hostěradic 
(předpokládaného příčného zlomu pojmenovaného jako hostěradický zlom) strukturu 
označovanou jako „strike-slip basin“. Viz Obr. 20 

Jak na základě rozdílů v tíži, tak na základě litologického složení zjištěného 
vyhodnocením hlubokých vrtů, byla mezi diendorfským a waitzendorfských zlomem 
vymezena řada příčných a zpeřených zlomů. Průběh těchto zlomů i jejich funkce při 
vytváření blokové stavby v podloží neogénu dyjsko-svrateckého úvalu je patrný z Obr. 21 

Struktura DBZ je též velmi dobře patrná i na modelu reliéfu zájmové oblasti (viz Obr. 23). 
V širší oblasti jihovýchodního okraje Českého masivu převažuje intenzivní segmentace 
reliéfu s dominantním úklonem dílčích bloků k V až JV, vznikla v souvislosti s flexurním 
ohybem jihovýchodního okraje Českého masivu při jeho podsouvání pod alpsko-
karpatské příkrovy (viz např. [2.6-47]).  

Podrobné geomorfologické zhodnocení oblasti v okolí boskovické brázdy (viz [2.6-166]) 
ukázalo, že topolineamenty a další geomorfologické prvky reliéfu se sdružují do několika 
hlavních a podružných (morfotektonických) zónových oblastí. Nejdůležitější zónou je 
pásmo protažené západně podél hlavního zlomu boskovické brázdy, projevující se 
především v severní a střední části v geomorfologické struktuře Boskovické brázdy. 
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Obr. 20: Schéma zlomového systému DBZ mezi Ivančicemi a státní hranicí. Bloková stavba „strike-slip“ pánve na podkladu mapy úplných Bouguerových anomálií. Teplejší odstíny barev odpovídají vyšším hodnotám 
tíže. Krok sítě 5 km. Body jsou označeny opěrné hluboké vrty. Upraveno z podkladu [2.6-166] a [2.6-139]. 
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Obr. 21: Schéma zlomového systému DBZ mezi Ivančicemi a státní hranicí. Bloková stavby „strike-slip“ pánve na podkladu geologické mapy GEOČR 50. Upraveno z podkladu [2.6-139]. 
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Obr. 22: Schéma zlomového systému DBZ mezi Ivančicemi a státní hranicí. Korelace průběhu zlomů a topolineamentů na podkladu DMR. Upraveno z podkladu [2.6-139]. 
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Obr. 23: Morfologický projev struktury DBZ znázorněný na digitálním modelu reliéfu. Pro území 
ČR (šedý podklad) převzato z podkladu [2.6-166], pro území Rakouska (kolorovaný) převzato z 
podkladu [2.6-50]. Označení zlomů: ZBB-okrajový zlom boskovické brázdy, DF-diendorfský 
zlom, WZ-waitzendorfský zlom, SF – sitzendorfský zlom. Modře je vyznačeno území EDU 25 km 
s pozicí STP EDU1-4 a pozemku NJZ EDU. 

Na detailu D1 je znázorněn výřez z modelu reliéfu sestrojený z Lidarových dat 4. 
generace. Na výřezu je patrný morfologicky výrazný svah na západním okraji 
miroslavské hrásti, kde probíhal paleoseismologický průzkum struktury DBZ popsaný v 
podkladu [2.6-166]. Označení zlomů: BBZ: hlavní zlom boskovické brázdy; WZ: 
waitzendorfský zlom; DF: diendorfský zlom; SF: sitzendorfský zlom. Fialově je 
vyznačeno území EDU25 km . 
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Kombinace variabilní podélné morfotektonické zóny sledující zlom Diendorf-Boskovice 
se systémem velmi různorodých příčných poruchových pásem měla, dle podkladu [2.6-
166], za následek na krátkých vzdálenostech pouhých prvních kilometrů vznik rychle se 
měnícího geomorfologického charakteru vlastní úzké oblasti podél této zlomové linie. Její 
jednotlivé úseky se přitom vzájemně značně liší, přičemž se často střídají segmenty s 
různou topografickou výrazností (diferenciací) mezi oběma stranami zlomové struktury, 
vázanými přímo i nepřímo na jeho neotektonickou aktivitu, se segmenty zcela bez 
geomorfologických projevů.  

Naprostá většina těchto projevů je situována v severní a střední části hlavního zlomu; v 
jižní části téměř zcela chybějí, neboť tam převažují ploché akumulační povrchy vzniklé 
na kvartérních fluviálních sedimentech Dyjsko-svrateckého úvalu, v případě vyšších 
úrovní rovněž s lokálními eolickými pokryvy. Podrobně jsou jednotlivé segmenty a jim 
příslušející typy reliéfu popsány v podkladu [2.6-166] a prezentovány na modelech reliéfu 
5 úseků mezi Tetčicemi na severu a státní hranicí na jihu (viz Příloha 2.6.3-5). 

2.6.3.7.1.1 Vznik a vývoj zlomové struktury DBZ  

V průběhu svého vývoje prodělala zlomová struktura DBZ řadu deformačních fází, z 
nichž některé se projevovaly odlišně v severní části, v úseku hlavního zlomu boskovické 
brázdy (ZBB), a v jižní části, v úseku diendorfského zlomu (DF). 

Severní část struktury (ZBB) významně ovlivňovala vývoj boskovické brázdy, kterou jako 
asymetrickou depresi na východě omezovala. V podkladu [2.6-101] autor rozlišuje tři 
etapy: etapu založení pánve vlivem intrastephanské fáze variského vrásnění, etapu 
vyplňování pánve v průběhu stephan C až rotliegend (saxonu) a etapu deformace 
pánevní výplně vlivem saalské fáze variského vrásnění.  

Vznik zlomu je spojován s postorogenní (gravitační) extenzí na varisky předurčených 
hlubokých strukturách spojených s násuny příkrovů moravika a s kořenovou zónou 
kulmských příkrovů (viz např. [2.6-95]), tj. období na hranici devonu a spodního karbonu, 
případně spodního karbonu (viz [2.6-101]). Hlavní zlom boskovické brázdy měl dle 
autora podkladu [2.6-95] charakter poklesového zlomu. Naproti tomu autor podkladu 
[2.6-101] soudí, že v té době na něm mohly v transpresním režimu probíhat i horizontální 
posuny významného měřítka, které oddělily dyjský a brněnský pluton (viz též [2.6-57]). 
Tektonické posuny na ZBB byly spojeny též s lokálními intruzemi (např. jsou známé ložní 
žíly keratofýru v uhlonosných sedimentech u Oslavan (viz [2.6-96]).  

V etapě vyplňování pánve se tektonická aktivita omezila na synsedimentární tektonické 
pohyby na podélných i příčných zlomech. Klesáním středních ker brázdy se vyvinulo 
nerovné pánevní dno, které během sedimentace dále poklesávalo. Sedimentace v 
boskovické brázdě začala ve stephanu C v oblasti rosicko-oslavanské deprese. Ve 
spodním rotliegendu v této depresi postupně zanikla a přesunuta do severní deprese 
letovické (blíže viz [2.6-101] a též 2.6.3.4.2.5).  

Celistvá výplň boskovické brázdy, omezená na východě hlavním zlomem boskovické 
brázdy (ZBB) je na jihu ukončena soustavou příčných zlomů u Rakšic. Dále se 
permokarbonské sedimenty vyskytují jen v reliktech, např. jižně od Miroslavi.  

Z území Rakouska jsou známá červená klastika u Zöbingu (viz 2.6-100). Sled 
svrchnokarbonských až permských sedimentů o mocnosti více jak 1000 m zde tvoří 
výplň zakleslé kry asymetrické pánve asi 6,5 km dlouhou a 2,3 km širokou. Na 
jihovýchodě ji omezuje falkenbergský zlom. Diendorfský zlom probíhá paralelně, 
severozápadně od falkensbergského zlomu ve vzdálenosti 1–3 km, a odděluje 
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moravikum dyjské klenby na západě od bloku gföhlských rul moldanubika u Mühlbachu 
na východě. Dle závěrů studie [2.6-100] permokarbonské sedimentační prostory v 
boskovické brázdě a u Zöbingu nekomunikovaly a představovaly oddělené asymentrické 
brázdy, nicméně spjaté se strukturou DBZ. 

Etapa deformace pánevní výplně nastala v důsledku stlačení pánve, které bylo na 
různých místech značně rozdílné. Největší bylo v okolí Veverské Bítýšky, menší na 
Letovicku a nejmenší při j. a s. konci brázdy. Stlačením se brázda stala ještě více 
asymetrickou než původní sedimentační pánev [2.6-101]. Nástup postupné inverze 
pohybů na ZBB vedl ke vztyčení rokytenských slepenců (místy i balínských slepenců na 
západě, kde úklon výplně je generelně menší, okolo 30° k východu) a lokálně až k 
přesmyknutí brněnského masívu s troskami spodnopaleozoických sedimentů přes 
rokytenské slepence. Není vyloučena reaktivace příčných zlomů, převážně v režimu 
horizontálních posunů. Podobný proces postihl i sedimenty u Zöbingu, které byly též 
vztyčeny a mylonitizovány (viz [2.6-94]). 

Časové zařazení této fáze deformace pánevní výplně není přesně známé ([2.6-166]), 
obvykle je časově spojována se saalskou fází variského vrásnění (tedy po spodním 
permu), ale může být i podstatně mladší. 

Další etapou byla extenzní reaktivace starších a vznik nových příčných poklesových 
struktur sz.-jv. až s.-j. směru v severní části struktury DBZ (resp. na ZBB), které se 
pravděpodobně synsedimentárně ve svrchní křídě podílely na vzniku valchovského a 
blanenského příkopu. Tato fáze byla následována kompresní fází vedoucí k přesmyku 
východního okraje blanenského příkopu, opět nejasného stáří ([2.6-166]).  

V souvislosti s diendorfským zlomem (DF) je v rakouské geologické literatuře velmi často 
diskutován levostranný horizontální posun v hodnotách 25-70 km (viz např. [2.6-150], 
[2.6-94], [2.6-58]). V uvedených podkladech je směr i hodnoty posunu odvozovány od 
předpokládané dislokace bloků krystalinika (především odloučených částí moldanubika 
nacházejících se jihovýchodně od dyjské klenby). Časově jsou zařazovány do asturské 
fáze variské orogeneze [2.6-150] nebo do "po svrchnopermského" období [2.6-94]. Autor 
podkladu [2.6-50] však uvažuje o takových posunech během spodního a středního 
miocénu a dokládá je poměrně ojedinělými strukturními měřeními na diendorfském 
zlomu a v jeho okolí, zejména v jižní části. Uvažuje o tzv. wrench zlomové struktuře s 
levostranným horizontálním posunem ve směru SV-JZ, tvořené soustavou diendorfského 
a weitzendorfského zlomu sv.- jz. směru propojených soustavou poklesových zlomů s.-j. 
směru. Z českého území jasné indikace takového pohybu ale dosud chybějí.  

V severní části struktury DBZ lze doložit miocénní reaktivaci starších a vznik nových 
příčných poklesových struktur v.-z., sz.-jv. až ssz.-jjv. směru. během terciéru, velmi 
pravděpodobně ve spodním miocénu, nepochybně Nesporné jsou také nejpozději 
spodnomiocénní a také po spodnobadenské pohyby na okrajovém zlomu miroslavské 
hrásti (viz [2.6-166]). 

2.6.3.7.1.2 Pleistocenní a recentní aktivita struktury DBZ 

V geologické literatuře je velmi často diskutována pleistocenní až recentní aktivita 
zlomové struktury DBZ, i když přesvědčivých terénních pozorování je poměrně málo. Z 
geologických a geomorfologických pozorování je nutné zmínit např. ojedinělá pozorování 
puklinového porušení spraší u Langenlois (viz [2.6-149]). V podkladu [2.6-50] je 
pleistocénní aktivita DF dokládána také specifickými morfologickými projevy 
diendorfského zlomu v okolí Maissau. Ve stejném podkladu jsou uvedena pozorování 
svědčící též o aktivitě příčných zlomů sz.-jv. směru. 
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Recentními vertikálními pohyby na struktuře DBZ jsou vysvětlovány také výsledky 
přesné nivelace a GPS měření na polygonu Tetčice v údolí Bobravy a na krhovickém 
krystaliniku (viz např. [2.6-107], [2.6-145]). Autory jsou popsány systematické poklesové 
tendence v pánvi v řádu desetin mm za rok (období 2008-2010). 

Pozorované deformace povrchu v blízkosti diendorfského zlomu, projevující se zvýšenou 
mírou poškození budov obci Platt, byly popsány např. v podkladu [2.6-58]. Autory jsou 
vysvětlovány aseismickými tektonickými pohyby. 

Nejprůkaznějším dokladem tektonické aktivity je nepochybně kauzální spojení zlomu a 
ohnisek zemětřesení. Zvýšený výskyt ohnisek slabých zemětřesení s makroseismickými 
projevy je pozorován v okolí nejjižnějšího segmentu diendorfského zlomu mezi Melkem a 
Langenlois (viz Obr. 24). Dále k severovýchodu je výskyt ohnisek spíše ojedinělý a 
klesají i magnituda zemětřesení (viz [2.6-112]). 

Obr. 24: Distribuce ohnisek zemětřesení ve zdrojových oblastech pokrývajících zlomovou 
strukturu DBZ s vyznačením území EDU25 km (fialová hranice). Zdrojové oblastí: 25 - zóna 
moravika; 33 - zóna Riederberg. Zóny s difúzní seismicitou: D15 – miroslavská hrásť; D16 – 
boskovická brázda. (viz [2.6-91]). Zlomy: ZBB – hlavní zlom boskovické brázdy; DZ – 
diendorfský zlom; WZ – weitzendorfský zlom; ZDM – okrajový zlom dyjského masivu; ZDK – 
okrajový zlom dyjské klenby; ZJ – zlom Jevišovky; ND – náměšťská dislokace; TZ – třebíčský 
zlom; BZ – bítešský zlom. Upraveno z podkladů [2.6-111] a [2.6-112]. 

Nejvyšší zaznamenané magnitudo (ML = 3,5) v jižní části diendorského zlomu měl jev z 
17.2. 1959 u Senftenbergu (viz lokální katalog EDU, [2.6-112]). Vyjma menšího klastru 
ohnisek u Melku však geografická korelace linie diendorského zlomu a ohnisek 
zemětřesení je velmi malá, ohniska jsou spíše rozptýlena v cca 10 km širokém pásu 
severozápadně od zlomové linie diendorfského zlomu. 

Menší skupina ohnisek se nachází v okolí Hostěradic, v zóně s difúzní seismicitou D15. 
Vedle dříve zaznamenaného ohniska zemětřesení z ledna 1932 u Mšic, s 
předpokládaným magnitudem ML = 3,0, se v poslední době objevily 4 slabé až velmi 
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slabé jevy u Hostěradic (17.8. 2000 - ML = 2,5; 1.6.2014 - ML = 2,0; 0,6 a -0,3) - viz [2.6-
112]. Z boskovické brázdy je znám jeden jev z 12.12. 1916 od Drnovic. 

Výše uvedené indicie a doklady možné tektonické a seismické aktivity struktury DBZ 
vedly zpracovatele projektu SHARE ([2.6-36]) k zařazení struktury DBZ do evropské 
databáze seismogenních struktur (EDSF). Na základě tří podkladů ([2.6-85], [2.6-107], 
[2.6-149]) ohodnotili metodou expertního odhadu zlom Diendorf-Boskovice, vyznačený 
od Melku až po údolí Jevišovky, hodnotou maximálního magnituda Mw = 7,0. Na základě 
rešerše podkladů o struktuře DBZ a výsledků paleoseismologických průzkumů v oblasti 
miroslavské hrásti (viz [2.6-166]) je taková hodnota Mmax. považována za velmi 
nadsazený odhad (viz [2.6-111]). Nicméně ve studii seismického ohrožení EDU ([2.6-91]) 
byl do logického stromu zahrnut scénář vycházející i z výše uvedeného odhadu, avšak s 
velmi malou vahou.  

2.6.3.7.1.3 Určení stáří posledních pohybů na struktuře DBZ a její segmentace 

V souladu s čl. 3.11, odst. (2) standardu SSG-9 ([2.6-5]) byla struktura DBZ podrobně 
studována na 8 lokalitách s cílem určit stáří a velikost posledních pohybů. Pozice 
studovaných lokalit vyplývají z Obr. 25.  

Průzkumné práce na zlomu (viz [2.6-166]) zahrnovaly, v souladu s doporučením dle čl. 
8.6 standardu SSG-9 ([2.6-5]), geologické a geomorfologické mapování, geofyzikální 
měření, vrtný průzkum a paleoseismologický výzkum v rýhách odkrývajících zlomovou 
plochu. 

Po geologickém a geomorfologickém zhodnocení celého úseku struktury DBZ na území 
ČR byly průzkumné práce soustředěny zejména na úsek zlomu mezi Hostěradicemi a 
Lesonicemi, na západním okraji miroslavské hrásti. Tento okraj hrásti se vyznačuje 
neobvykle přímočarým zlomovým svahem s množstvím morfologických parametrů 
charakteristických pro potenciálně aktivní zlomy (capable faults ve smyslu standardu 
SSR-1 a SSG-9; [2.6-4] a [2.6-5]).  

Oblast pokračování zlomu od Hostěradic jihozápadním směrem, do plochého území 
Dyjsko-svrateckého úvalu, se naopak vyznačuje absencí jakýchkoli morfologických 
projevů zlomu. Tyto dvě oblasti představují příklady zlomu s mírným svahem a zlomu 
bez svahu.  

Výše popsané průzkumné lokality (viz Obr. 25) pokrývají více předpokládaných 
segmentů struktury DBZ. Předpokládaná segmentace struktury DBZ je popsána 
v podkladu [2.6-165]. Přijmeme-li předpokládanou segmentaci struktury DBZ, zkoumané 
lokality se nacházejí ve 4 segmentech:  

 segment Rakšice-Němčice (Ivančice) – lokalita 1 – Budkovice; 
 segment Lesonice-Rakšice – lokality 2 - Lesonice-Slatina; 3 - Lesonice – Na 

pískách, 4 - Rakšice; 5 - Lesonice – jižní příčný zlom;  
 segment Hostěradice-Lesonice – lokality 6 - Kadov; 7 – Hostěradice; 
 segment Platt – Lechovice – lokalita 8 - Tasovice. 

Nejvýznamnější segmentace struktury DBZ je předpokládána na úseku Lesonice-
Rakšice, kde je struktura DBZ rozdělena na jižní úsek diendorfského zlomu a severní 
úsek hlavního zlomu boskovické brázdy. 
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Obr. 25: Pozice lokalit studovaných v rámci paleoseismologických průzkumů struktury DBZ 
v území EDU25 km (modrá hranice). 1 – Budkovice; 2 – Lesonice – Slatina; 3 - Lesonice – Na 
pískách; 4 – Rakšice; 5 – Lesonice – jižní příčný zlom; 6 – Kadov; 7 – Hostěradice; 8 – Tasovice. 
Sestavil I. Prachař, 2017. 
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Segment Rakšice-Němčice (Ivančice) 

Lokalita Budkovice 

Lokalita Budkovice se nachází na úseku struktury DBZ, kde řeka Rokytná překračuje 
okrajový zlom boskovické brázdy. Řeka protéká hluboce zaříznutým údolím s odhaleným 
předkvartérním podložím a je zde provázena řadou fluviálních plošin se sedimentárním 
pokryvem různého původu. 

Při rekognoskaci této oblasti (viz [2.6-167]) byly v pravobřeží řeky Rokytné nalezeny 
relikty říčních štěrků pohřbených pod neobvykle mocnými písčitými a písčitokamenitými 
sedimenty nefluviálního původu. Tyto relikty štěrků jsou obvykle pozičně spjaté s 
výraznými plošinami v reliéfu v poměrně vysokých úrovních nad nivou Rokytné (viz Obr. 
26). V levobřeží Rokytné překrývá zlomový kontakt mezi boskovickou brázdou a 
brněnským masivem souvislé těleso vysoké říční terasy, přikrývající neogenní 
sedimenty.  

Oblast v okolí Budkovic byla zkoumána nejprve metodou geologického mapování (viz 
[2.6-167]), ve druhé etapě pak pomocí geofyzikálních měření na profilech (viz [2.6-168]). 

Morfologii mapovaného území dominovalo hluboké údolí řeky Rokytné s úzkou nivou. V 
levobřeží řeky je dominantním povrchovým tvarem němčicko-budkovická terasa s 
povrchem v úrovni 45-50 m nad nivou Rokytné a z hlavního údolí Rokytné vybíhají 
pouze krátká stržovitá údolí bez toků. V podloží terasy vystupují neogenní sedimenty v 
převážně jílovité či jemně písčité facii s mocností až 150-180 m. Naproti tomu mapované 
území v pravobřeží Rokytné je součástí stupňovitého západního svahu vyvýšeniny 
Krumlovský les. Jsou zde charakteristické četné menší přítoky, jejichž hluboce zaříznutá 
údolí odkrývají geologickou stavbu v hlubších úrovních. Hřbety mezi těmito údolími mají 
často vyvinuté plošiny s různě mocnými kvartérními pokryvnými útvary (viz Obr. 27). 

Obr. 26: Panoramatický pohled z levé hrany údolí Rokytné u Budkovic na skloněnou plošinu 
severního cípu morfologického hřbetu H2 (vpravo) – viz též Obr. 27. Uprostřed niva řeky 
Rokytné, vlevo budkovicko-němčická terasa. (Foto P. Roštínský, 2015; Převzato z podkladu 
[2.6-167]). 

Skalní podloží mladších útvarů budují dle výsledků mapování proterozoické granodiority 
brněnského masivu s žilami pegmatitů a aplitů v tektonickém kontaktu s permskými 
sedimenty boskovické brázdy ve facii rokytenských slepenců s vložkami arkóz. 
Granitoidy jsou lokálně silně mylonitizované a v poblíž okraje masivu silně drcené. Z 
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charakteru mylonitizace a naložené kataklázy je zřejmá vícefázová deformace v 
odlišných úrovních pohřbení. 

Obr. 27: Reliéf okolí mapované oblasti. Model sestrojený z leteckých lidarových dat 4G (ČÚZK). 
Kódy označují hlavní hřbety (H1-9b) a údolí (U1-9), na něž je odkazováno v textu a obrázcích. 
Přerušovaná červená čára označuje průběh hlavního zlomu DBZ. Převzato z podkladu [2.6-167].  

Přesný průběh hlavního zlomu oddělujícího boskovickou brázdu a brněnský masiv byl 
přímo ověřen jen na třech místech. V mapovaném území je samotná zlomová zóna lépe 
odkryta jen v blízkosti údolí Rokytné, jejíž niva sleduje zlom v délce asi 1 km východně 
od Budkovic a jižně od Němčic. 

Hlavní okrajový zlom je strmý, v mapovaném území však není jeho přesný úklon znám. 
Zatímco severně od Budkovic, zejména v oblasti hradu Veveří západně od Brna, byl 
popsán strmý násun brněnského masivu přes perm (viz např. [2.6-75]), jižně odtud má 
zlom východní sklon, přinejmenším v mělkých úrovních ([2.6-165]).  

Hlavní zlomový okraj oddělující boskovickou brázdu a brněnský masiv se projevuje 
výskytem silně deformovaných hornin až melanže s tektonickými ohlazy a jílem, v níž se 
místy nacházejí klasty drcených vápenců. Tyto specifické horniny posloužily jako důležitý 
marker průběhu zlomu také při mapování zájmového území. 

Tektonické jíly v těsné blízkosti styku granitoidů brněnského masívu a permských 
sedimentů boskovické brázdy vycházejí ve strmém břehu nad Rokytnou severně od 
Budkovic (viz A). 
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Drcené a nepravidelnými penetrativními žilami pronikané šedé vápence vystupují v 
korytě řeky Rokytné severně od Budkovic (viz B) a v bočním údolí U4 pod bývalou 
železniční zastávkou Budkovice (d.b. 475). Podobné vápence byly nalezeny také v údolí 
U3, d.b. 714. Vzhledem k pozici při bázi náspu železniční trati je in-situ charakter těchto 
vápenců nejistý. Na jižním okraji mapovaného území je opuštěným malým lomem 
odkryto větší těleso drceného vápence (d.b. 460), přikryté prachovitým sedimentem. 
Přestože velikost tělesa nebyla zjištěna, předpokládáme i zde souvislost s hlavním 
okrajovým zlomem a využíváme jej pro zakreslení průběhu zlomu v této oblasti. 

V levobřeží Rokytné se pod němčickou terasou nacházejí sedimenty neogénu, které jsou 
stratigraficky přiřazované k ottnangu. Jsou vyvinuty ve facii jílů a jemnozrnných písků s 
lokálními vložkami štěrků, jejichž materiál tvoří granulity a granitoidy. Na pravobřeží 
Rokytné nebyly tyto sedimenty nalezeny.  

Kvartérní sedimenty, které byly předmětem studia v této oblasti, se nacházejí na 
plošinách v několika úrovních v relativních výškách od 35 m nad údolní nivou Rokytné 
(235 m n. m. až do 400 m n. m.). Velikost plošin kolísá od >0.5 km2 na jihu oblasti po 
úzké ostrožny s šíří v řádu desítek metrů ve střední a v severní části území, kde je v 
pravobřeží Rokytné větší hustota bočních údolí s přítoky. Sklon povrchu plošin je velmi 
malý, lokálně menší než 2° s postupným nárůstem ve vyšších partiích. 

Ve složení sedimentů plošin byly autory podkladu [2.6-167] vypozorovány systematické 
zákonitosti superpozice říčních štěrků s oválenými a polooválenými valouny, 
kamenitopísčitých až prachopísčitých sedimentů s neopracovanými klasty a prachů až 
spraší ve svchní části sukcese. Vývoj sukcese byl shodný bez ohledu na typ skalního 
podloží. V proximálních částech plošin (dále od řeky Rokytné) většinou chybějí fluviální 
sedimenty, a naopak v distálních částech plošin (blíže k řece Rokytné) často chybějí 
nefluviální štěrkopísky, případně je redukován i fluviální sediment. Kompletní vývoj 
sukcese pokryvu plošin přibližuje schematický model na Obr. 29. 

Obr. 28: Litologické projevy hlavního okrajového zlomu boskovické brázdy v oblasti Ivančice-
Budkovice. A – odkryv tektonických jílů v těsné blízkosti styku granitoidů brněnského masívu a 
permských sedimentů boskovické brázdy severně od Budkovic; B – těleso vápence 
vypreparované z tektonické melanže v korytě řeky Rokytné severně od Budkovic. Převzato 
z podkladu [2.6-167]. 
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Detailním mapováním v pravobřeží Rokytné u Budkovic byl vedle vertikálního profilu 
sedimentární sukcese posouzen i její plošný rozsah. V rámci sedimentární sukcese 
pokryvu plošin byl autory podkladu [2.6-167] zjištěn systematický výskyt reliktů říčních 
sedimentů, obvykle s malými mocnostmi, v určitých výškovních úrovních a sedimentů 
aluviálních kuželů či starších svahovin v jejich nadloží, s mocnostmi lokálně dosahujícími 
přinejmenším 15 m.  

Základní plochý tvar plošin vznikl pravděpodobně již v době sedimentace výnosových 
kuželů – vzhledem k odhadovanému stáří podložních fluviálních akumulací, tedy 
pravděpodobně ve spodním až středním kvartéru. Později byl povrch těchto těles 
modelovaný eolickou činností – pravděpodobně deflací a zcela jistě sedimentací 
prachového materiálu. Vzhledem k předpokládanému ukončení aktivní fáze sedimentace 
v pozdním pleistocénu je možné k posouzení pohybu na strukuře DBZ využít samotnou 
morfologii povrchu plošin. Jelikož ve stavbě plošin se objevují zcela nezpevněné 
sedimenty na tvrdém skalním podkladu, lze předpokládat, že i horizontální pohyby na 
zlomu by vedly k výrazným morfologickým projevům v průběhu kontury plošin. 

Výsledky mapování byly autory podkladu [2.6-167] prezentovány na podrobné 
geologické mapě studované lokality (viz Obr. 30). Mapováním bylo prokázáno, že plošiny 
H2, H3 a H4 (srov. Obr. 27), včetně jejich sedimentárních akumulací, leží přímo na 
studovaném zlomu. 

K ověření výsledků mapování, zejména v místech, kde sedimenty plošin překrývají 
zlomovou plochu, byly autory podkladu [2.6-168] zrealizována 3 geofyzikální měření na 
profilech (pozice profilů viz Obr. 30). 

Obr. 29: Silně převýšený schematický model základní struktury sedimentů vyšších 
akumulačních plošin. (Sestavil P. Špaček, převzato z podkladu [2.6-167]). 

Provedené průzkumné práce ukázaly, že na plošinách v oblasti průběhu okrajového 
zlomu boskovické brázdy se nenacházejí žádné výškové skoky a že průběh jejich kontur 
je bez lokálních anomálií. To lze považovat za indikaci absence výrazných pohybů na 
zlomu přinejmenším od konce periody významné eolické činnosti (15-17 tis. let) případně 
od ukončení geliflukčních procesů (≈15 tis. let).  

Proti vertikálnímu pohybu na tomto zlomu svědčí i výsledky měření na profilu BUD-3. 
Měřením byla potvrzena přítomnost dvou úrovní pohřbených teras, přičemž báze vyšší 
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terasy ve výšce 253 m je ve velmi dobré shodě s úrovní báze terasy v levobřeží Rokytné 
v okolí Budkovic. 

Vzhledem k pozici říčních štěrků v oblasti DBZ v nezměněné výšce lze přijmout předběžný 
závěr, že na zlomu v této oblasti nedošlo v období po uložení akumulace v úrovni ≈250 m n. 
m. k vertikálnímu posunutí většímu než 2 m, což při odhadovaném minimálním stáří 
sedimentu 600 tis. let odpovídá průměrné rychlosti pohybu <0,003 mm/rok. Z toho vyplývá, 
že tento segment okrajového zlomu boskovické brázdy byl v tomto období s velkou 
pravděpodobností neaktivní. 

Obr. 30: Geologická mapa pravobřeží řeky Rokytné východně od Budkovic. Do mapy převzaté 
z podkladu [2.6-167] byly doplněny 3 geofyzikální profily, které byly proměřeny v rámci studie 
[2.6-168]. 

Na druhou stranu lze připustit pohyby na příčných zlomech, jak ukázaly výsledky 
geofyzikálních měření na profilu BUD-4. Na profilu BUD-4 byly zjištěna pohřbená plošina 
s nerovným povrchem pod kvartérními sedimenty, jejichž mocnost je v sz. části profilu 
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přibližně 12 m a ve vyšší části profilu se jejich mocnost zvyšuje na přibližně 20 m. Patrná 
je též lokální deprese v bázi kvartérních sediment (viz Obr. 31). 

Obr. 31: Profil BUD-4. Refrakční seismický řez (nahoře) a model geologické stavby sestavený 
na základě geologického mapování a geofyzikálních řezů (dole). Indexy hornin odpovídají 
geologické mapě na Obr. Obr. 30: γδ (gd) - granodiorit brněnského masivu, P – arkózy a 
slepence permského stáří, Q1f – říční štěrky, Q1pk – písčitokamenité sedimenty svahovin nebo 
aluviálních kuželů. Převzato z podkladu [2.6-168]. 

Autoři podkladu [2.6-168], na základě těchto výsledků, poskytují dvě možná vysvětlení 
několikametrové undulace báze kvartérních sediment. Lze je vysvětlit jako primární 
sedimentární úložné poměry, související s rozdílnou rychlostí eroze v tektonicky 
porušené zóně, ale také jako důsledek pohybu na příčném zlomu s šikmou orientací k 
profilu. Předběžná geodetická měření v této oblasti ale indikují spíše druhé vysvětlení, tj. 
možnost několikametrového kvartérního poklesu na zlomech příčných k DBZ. 

Segment Lesonice-Rakšice 

Struktura DBZ 

Oblast v okolí Lesonic je velmi významná zejména z hlediska pochopení segmentace 
struktury DBZ na severní část – okrajový zlom boskovické brázdy a jižní část – 
diendorfský zlom. Proto, v souladu s čl. 3.11, odst. (3) standardu SSG-9 ([2.6-5]), byly 
v této oblasti vedle průběhu vlastní struktury DBZ hledány doklady o segmentaci této 
struktury. Nejvýraznější indicie ukazující na segmentaci zlomové struktury DBZ na 
českém území se nacházejí u Rakšic a Slatiny, cca 15 km vých. od EDU. 

O segmentaci struktury DBZ na jižní úsek diendorfského zlomu a na severní úsek 
hlavního zlomu boskovické brázdy lze usuzovat na základě analýzy geologických map a 
dalších geologických a geomorfologických indicií. V této oblasti je autory studií [2.6-166], 
[2.6-120] a [2.6-126] předpokládán paralelní průběh dvou příčných zlomů směru ZSZ-
VJV – severního příčného zlomu u Rakšic a jižního příčného zlomu údolím Slatina. 
Indikace těchto zlomů i vlastní struktury DBZ byly v okolí Lesonic prověřovány zejména 
geofyzikálními metodami (viz Obr. 32) a vrtným průzkumem. Za významnou indicii lze 
považovat náhlou změnu v litologii předmiocénní výplně boskovické brázdy, kde na 
sever od Rakšic se nacházejí permokarbonské sedimenty rosicko-oslavanského 
souvrství a na jih od Slatiny kulmské droby. Jak napovídají údaje z geologické mapy 
[2.6-16] i výsledky geologického mapování (viz podklad [2.6-166] a [2.6-117]), karbonské 
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a permské litologické celky jsou u Rakšic a Slatiny velmi pravděpodobně odděleny 
krystalinickým prahem tvořeným horninami dyjské klenby moravika (viz Obr. 32). Tento 
práh je, dle interpretace geologických a dalších dat, na severu i na jihu s velkou 
pravděpodobností tektonicky omezen výše zmíněnými zlomy – severním a jižním 
příčným zlomem. 

Obr. 32: Výsek geologické mapy 1 : 25 000 [2.6-16] mezi Rakšicemi a Lesonicemi s vyznačením 
předpokládané segmentace zlomové struktury DBZ u Rakšic a Slatiny a též provedených 
geofyzikálních profilů Rakšic a Lesonic. Upraveno dle podkladu [2.6-126]. 

Legenda: DZ – diendorfský zlom, ZBB – zlom boskovické brázdy, SPZ – severní příčný zlom, JPZ – 
jižní příčný zlom. Geofyzikální profily: 1 – Rakšice_1; 2 – Rakšice_3; 3 – Moravský Krumlov_1; 4 – 
Rakšice_2; 5 – Slatina_1; 6 – Slatina_2; 7 – Lesonice_2, 8 – Lesonice_1; 9 – Lesonice_3; 10 – 
Lesonice_P2; 11 – Lesonice_4; 12 – Lesonice_P1.  

V lokalitě Lesonice-Slatina byl pomocí geofyzikálních metod zkoumán průběh struktury 
DBZ, resp. jeho porušení příčnými zlomy. Geofyzikální data (viz [2.6-166] a [2.6-117]), 
spolu s průběhem morfologického svahu na záp. okraji brněnského masivu, ukazují na 
velmi pravděpodobné pravostranné odsunutí východního okrajového zlomu brázdy k 
východu (resp. kry mezi severním a jižním příčným zlomem) v řádu prvých stovek metrů 
podél jižního příčného zlomu. Průběh okrajového zlomu v této kře na profilu Slatina_1 
(viz Obr. 33) indikuje strmý kontakt hornin s nízkým (na západě) a vysokým (na východě) 
odporem. Z geologických podkladů a výsledků mapování na východ od profilu vyplývá, 
že zónu s vysokými odpory tvoří granodiorit brněnského plutonu a zónu s nízkými odpory 
miocenní sedimenty. Tyto sedimenty byly ověřeny v mocnosti převyšující 30 m 
hydrogeologickými vrty u Slatiny (viz [2.6-173]). 
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Podstatně menší pravostranné odsunutí okrajového zlomu (příp. žádné) lze předpokládat 
i východně od Rakšic (bloku permokarbonu boskovické brázdy) podél severního 
příčného zlomu, jak naznačují výsledky profilu Rakšice_2 ([2.6-166]). Ten ale bohužel 
nezastihl pod miocenními sedimenty skrytý tektonický styk sedimentů permokarbonu s 
granitoidy brněnského plutonu. Ten byl dokumentován až na profilu Moravský 
Krumlov_1. 

Obr. 33: Geofyzikální indikace zlomu boskovické brázdy (120–130 m) na ERT profilu Slatina_1. 
Převzato z podkladu [2.6-166].  

Jižně od Slatiny byl průběh struktury DBZ (zde již diendorfského zlomu) ověřován na 
lokalitě Lesonice – Na pískách.  

Přímočarý zlomový svah na záp. okraji miroslavské hrásti je východně od Lesonic 
porušen širokým, úvalovitým údolím ssz. - jjv. směru, geograficky koincidující s 
průběhem předpokládaného miroslavského zlomu. Dále k SV svah pozvolným obloukem 
ustupuje k východu, kde je ukončen údolím Slatina (viz Obr. 34). 

Výsledky geofyzikálního měření na profilu Lesonice_1 (viz Obr. 34) naznačují, že linie 
diendorfského zlomu nesleduje k východu se odklánějící morfologický svah, ale 
pokračuje ve směru linie zlomu, který byl ověřen rýhami KAD-1 a HOS-1 (viz [2.6-166]). 
Velmi podobné řešení tektonické stavby tohoto území je zakresleno do geologické mapy 
1 : 25 000, list M-33-105-D-c (viz [2.6-16]). 

Obr. 34: Pohled na záp. svah miroslavské hrásti u Lesonic. Červenou linií jsou vyznačeny 
předpokládané linie zlomů: DZ – diendorfského a MZ – miroslavského. Na snímku je patrný 
rozsáhlý dejekční kužel při vyústění úvalu s miroslavským zlomem (vyznačen žlutou čárkovanou 
čarou). V popředí údolí Slatina s objekty vodárny. Foto I. Prachař, 2014. 

ERT profilem Lesonice_1 (viz Obr. 34) byla zastižena cca 30 m široká vertikální zóna 
snížených odporů, která je zakryta další, horizontálně uloženou vrstvou o mocnosti cca 
25 m. Vertikální zóna snížených odporů může být interpretována jako zlomová zóna 
diendorfského zlomu, horizontální vrstva jako pokryv jílovito-písčitými miocénními 
sedimenty. Mapovacími vrty LS-2 a LS-3 byla na obou stranách vertikální zóny 
snížených odporů zastižena stejná sekvence miocénních sedimentů (střídání poloh 
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jemnozrnných písků a jílovitých prachů) až do hloubky 14 m (dosažená hloubka vrtů). 
Novými vrty realizovanými v roce 2016 (viz podklad [2.6-120]) byl ověřován charakter 
vrstev v podloží zmíněné 25 mocné vrstvy snížených odporů. I tuto „podložní“ vrstvu, 
oproti předpokladu, tvoří sedimenty miocénu v písčitém vývoje (špatně zrněný, 
jemnozrnný písek žlutavé a šedé barvy).  

S ohledem na výsledky vrtného průzkumu byly v oblasti severně od Lesonic proměřeny 2 
geofyzikální profily metodou seismické reflexe, přičemž profil Lesonice P1 byl veden po 
ERT profilu Lesonice 1 (viz Obr. 34). Jak vyplývá ze seismického řezu (viz Obr. 35), 
mocnost miocenních sedimentů je zde více jak 150 m. 

Obr. 35: Seismický profil Lesonice P1. Pro srovnání je připojen odporový řez na ERT profilu 
Lesonice 1 ve stejném měřítku a s vyznačením provedených vrtů. Černou čárkovanou čarou jsou 
do geofyzikálních profilů zakresleny předpokládané zlomové plochy. Sestavil I. Prachař, 2017. 

Z rychlostního řezu lze usuzovat na přítomnost dvou zlomových ploch. Západnější, 
patrná též na ERT profilu, není, dle výsledků vrtného průzkumu, spojena s významnou 
litologickou změnou v miocénních sedimentech. Východnější plocha, jak naznačují 
výsledky z vrtů LS-3A a LS-5 (viz  

Obr. 36), odděluje dvě litologicky odlišné facie – jemnozrnné písky a jílovité písky a jíly. 

Obr. 36: Umístění dříve a nově provedených vrtů a geofyzikálních profilů v oblasti sev. od 
Lesonic. Sestavil I. Prachař, 2017. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 59 

Stáří sedimentů bylo určeno pomocí mikropaleontologického zhodnocení, které provedla 
Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. z České geologické služby (nepublikovaný 
dokument). Písčité sedimenty byly na paleontologické zbytky velmi chudé, nicméně na 
základě nálezů ojedinělých křídových redepozic je autorkou předpokládáno stáří 
sedimentu ottnang. Pouze ve vrtu LS-5, z něhož byly odebrány vzorky s vyšším podílem 
jílu a s obsahem organické (uhelné) hmoty, byly nalezeny úlomky kůstek, obratlů, šupin 
a zoubků ryb a drť schránek ostrakodů. Rovněž těmto sedimentům bylo, na základě 
těchto nálezů přiřazeno stáří ottnang (tj. 18,8 – 17,2 mil let). 

Výsledky studia v lokalitě Lesonice dokládají miocenní – pomiocenní aktivitu struktury 
DBZ. Určení stáří posledních pohybů na struktuře DBZ je ale v lokalitě Lesonice 
komplikováno absencí kvartérních sedimentů. 

Příčné zlomy  

Severní příčný zlom, zsz. - vjv. směru, je zakreslen do geologické mapy 1 : 25 000 
([2.6-16]) jako zlom omezují blok permokarbonských pískovců a slepenců vůči 
krystaliniku.  

Tento zlom byl zkoumán jihozápadně od Rakšic (Obr. 38), v území nepokrytém 
miocenními sedimenty (viz [2.6-166], [2.6-117] a [2.6-126]). Mapovací práce, které 
probíhaly především v údolí Rokytné, byly doplněny dvěma geofyzikálními profily 
Rakšice_1 a Rakšice_3. Výraznější indikace možného průběhu zlomu byla patrná na 
ERT profilu Rakšice_1 (viz Obr. 37). 

V jihozápadní kře byla navíc vrtem S-14 (viz [2.6-148]) zastižena v hl. 5,6 m pod terénem 
zvětralá rula. Sedimenty permokarbonu (polymiktní pískovce a slepence) byly 
vymapovány v zářezu vlečky do JE Dukovany (viz DB-30, 31 a 32 na Obr. 38). 

Obr. 37: Geofyzikální ndikace severního příčného zlomu (65–75 m) na ERT profilu Rakšice_1. 
Převzato z podkladu [2.6-166]. 

Styku rul a sedimentů permokarbonu byl studován autory podkladu [2.6-166] také v údolí 
Rokytné mezi Týnským rybníkem a Rakšicemi (viz Obr. 38). V údolí, na obou březích 
Rokytné, byly autory výše zmíněného podkladu nalezeny a zdokumentovány četné 
výchozy mylonitů z okrajové zóny dyjské klenby. Na levém břehu Rokytné a také v 
zářezu vlečky EDU pak byly nalezeny výchozy světle okrově šedých slepenců a 
polymiktních pískovců permokarbonu. Na pravém břehu tyto slepence měly tmavě 
hnědočervenou barvu.  

Na ERT profilu Rakšice_3 (viz podklad [2.6-117]) nebyla geofyzikální indikace zlomu 
zřejmá (nebo nebyla zastižena), nicméně podrobným mapováním pravého břehu 
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Rokytné byl styk mylonitizovaných rul a červenohnědých klastik nalezen a odkryt 
kopanou sondou S-Rak (pozice sondy – viz Obr. 38). 

Obr. 38: Znázornění provedených mapovacích prací (dokumentační body a sonda S-Rak), 
geofyzikálních měření (profily Rakšice_1 a 2) a archivních vrtů (modré body), které byly využity 
při vyhledání možného průběhu severního příčného zlomu. Převzato z podkladu [2.6-117]. 

Ve dně sondy byl na jejím západním konci zastižen stříbřitě zelenošedý mylonit 
(sericitická rula?). Na mírně až slabě zvětralou horninu transgresně nasedal sediment 
permokarbonu, který byl při bázi reprezentován polymiktními splachy charakteru 
konglomerátu. Vedle velkých (i 0,5 m), velmi zvětralých kamenů mylonitu jsou v 
konglomerátu zastoupeny i valounky křemene a odolnějších (křemitých) hornin. Matrix 
tvoří červenohnědý jemný písek až prach. Plocha transgrese měla směr a sklon 322°/20° 
SV. Podmínky nasedání permokarbonu na krystalinické podloží přibližuje fotografie na 
Obr. 39.  

Obr. 39: Pohled na odhalenou plochu krystalinika ve dně sondy S-Rak s trangresí 
permokarbonských klastik. Převzato z podkladu [2.6-117]. 
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Jižní příčný zlom (JPZ). Stopa jižního příčného zlomu (JPZ) byla, po vyhodnocení 
geologických a geomorfologických dat, hledána pomocí geofyzikálního průzkumu. 
Geofyzikální měření byla v zájmovém území u Lesonic provedena několika etapách 
výzkumu struktury DBZ (viz [2.6-117] a [2.6-126]). Tyto průzkumy zahrnovaly měření 
pomocí metody multielektrodového odporového profilování (ERT) a reflexní seismiky (viz 
Obr. 40).  

Jak vyplývá z Obr. 40, předpokládaný průběh jižního příčného zlomu byl překřížen 4 
geofyzikálními profily – Slatina_2 (ERT), Lesonice_2 (ERT), Lesonice P2 (RS), 
Lesonice_3 (ERT) a Lesonice_4 (ERT).  

Profil Slatina_2 byl měřen v nivě lokálního vodního toku a v celém svém průběhu 
zachycuje horniny se spíše nízkými a středními měrnými odpory (viz Obr. 41). Na profilu 
je patrná horizontálně uložená vrstva hornin se středními měrnými odpory (50–70 Ωm) o 
mocnosti cca 25-30 m. Na metráži okolo 140-150 m lze pod touto vrstvou rozpoznat 
strmě uložené rozhraní s úklonem k jihu, obdobné se ale nachází také na metráži 200-
230.  

Obr. 40: Znázornění všech provedených geofyzikálních měření v oblasti Lesonice – Slatina. 
Červená čárkovaná čára značí předpokládané zlomové struktury – DZ – diendorfský zlom, ZBB – 
zlom boskovické brázdy, JPZ – jižní příčný zlom. Převzato z podkladu [2.6-132].  

Profil Lesonice_2 zastihl velmi obdobnou horizontální vrstvu o podobné mocnosti 20-25 
m. Pomineme-li svrchní jen 2-3 m mocnou vrstvu nízkých měrných odporů, tak tato 
vrstva má na rozdíl od podobné vrstvy na profilu Slatina_2 vysoké měrné odpory, lokálně 
i přes 1000 Ωm. Tato vrstva, dle poznatků o geologické stavbě a výplni údolí Slatina (viz 
[2.6-173]), je tvořena miocenními, písčito-štěrkovitými sedimenty. Podloží této vrstvy má 
podstatně nižší měrné odpory. Dle inverze programu Res2dInv (viz Obr. 42) se okolo 
metráže 140-170 m nachází výrazné rozhraní, které je možné interpretovat jako projev 
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tektonického postižení nebo jako strmý okraj pánve. Jak dokládají výsledky vrtání vrtu 
LS-4 ((viz podklad [2.6-120]), podloží v severní kře tvoří fylity dyjské klenby.  

 

Obr. 41: Odporový profil Slatina_2 zpracovaný v programu Res2DInv. Převzato z podkladu [2.6-
117]. 

Obr. 42: Odporový profil Lesonice_2 zpracovaný v programu Res2DInv s vyznačením vrtu LS-4. 
Převzato z podkladu [2.6-117]. 

Profil Lesonice – P2 byl veden po kraji pole jižně od silnice mezi Dobelicemi a 
Lesonicemi. Z rozložení rychlostí příčné seismické vlny Obr. 43 lze interpretovat do 
deseti metrů mocnou přípovrchovou pokryvnou vrstvu o rychlostech do 1000 m/s. 
Podstatnou část profilu tvoří sedimentární vrstva o rychlostech okolo 1700–2000 m.s-1 
s mocností až 50 m. V severní části profilu je patrné vystupující krystalinikum až do 
nadmořské výšky 235 m n. m, svažující se na metráži 110–180 m se sklonem cca 45° k 
jihu, což lze interpretovat jako možnou indikaci zlomu. 

Obr. 43: Seismická tomografie z povrchu na profilu Lesonice – P2 z programu Rayfract. 
Převzato z podkladu [2.6-126]. 
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Odporový profil Lesonice_3 byl veden částečně po seismickém profilu Lesonice – P2. 
V severní části na prvních 100 m profilu lze na základě vysokých odporů interpretovat 
vystupující krystalinikum až do nadmořské výšky 230 m n. m. (viz Obr. 44), což 
koresponduje se seismickým měřením na stejném profilu (viz Obr. 43). Na základě 
odporových dat lze na metráži 100–200 m interpretovat na jih ukloněný svah krystalinika 
(~55°) jako indikaci. 

Odporový profil Lesonice_4 s délkou 400 m a orientací S-J, lokalizovaný východně od 
obce Dobelice. Z invertovaných dat lze rozlišit vysokoodporové krystalinikum (>200 Ωm) 
od jílových sedimentů či případně zvětralého krystalinika (cca 20–50 Ωm) – viz Obr. 45. 
Možnou indikaci lze interpretovat na metráži 50–100 m, kde se patrně krystalinikum 
prudce svahovitě uklání (75°) k jihu (viz Obr. 46 s geologickou interpretací). 

Obr. 44: Odporový profil Lesonice_3 zpracovaný v programu BERT. Převzato z podkladu [2.6-
126]. 

Obr. 45: Odporový profil Lesonice_4 zpracovaný v programu BERT. Převzato z podkladu [2.6-
126].  

Na všech profilech uvedených výše lze rozpoznat indikace možného tektonického 
porušení a tyto indikace je také možné propojit do předpokládaného průběhu jižního 
příčného zlomu (JPZ), jak ukazuje Obr. 40. O existenci jižního příčného zlomu dále 
svědčí výsledky vrtného průzkumu, resp. z vrtu LS-4 (viz podklad [2.6-120]), kterým 
severně od předpokládané linie JPZ (resp. její geofyzikální indikace) byl v podloží 
neogenních písků a štěrčíků, v hloubce 31,3 m, navrtán zelenošedý fylit dyjské klenby. 
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Obr. 46: Interpretace odporového profilu Lesonice_4 z programu BERT. Převzato z podkladu 
[2.6-126]. 

Existence jižního příčného zlomu byla prověřována na profilu Lesonice_4, kde vedle 
indikace zlomu byly i vhodné technické podmínky pro realizaci průzkumné rýhy. V linii 
profilu, mezi metrážemi 78–120 m, byla vyhloubena průzkumná rýha R-LES o délce 42 
m (viz Obr. 47). 

Obr. 47: Celkový pohled na rýhu R-LES od jihu. Převzato z podkladu [2.6-126]. 
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V úseku mezi metrážemi 4–12 rýhy bylo pozorováno porušení průběhu vrstev. To bylo 
patrné na metráži 8,6 m rýhy (měřeno od jihu), kde byla pozorována strmě uložená 
dislokace se sklonem k jihovýchodu. Dislokace měla generelně orientaci SV-JZ, resp. 
směr sklonu 206° a sklon 79° (viz Obr. 48). Na této dislokaci došlo k šikmému posunu 
s poklesem jižní kry o 53 cm a k deformaci vrstev v okolí dislokace včetně přesmýknutí 
vrstev v horní části profilu. 

V tomto úseku proto byla provedena podrobnější dokumentace, včetně natažení 
dokumentační sítě 1x1 m. Zároveň byly jednotlivé vrstvy označeny č. 100–113 
k usnadnění popisu porušení. Situaci v tomto úseku rýhy přibližují Obr. 49 a Obr. 50.  

Obr. 48: Stopa dislokace na horizontální lávce v rýze Lesonice, východní stěna. Převzato 
z podkladu [2.6-126].  

V rýze R-LES byly zastiženy polohy velmi bohaté na zbytky schránek (viz Obr. 51). Proto 
bylo z rýhy odebráno 6 vzorků, ve kterých byly zjištěny následující org. zbytky: 

- R-LES1 úlomky kůstek, jehlic hub, obratle, schránek měkkýšů, redeponová 
foraminifera patrně z křídy; 

- R-LES2 ojediněle úlomky schránek měkkýšů a jehlic, redeponové foraminifery 
patrně z křídy; 

- R-LES3 ojediněle úlomky jehlic a redeponové foraminifery patrně z křídy; 

- R-LES4 velmi hojné úlomky schránek měkkýšů, zejména vrcholových částí rodu 
Congeria (viz Obr. 52), kousek ulity ?Vitta picta, úlomek zoubku; 

- R-LES5 vzácně se vyskytují redeponové foraminifery patrně z křídy; 

- R-LES6 vzácně se objevují redeponové foraminifery patrně z křídy. 

Podle Mgr. P. Tomanové-Petrové z ČGS, pob. Brno vzorky obsahovaly velmi chudou 
faunu foraminifer, pravděpodobně redeponovaných z křídy. V některých se nacházely 
úlomky jehlic hub, polohově schránky ostrakodů a zbytky ryb (kůstky, fragmenty šupin, 
zoubky, otolity, obratle). Pouze vzorek pocházející z písčité polohy (R-LES4) obsahoval 
velmi hojné fragmenty schránek měkkýšů rodu Congeria, zejména jejich vrcholových 
částí (Obr. 51 a Obr. 52) a kousek ulity ?Vitta picta (určila doc. RNDr. Šárka Hladilová, 
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CSc.). Tyto schránky dokládají brakické až vyslazené prostředí sedimentace v ottnangu 
(srov. [2.6-84]). 

Obr. 49: Fotomozaika úseku 4–12 m s vyznačením klíčových vrstev v okolí dislokace. Převzato 
z podkladu [2.6-126]. 
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Obr. 50: Nákres úseku 4–12 m. Převzato z podkladu [2.6-126]. 
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Obr. 51 Písčitá poloha s velmi hojnými schránkami měkkýše Congeria sp., R-LES, vz. 4. Foto J. 
Vít, 2017. 

 

Obr. 52 Vrcholové části schránek rodu Congeria, R-LES, vz. 4. Foto P. Tomanová Petrová, 2017. 
Převzato z podkladu [2.6-126]. 

Ačkoliv geofyzikálním průzkumem (profily Slatina_2, Lesonice_2, Lesonice_3, 
Lesonice_P2 a Lesonice_4) byly zjištěny indikace, které bylo možné propojit linií 
předpokládaného průběhu JPZ, a na profilu Lesonice_4 byla plocha zlomu položena do 
strmého rozhraní mezi krystalinikem a miocenními sedimenty, rýhou zlom nebyl odhalen. 
V rýze ale byla zdokumentována šikmo probíhající dislokace (viz Obr. 53), která byla 
vyhodnocena jako šikmý posun. 

Vzhledem k tomu, že jižní příčný zlom nebyl rýhou R-LES zastižen, byla situace na 
profilu Lesonice_4 dále prověřována pomocí vrtného průzkumu. Ve složitých 
podmínkách nezpevněných, zvodnělých písků byly vyvrtány 4 vrty označené jako LS-7, 
LS-8, LS-9 a LS-10. Jejich pozice vyplývá z Obr. 53. 

Vrty LS-7 a LS-8 bylo potvrzeno, že kontakt mezi podložím tvořeným bítýšskou rulou 
není tak strmý, jak naznačovala interpretace ERT profilu Lesonice_4 (viz Obr. 46). Další 
vrt (LS-9) pak ukázal, že vrstva jemnozrnných písků, zastižená v rýze i ve vrtu LS-8 a 
porušená zpeřeným zlomem, je průběžná a není porušena významným vertikálním 
posunem na zlomu (viz Obr. 54). Vrtem LS-10 bylo navíc prokázáno, že povrchová stopa 
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zlomu musí probíhat jižně od místa hloubení vrtu LS-10 (vrtem bylo v hl. 4 m navrtáno 
eluvium bítešské ruly). Při protažení linie zlomu mezi indikacemi na profilech Lesonice-
P2 a Lesonice_4 by JPZ probíhal severně od pozice vrtu LS-10. 

Výsledky vrtného průzkumu ale existenci JPZ v této lokalitě nevylučují, zejména 
uvážíme-li průběh báze miocenní sedimentace (viz Obr. 54). Reliéf krystalinického 
podloží mezi vrty LS-7 a LS-8 prudce klesá z 2,35 m p.t. na 24,30 m p.t. a směrem k jihu 
zapadá ještě hlouběji, pod 30 m p.t. (viz vrt LS-9).  

Obr. 53: Situace v průzkumné lokalitě s rýhou R-LES se zákresem realizovaných geofyzikálních 
profilů, rýhy R-LES, vrtů LS-7, LS-8, LS-9 a LS-10 a průběhu střednětlakého plynovodu. Dále 
jsou v obrázku zakresleny zjištěné zlomy (červeně) a předpokládaný průběh JPZ (šedě). 
Sestavil I. Prachař, 2018. 

Obr. 54: Interpretace geologické situace v lokalitě Lesonice (JPZ) s využitím poznatků 
z geofyzikálního, vrtného a paleoseismologického průzkumu. Převzato z podkladu [2.6-126]. 
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I když plocha JPZ nebyla odhalena, a tedy nebyl zjištěn charakter jeho pohybové aktivity, 
řada indicií ukazuje, že existence jižního příčného zlomu je velmi pravděpodobná. Dále 
je velmi pravděpodobné, že posun zjištěný na zpeřeném zlomu je následkem 
horizontálního (šikmého) posunu na hlavním zlomu – jižním příčném zlomu. 

Propojit příčné zlomy porušující miocénní výplň boskovické brázdy s porušením 
krystalinika západně od boskovické brázdy lze jen obtížně (srov. Obr. 120). V oblasti 
mezi Dobelicemi a Rybníky, kam by bylo možné jižní příčný zlom protáhnout, nebyly 
analýzou reliéfu zjištěny žádné podezřelé lineamenty, které by pokračování jižního 
příčného zlomu k severozápadu mohly indikovat.  

Segment Hostěradice – Lesonice  

Jižně od Lesonic byla pozornost autorů podkladu [2.6-166] věnována dlouhému 
přímočarému svahu na západním omezení miroslavské hrásti. Pomocí geofyzikálních 
měření metodou ERT, vrtného průzkumu a podrobné rekognoskace terénu byla zvolena 
2 místa vhodná pro vyhloubení průzkumných rýh Kadov a Hostěradice (viz Obr. 55). 

Obr. 55: Přehledná topografická mapka úseku struktury DBZ Hostěradice – Lesonice s 
vyznačením profilů ERT a rýhy Kadov a Hostěradice. Sestavil I. Prachař, 2015. 

Lokalita Kadov 

Průzkumná rýha Kadov byla vyhloubena asi 1 km jv. od kostela v obci Kadov, při úpatí 
morfologického svahu s výraznou geofyzikální indikací zlomové plochy – odporovým 
rozhraním (Obr. 56). 

Rýhou KAD-1 (délka 20 m, hloubka 3-4 m) byl, dle podkladu [2.6-166], odkryt profil 
sukcesí reliktních spraší a prachovitých až kamenitých svahových sedimentů, které se 
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nacházejí ve strmě ukloněném (75°) kontaktu s mylonitizovaným a kataklazovaným 
granitoidem. Vůdčí horizont kamenitých svahovin, spojitě přecházející z eluvia granitoidu 
(zjevně z něj derivovaný) a vložený mezi dvě polohy spraší, není porušen zlomem. 
Svahoviny a spraše pod tímto horizontem jsou silně deformovány soliflukcí.  

Stáří zastižených pleistocénních uloženin velmi pravděpodobně odpovídá pozdní fázi 
weichselského glaciálu (očekávané stáří na základě regionálních analogií je < 100 tis. let 
pro spodní část sukcese a < 25 tis. let pro spraše a kamenitý horizont). Mocnost těchto 
sedimentů je v místě vrtu 5 m, v jejich podloží se nachází ještě 2,5 m mocná poloha 
hlinitých písků s příměsí svahovin.  

Obr. 56: Geofyzikální indikace (ERT profily KAD-1 a KAD-2) zlomové plochy diendorfského 
zlomu u Kadova, kde byla vyhloubena průzkumná rýha KAD-1 a vyvrtán ověřovací vrt KD-1. 
Znázorněno na podkladu ortofotomapy. Předpokládaná linie zlomu je znázorněna červenou 
čarou. Upraveno na základě podkladu [2.6-166]. 

Tento pleistocenní sled nasedá na písky v regionálně typickém vývoji eggenburgu až 
ottnangu (spodní miocén, cca 17-18 mil. let). Tyto písky byly ověřeny vrtem KD-1 
hlubokým 12 m (viz Obr. 57). 

Obr. 57: Pohled na fotodokumentaci vrtného jádra z vrtu KD-1 s popisem hlavních vrstev. V 
kazetách jsou uloženy vzorky na datování OSL. Převzato z podkladu [2.6-166]. 
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Výrazně neporušená báze tělesa kamenitých svahovin pod svrchní akumulací spraší 
indikuje absenci významného posunu na zlomu v době po uložení těchto sedimentů. 
Strmé ukončení svrchní polohy spraší je nutno vysvětlit podepoziční deformací celé 
sukcese sedimentů v důsledku svahových pohybů. Plochy střižné deformace byly 
paralelní s mírně ukloněnými vrstvami, nikoli se strmě ukloněným zlomem. Konkávní 
(listrická) geometrie báze spraší připomíná struktury vznikající v blízkosti svrchní části 
sesuvů (viz Obr. 58). 

Obr. 58: Zákres jižní stěny rýhy KAD-1 s vyznačením profilu vrtu KD-1 a výsledků datování 
významných vrstev profilu. Upraveno dle podkladu [2.6-166]. 

Autoři podkladu [2.6-166] předpokládají mechanismus vzniku této pleistocenní polohy 
poměrně pomalou (krípovou) deformací vodou nasycených sedimentů. Lokaci ukončení 
spraší v blízkosti myšleného pokračování okraje krystalinika vysvětlují nejvyšším 
gradientem efektivní reologie celého podélného profilu právě v této pozici (nad 
kontaktem rigidního granitoidu a deformujících se sedimentů). Nejednoznačná 
interpretace je u přednostní orientace klastů v kontaktní zóně svahovin s krystalinikem 
pod neporušeným kamenitým horizontem, kterou lze interpretovat jako střižnou 
deformační zónu. V kontextu dalších pozorování v jiných místech zlomu se ale vznik 
zóny s reorientovanými klasty v důsledku tektonických pohybů jeví jako velmi 
nepravděpodobný. 

Na základě studia profilu v rýze KD-1 učinili autoři podkladu [2.6-166] závěr, že tento 
profil prokazuje absenci tektonické deformace v tomto segmentu hlavního okrajového 
zlomu miroslavské hrásti v období po uložení horizontu kamenitých svahovin. Jejich 
předpokládané stáří, s ohledem na určené stáří nadložních spraší, je <25 tis. let.  
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Lokalita Hostěradice 

Průzkumná rýha Hostěradice (délka 25 m, hloubka 3-4 m) byla vyhloubena asi 400 m 
východně od jihovýchodního okraje obce Hostěradice, nedaleko opuštěného a 
zatopeného kamenolomu, na plošině, asi 70 m před morfologickým svahem (viz Obr. 
59). Výběr místa pro vyhloubení rýhy byl podpořen geofyzikálním měřením a dvěma 
jádrovými vrty. 

Obr. 59: Situace v okolí rýhy HOS-1 na podkladu ortofotomapy a s vyznačením profilů ERT HO-2 
a ERT HO-3, vrtů HO-2 a HO-3 a předpokládaného průběhu diendorfského zlomu (červená čára). 
Upraveno dle podkladu [2.6-166]. 

Rýhou HOS-1 byl, dle podkladu [2.6-166], odkryt strmý kontakt dvou odlišných facií 
spodno-miocénních sedimentů, který má podle ERT profilů značný hloubkový dosah. 
Písčité sedimenty na západní straně kontaktu mají regionálně typický vývoj eggenburgu-
ottnangu (jemnozrnné, špatně zrněné; světle okrové barvy s nepravidelnými polohami se 
železitými záteky). Na východní straně pak vystupují poměrně monotónní jíly. Zlomová 
zóna se vyznačuje intenzivní a komplexní deformací sedimentů v oblasti strmého 
hlavního litologického kontaktu. V centrální části kontaktu jsou sedimenty silně 
imbrikovány a obsahují útržky různě zvětralých a drcených hornin krystalinika.  

Obecně západovergentní orientace stop ploch vnitřní stavby pozorovaná ve svrchní části 
profilu (směr 110-140°, sklon 30-80°) se ve spodní části profilu v obou stěnách mění na 
strmou východovergentní orientaci (sklon 70-80°). Zámková linie hlavního ohybu je v 
hloubce cca 3 m. V severní stěně je navíc v podobné hloubce lokalizováno několik 
kolineárních subhorizontálních smykových zón projevujících se jako výrazné pásy a 
rozhraní v celkově strmé stavbě.  

V píscích v západní části rýhy je zřetelně vyvinut systém zlomů se zdánlivým sklonem 
převážně 60-70° (střední orientace spádnice 120/80) a se zjevnou horizontální složkou 
pohybu indikovanou způsobem porušení vrstev. Zdánlivé vertikální posuny na 
jednotlivých zlomech jsou v řádu 1-30 cm. Směrem ke kontaktu s jíly přibývá v píscích 
planárních deformačních zón s vyšším zpevněním (tvoří pozitivní reliéf na očištěných 
stěnách), pravděpodobně deformačních pásů. Tyto struktury obecně sledují orientaci 
kontaktu písků s jíly.  
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Deformované neogenní písky jsou pokryty nerovnoměrně vyvinutou, 0-20 cm (max. 30 
cm) mocnou vrstvou světle okrových až béžových písků, štěrkopísků a štěrků. 
Hrubozrnná složka je tvořena převážně ostrohrannými úlomky amfibolitů a křemenem 
bohatých hornin a lokálně i malým podílem zaoblených valounů křemene. Její laterální 
zastoupení je proměnlivé. Litologický charakter a strukturní pozice těchto sedimentů 
ukazuje na její kvartérní stáří.  

V nadloží je vyvinuta 1,0 - 1,8 m mocná vrstva spraší/sprašových hlín, na bázi v různém 
stupni promíšení s písky a štěrky. Spraše či sprašové hlíny jsou převážně vápnité; mají 
velmi nízký stupeň zpevnění a nejsou nijak zlomově porušené.  

Báze kvartérních písků a štěrků je nerovná, s četnými klínovitými apofýzami dosahujícími 
až 70 cm do podložních sedimentů, převážně jílů ve východní části profilu (viz Obr. 60).  

V západní části severní stěny pokračují drobné západovergentní zlomy porušující 
miocenní písky i do spodních úrovní kvartérních písků a je na nich zřetelně patrné 
posunutí velikosti do 2.5 cm (v řezu odkryté stěny). V centrální imbrikované zóně byl 
v miocenních sedimentech pozorován zdánlivý posun až 25 cm. Žádná z těchto struktur 
nepokračuje hlouběji než 85 cm pod povrch miocénních sedimentů. 

Kvartérní sedimenty v nadloží miocenních písků jsou postižené periglaciálními procesy a 
zjevně svahově přemístěné. Silné projevy soliflukce a účinku mrazu dosahují 
přinejmenším několik decimetrů pod bázi kvartéru.  

U zlomů v miocenních píscích autoři podkladu [2.6-166] předpokládají, na základě jejich 
souhlasné orientace s diendorfským zlomem (střední orientace 120/80), primárně 
tektonický původ. Klasty různě zvětralých a drcených hornin krystalinika zabudované ve 
zlomové zóně svědčí o značné velikosti posunutí, pravděpodobně dosahující minimálně 
prvních desítek metrů od doby sedimentace miocenních jílů a písků. Stáří hlavní fáze 
posunu se jeví nejpravděpodobněji spodno – nebo středně miocenní.  

Dále lze vyvodit, že po akumulaci kvartérních sedimentů a jejich redepozici do současné 
polohy nedošlo k významnému pohybu na zlomu. Drobné poklesy na dílčích 
mikrozlomech v kvartérních píscích v severní stěně jsou vysvětleny reaktivací 
existujících struktur v podložních deformovaných sedimentech v důsledku svahových 
pohybů. Posun na těchto mladých zlomech v důsledku tektonické deformace je 
kontraindikován zcela nepochybným vyzníváním všech těchto zlomů směrem do hloubky 
a jejich utínáním mladšími zlomy s malým sklonem, které jsou konzistentní se svahovými 
pohyby.  

Studovaný profil, dle názoru autorů podkladu [2.6-166], poukazuje na absenci tektonické 
deformace na diskrétních zlomových plochách v pokračujícím segmentu hlavního 
okrajového zlomu miroslavské hrásti v období po uložení horizontu sprašových hlín a 
absenci větších vertikálních tektonických pohybů (>20 cm) po uložení bazálních 
klastických sedimentů kvartéru. Stáří akumulace těchto sedimentů prozatím nebylo 
ověřeno datováním OSL, ale lze předpokládat, že odpovídá pozdní fázi weichselského 
glaciálu (<25 tis. let pro spraše/sprašové hlíny). Starší tektonickou deformaci v období 
kvartéru nelze tímto profilem jednoznačně vyloučit. Pro hlavní deformaci neogenních 
sedimentů předpokládáme stáří pozdní spodní miocén až raný střední miocén na 
základě obecné představy o regionálním vývoji oblasti styku Českého masivu a Alpsko-
Karpatského systému. 
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Obr. 60: Zákres jižní stěny rýhy HOS-1 s vyznačením výsledků datování významných vrstev 
profilu. Převzato z podkladu [2.6-166]. 
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Segment Platt-Lechovice 

Lokalita Tasovice 

Druhou oblastí, kde byla struktura DBZ podrobněji studována, je oblast krhovického 
krystalinika, resp. lokalita Tasovice (viz mapka na Obr. 61).  

Obr. 61: Situace krhovického krystalinika se zákresem předpokládaného průběhu struktury 
(DBZ). Převzato z geologické mapy 1 : 50 000, list 34-13 Dyjákovice, [2.6-14]. 

Legenda hornin: HOLOCÉN. 2 - fluviální, písčito-hlinité sedimenty, vyšší nivní stupeň; 3 - fluviální, 
písčito-hlinité sedimenty, nižší nivní stupeň; PLEISTOCÉN. 7 - spraše (würm); 14 - fluviální písčité 
štěrky a štěrkopísky, riss; 16 – fluviální písky a štěrky, mindel; 18 - fluviální písčité štěrky a písky, günz; 
TERCIÉR. 29 – ottnang – eggenburg, křemité štěrky a písky; DEVON. 33 – tasovské souvrství, bílé 
kaolinické pískovce a slepence, červenavé arkózy a bazální růžové slepence; PALEOZOIKUM. 36 – 
biotitický granodiorit s růžovými živci.  

Krhovické krystalinikum představuje malý ostrov krystalinických hornin vystupující z 
okolních neogenních sedimentů. V lokalitě Tasovice se nachází tektonicky zaklesnutá 
kra červenofialových metakonglomerátů, které jsou např. podle podkladu [2.6-38] řazeny 
k bazálním klastikům devonu. Dle těchto autorů je výskyt metakonglomerátů u Tasovic 
součástí větší zaklesnuté kry trojúhelníkovitého tvaru, která se rozšiřuje k severu, až 
k Žeroticím. V geologických mapách ČGS, např. v geologické mapě 1 : 50 000, list 34-13 
Dyjákovice [2.6-14] je tento relikt na východě omezen strukturou DBZ a na západě k ní 
zpeřeným zlomem s.-j. směru, který odděluje tuto kru od granodioritu dyjského masivu 
(viz Obr. 68). Rovněž vlastní kra je porušena zlomy přibližně směru S-J, tedy zlomy 
zpeřenými ke struktuře DBZ. 

Metakonglomeráty jsou v lokalitě Tasovice těženy lomem Tasovice firmy Colas. V lomu 
jsou zastiženy zlomové struktury s.-j. směru, včetně okrajového zlomu na západní straně 
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kry. Struktura DBZ ale lomem zastižena není. Její průběh je předpokládán, na základě 
geologických map (viz např. [2.6-14] a [2.6-38], cca 300 m od jihovýchodního rohu lomu 
Tasovice.  

Jelikož struktura DBZ na východním okraji kry metakonglomerátů není v lomu odkryta, 
její průběh tedy byl hledán pomocí geofyzikálního průzkumu. Ten zahrnoval 3 profily 
ERT a měření plošné konduktivity (DEMP) v oblasti předpokládaného křížení jedné 
z větví struktury DBZ a zlomu omezujícího kru devonu vůči granodioritu dyjského masivu 
(viz Obr. 62). 

Obr. 62: Situace ERT a DEMP měření v I. etapě měření. Převzato z podkladu [2.6-127]. 

Zlomová zóna byla interpretována na všech ERT profilech (TAS1, TAS2, TAS3). 
Indikace má obdobnou šířku (cca 150 metrů) a velmi obdobný odporový projev. Její 
pozice též velmi dobře korelovala se zákresem zlomu na geologické mapě [2.6-14]. Na 
profilu TAS2 navíc koresponduje s nevýraznou terénní vlnou (viz [2.6-127]). V další 
etapě byl profil TAS2 doplněn profilem TAS2a o délce 195 m, kterým byl původní profil 
TAS2 prodloužen o 96,5 m směrem na západ. 

Profilem TAS2 (viz Obr. 64) bylo v jeho východní části zastiženo kompaktní skalní 
podloží (krystalinikum) uložené mělce pod povrch území (střední, stovky Ωm až vyššími 
hodnotami měrných odporů). Na západním konci profilu byly zastiženy horniny s velmi 
vysokými odpory, přes 3000 Ωm, které byly interpretovány jako devonské 
metakonglomeráty.  

Předpokládaný průběh struktury DBZ byl ztotožněn s cca 200 m širokou zónou na 
metrážích 25–230 m, kde dochází k výrazným poklesům hodnot měrného odporu, až 
k hodnotám pod 100 Ωm.  

Profil TAS2a zachytil ve své východní třetině identickou situaci, jakou zobrazuje západní 
okraj profilu TAS2, tj. zachycuje „zahloubenou“ polohu vodivých jílů (< 100 Ωm). Na 
profilu TAS2a byly ve zbývající části profilu (směrem na západ) změřeny zřetelné 
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vysokoodporové struktury (> cca 500 Ωm), které odpovídají projevům devonských 
metakonglomerátů vystupujících na povrch území.  

Mezi metrážemi cca 40–60 m profilu TAS2a se nachází subvertikálně ukloněná zóna 
o nižších měrných odporech (cca 200–500 Ωm), která byla interpretována jako porušená 
zóna s vyšším podílem jílu. Západní okraj zlomové zóny se nachází na metráži 125 m 
profilu TAS2a. 

Obr. 63: Výsledky ERT měření profilu TAS2a – inverzní modely v programech Res2Dinv a BERT 
– napojené na předchozí profil TAS2. Převzato z podkladu [2.6-128].  

Na základě výsledků geofyzikálního průzkumu byly autory podkladu [2.6-128] 
vyhloubeny dvě průzkumné rýhy. Prvá rýha o délce 30 m byla situována do indikace 
východního okraje zlomové zóny. Ve vztahu k profilu TAS2 byla rýha situována mezi 
metrážemi 220 m a 250 m. Druhá rýha byla vyhloubena v délce 35 m a překřížila patu mírné 
terénní vlny mezi metrážemi 112 a 148 m profilu TAS2. 

Obr. 64: Odporový řez na profilech TAS2 a TAS2a s vyznačením pozic průzkumných rýh RTAS1 
a RTAS2. Sestavil I. Prachař, 2017. 

V rýhách byly zastiženy kvarterní a třetihorní usazeniny uložené diskordantně na 
mylonitizovaném horninovém podloží. V podložních horninách bylo pozorováno poměrně 
intenzivní objemové porušení hornin puklinami a poruchami. Výrazná zlomová plocha 
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však nebyla zastižena. Výkopy rýh dále ukázaly, že v zájmovém území probíhá velmi 
široká (místy až 200 m) zóna mylonitizovaných hornin porušených puklinovým systémem 
směrově odpovídajícím průběhu diendorfského zlomu.  

V obou rýhách byl zjištěn puklinový systém s dominantním směrem cca 22° (SSV-JJZ). 
Doprovodné rozpukání směru blízkého S—J ukazuje na levostranný posun podél tohoto 
hlavního směru. Poruchy ale nepokračují do třetihorního či kvarterního pokryvu (viz Obr. 
65 a Obr. 66).  

Obr. 65: Diagram směrů puklin v rýhách RTAS-1 a RTAS-2. Převzato z podkladu [2.6-128]. 

Obr. 66: Porušení puklinami směru SSV-JJZ v rýze RTAS-1 (metráž 8-9 m). Převzato z podkladu 
[2.6-128]. 

Terénní pozorování a strukturní měření byly dále rozšířeny o poznatky ze studia 
orientovaných výbrusů mylonitizovaných biotitických pararul. Na výbrusech byly patrné 
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výrazné mylonitové struktury (rybky, rotace porfýroblastů, tlakové stíny, dynamická 
rekrystalizace minerálů) a převládaly zde deformace generelně s.-j. směru (příp. SZ-JV). 
Tedy v generelním směru zpeřených zlomů. Příkladem může být vzorek mylonitu 
z blízkosti jedné porušených zón zastizených rýhou RTAS-2 (OV-5 z metráže 28,0 m). 
Protolitem je dvojslídná pararula se složením: křemen, plagioklas, granát, biotit, chlorit, 
muskovit. Pravostranný pohyb v rámci výbrusu byl určen podle S–C stavby (Obr. 67A), 
která je místy doprovázena C‘ stavbou (Obr. 67B), podle slídových rybek (Obr. 67C) a 
rotovaných porfyroblastů granátu (Obr. 67D) s tlakovými stíny s rekrystalizovanou matrix. 
S doprovodnou dynamickou rekrystalizací křemene indikují výše zmíněné struktury 
metamorfózu za vyšších teplot a tlaků. Zpětnou orientací k orientovanému vzorku byl 
pohyb po dislokaci určen jako násun k jihu. 

A B 

 
C D 
Obr. 67: A) S–C stavba v režimu PPL; B) C‘ stavba v režimu PPL; C) Biotitové rybky v S–C 
stavbě v režimu XPL; D) Rotovaný porfyroblast granátu s tlakovým stínem, biotitová rybka a S–
C stavba v režimu XPL. Převzato z podkladu [2.6-133].  

Tyto zpeřené zlomy, převážně směru S-J, příp. SZ-JV, bylo možné velmi dobře studovat 
v lomu Tasovice. V netěžené jižní části lomu probíhají stěnou lomu dvě porušené zóny 
směru SZ-JV. Výplň prvé, východnější z nich tvoří šedozelený mylonit (až tektonická 
mikrobrekcie), mocný cca 5–10 cm. Porucha probíhá napříč lomem a je sledovatelná i na 
západní stěně lomu. Směr sklonu a sklon poruchy je následující: 22°/80°; 215°/75° a 
223°/75°. 

Kontakt devonských bazálních klastik a granodioritu tvoří 1 až 1,5 m mocná zóna 
převážně drceného granodioritu tmavě zelené barvy (viz Obr. 69). Plochy kontaktu měly 
směr sklonu/sklon plochy 251°/72° a 243°/60°. V příkontaktní zóně byl pozorován systém 
střižných puklin o směru sklonu/sklonu 313°/74° s lineací směru sklonu/sklonu 28°/40°. 
Pozorovaná kliváž ukazuje, že se jedná o přesmyk granodioritu přes metakonglomerát. 
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Obr. 68: Pohled na jižní stěnu v severozápadním výběžku lomu Tasovice se zlomem směru S-J 
oddělujícím devonské metakonglomeráty od granodioritu dyjského plutonu spolu 
s doprovodnými zlomy stejného směru a zlomy příčnými. Převzato z podkladu [2.6-128].  

Obr. 69: Detailní pohled na zónu zlomu směru S-J s patrným mylonitem (šedý), velkou foliační 
rybou (světle žlutohnědá) a řadou drobných foliačních rybek v mylonitu mezi blokem 
devonského metakonglomerátu (vlevo dole) a granodioritu (vpravo nahoře). Foto I. Prachař, 
2016. 

Místo průběhu klíčové větve struktury DBZ, tedy větve zlomu, na které je předpokládán 
poslední posun, bylo identifikováno až pomocí vrtného průzkumu. Jeho hlavním cílem 
bylo vyhledat místo styku metamorfitů (mylonitů) krhovického krystalinika a 
metakonglomerátu, tedy místo průběhu zlomové plochy omezující zakleslou kru 
paleozoického metakonglomerátu (viz [2.6-133]). 

Pozice vrtů (viz Obr. 70) byly voleny tak, aby byly ověřeny změny v geofyzikálním obraze 
profilu TAS2 (viz Obr. 64) a byla zjištěna hloubka uložení a typ skalního podloží. Místo 
pro vyhloubení průzkumné rýhy RTAS-3 bylo identifikováno až na záp. okraji tektonicky 
porušené zóny indikované geofyzikálním průzkumem, mezi vrty T-09 a T-07 (viz Obr. 
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70). S ohledem na značnou mocnost pokryvné sekvence, průzkumná rýha RTAS-3 měla 
na délku 39 m a dosáhla hloubky až 7,5 m (viz Obr. 73). 

Obr. 70: Situace vrtů T-01 až T-10 a jejich rozmístění na realizovaných geofyzikálních profilech 
(Georadar, ERT TAS2 a TAS2a. Převzato z podkladu [2.6-133]. 

Z dalších metody byly využity metoda Georadaru a DEMP. Metodou DEMP byl sledován 
průběh okrajů písčitých až štěrkovitých a prachovitých sedimentů mezi rýhami RTAS-1 a 
RTAS-2. Měřením byl ověřen předpokládaný ohyb meandru v prostoru rýhy RTAS-1 (viz 
Obr. 71). 

 
Obr. 71: DEMP – polygon 300x50 m. 

Na georadarovém záznamu na profilu o délce 300 m (umístění profilu viz Obr. 70) nebyla 
zjištěna žádná přesvědčivá indikace tektoniky ve smyslu zjevného vertikálního porušení. 
Záznam ukazuje především různě se měnící mocnosti sedimentárního pokryvu, resp. 
změny v jeho zrnitosti (viz Obr. 72).  
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Obr. 72: Georadarový záznam při 100 MHz. 
 
Na základě výsledků vrtného průzkumu byla vyhloubena rýha RTAS-3 (viz Obr. 73) o 
délce 40 m a největší hloubce až 7,3 m (viz Obr. 73).  

Obr. 73: Pohled na severní stěnu rýhy s vyznačením metráže na severní stěně a jednotlivých 
vrstev sedimentární sekvence. Převzato z podkladu [2.6-133]. 

Rýhou RTAS-3 byla nad tektonickým kontaktem metakonglomerátu a mylonitu (zlomová 
plocha diendorfského zlomu) odkryta sedimentární sekvence o celkové mocnosti až 7 m. 
Sekvence je, dle popisu v podkladu [2.6-133], tvořena směrem od povrchu terénu: 4 

1. Orniční vrstvou, kterou tvoří hnědé, písčité hlíny (Tsoil); 
2. Vrstvou písčitého prachu, místy s úlomky hornin, světle hnědé, šedohnědé barvy 

s bílými záteky CaCO3 – sprašová hlína (Qe-SaSi); 
3. Vrstvou spraše, s cicváry nebo záteky CaCO3, světle hnědé až okrově hnědé 

barvy (Qe-Si); 
4. Vrstvou jemnozrnného písku s laminováním a místy i s křížovým zvrstvením (Qf-

Sa(f)); 
5. Vrstvou prachovitého písku, často se záteky CaCO3 – spraš/sprašová hlína (Qe-

SaSi); 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 84 

6. Vrstvou jemno – až středně zrnitého písku, místy i s valounky křemene (Qf-
Sa(f/m)); 

7. Vrstvou paleopůdy charakteru písčitého prachu šedohnědé barvy, místy s kameny 
metakonglomerátu (Psoil); 

8. Vrstvou písčitého prachu až prachovitého jílu šedé až žlutošedé barvy 
s ojedinělými úlomky metakonglomerátu (N-SaSi/N-SiCl); 

9. Vrstvou koluvia – chaotické suti s písčitými nebo jílovitými polohami, pestrých 
barev – šedé, rezavě červené, černé (N-ClSaGr); 

10. Vrstvou jílu až prachovitého jílu šedé až zelenošedé barvy (N-SiCl), 
s ostrohrannými úlomky až 3 cm; 

11. Vrstvou štěrkopísku šedožluté, slabě narezlé barvy, sypkého, s valouny křemene 
(N-SaGr); 

12. Vrstvou štěrkopísku rezavé až černo-rezavé barvy, místy částečně stmeleného, 
valouny tvoří křemen, metakonglomerát a migmatitizovaná rula (N-SaGr); 

13. Poloha proželeznělého písčitého eluvia metakonglomerátu, která se vyskytuje 
v těsné blízkosti kontaktu (D_5). 

Sedimentární sekvence vnikala postupně patrně již od spodního miocénu v okrajové 
části karpatské předhlubně (dnešního Dyjsko-svrateckého úvalu) až do holocénu. Na 
vzniku sekvence se podílely především deluvio-fluviální procesy na okraji 
sedimentačního prostoru. Ve svrchním pleistocénu do vzniku sekvence zasáhly i eolické 
procesy, o čemž svědčí vrstvy spraší a sprašových hlín (viz ). 

Nejstarší sedimenty (vrstva 12) by mohly mít stáří eger (24 – 22,5 Ma) nebo eggenburg 
(22–20 Ma). K nim jsou řazena kontinentální hrubozrnná klastika s valouny 
metakonglomerátu, migmatitizovaných rul i mylonitu až 15 cm, která byla pozorována 
v kapsách přímo na erodovaném podloží metakonglomerátu.  

Nejasné je zařazení vrstvy 11, kterou tvoří písčitý štěrk s valouny křemene a ruly až 12 
cm šedožluté barvy. Byl zastižen v sondách S1 a S2, a také ve vrtu T-07. Podobně 
nejasné je i zařazení rezavě hnědého písku na úrovni vrstvy 11, který byl zastižen 
v sondě S2 (blíže viz výsledky datování). 

Vrstva 10, kterou tvoří jemně písčité až prachovité jíly šedé barvy, je pracovníky ČGS 
pokládána za přeplavené vitonické jíly. Tyto jíly by měly obsahovat zbytky ryb a 
zuhelnatělé úlomky rostlin. Tyto paleontologické markanty však na jílech v rýze RTAS-3 
nebyly pozorovány. 

Velmi výrazným horizontem, který dosahuje mocnosti 1,5 až 2 m, je vrstva koluvia 
označená jako vrstva 9. Od vrstvy 10 je oddělena asi 1 cm mocnou vrstvičkou 
s vyráženým CaCO3, místy i hydratovanými oxidy železa rezavé až hnědočerné barvy. 
Litologicky je tato vrstva velmi pestrá. Vystupují zde šedé, rezavě mramorované jíly 
s ojedinělými klasty, šedozelené jíly, hrubé písky rezavé, místy i hnědočerné barvy i 
polohy štěrkovitých jílů vymezené jako vrstva 8. V šedohnědém jílu místy s klasty na 12 
m rýhy P. Tomanovou-Petrovou z ČGS vzácně nalezena mikrofauna patrně pocházející 
z křídy (Srov. též [2.6-84]). Dle paleontologické analýzy bylo stáří vrstvy odhadnuto na 
ottnang (20,0-17,5 Ma).  

Neogenní sekvence je zakončena polohou paleopůdy (vrstva 7). Tato vrstva vystupuje 
v proměnlivé mocnosti od 20 do 50 cm, místy je téměř nezřetelná. Tvoří ji písčitý prach 
šedohnědé barvy, místy s kameny metakonglomerátu. 
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Na neogenní sekvenci nasedá sled kvartérních fluviálních písčitých sedimentů (vrstvy 6 
a 4) s mezipolohami spraší (vrstvy 5 a 3). Sekvence je zakončena polohou deluvio-
eolické sprašové hlíny (vrstva 2) a svrchním půdním horizontem (vrstva 1). 

Ve dně rýhy byl zastižen tektonický kontakt mezi mylonitizovanými horninami 
krhovického krystalinika (na východě) a metakonglomerátem (na západě). Na zlomové 
ploše, která má směr sklonu 311° a sklon 66°, byl zjištěn výskyt tektonického jílu se 
striacemi (viz Obr. 74). Plocha zlomu směrově velmi dobře koreluje s nejvýraznějším 
systémem puklin v metakonglomerátu. Rýhou RTAS-3 bylo zdokumentováno 16 
puklinových systémů, z nichž převažují dva. Nejvýraznější systém je v orientaci SV–JZ 
(směr zlomu), méně zastoupený systém je orientovaný ve směru SSZ–JJV (směr 
zpeřených zlomů zastižených v lomu Tasovice). 

Na základě strukturních měření měl poslední posun na zlomu charakter poklesu. Velikost 
poklesu ale nebylo možné odečíst, neboť erozí a patrně též deluvio-fluviálními procesy 
byl destruován koluviální klín.  

Výplň zlomu byla rovněž zkoumána z hlediska typu jílového minerálu. Z rtg. analýzy 
série preparátů (orientovaný – glykolovaný – žíhaný na 380°C – žíhaný na 550°C) 
vyplynulo, že jíl z výplně zlomu obsahuje vedle podřadného množství nejílových minerálů 
– křemene (Q) a živce (F) jílové minerály illit (I) - polytyp 1Md, 14Å minerál ze skupiny 
vermikulitu (alterační produkt po muskovitu) a 7Å minerál ze skupiny kaolinitu (kaolinit 
„fireclayového“ typu). 

Obr. 74: Zlomové plochy s tektonickým jílem a striacemi. MY – mylonit, 13 – eluvium 
metakonglo-merátu. Foto I. Prachař, 2017.  

Za klíčové pozorování je považována absence systematické propagace střihu do 
pokryvných útvarů. V sedimentárním pokryvu, až po vrstvu paleopůdy, ale nad zlomovou 
plochou byly pozorovány „klastické žíly“ o mocnosti prvých centimetrů (viz Obr. 75). 
Hlavní větev měla směr sklonu a sklon: 300°/79°. Tato hodnota je velmi blízká směru 
zlomové plochy, na kterou klastická žíla navazuje. Tyto „žíly“ byly interpretovány jako 
projev ztekucení. Tato interpretace vychází zejména z korelace pozice zlomu a prasklin 
(jinde v rýze nebyly podobné praskliny pozorovány), z charakteru výplně, který ukazuje 
na rychlé otevření a zaplnění pukliny, a typu materiálu ve výplni, který nepochází 
z horních vrstev. 
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Obr. 75: Pohled na klastickou žílu (prasklinu). Zelené šipky ukazují absenci posunu (offsetu) u 
vrstev 9 (koluvium, chaotická suť s písčitými a jílovitými polohami šedé, černé a rezavé barvy) a 
10 (jíl a prach šedé až zelenošedé barvy). Sestavil I. Prachař, 2017. 

Pozorované klastické žíly jsou obvykle dobře vyvinuté v písčitých až písčito-štěrkovitých 
polohách a přerušené v jílovitých polohách. Směrem k povrchu se rozvětvují. Některé 
z nich končí náhle, jako např. na severní stěně rýhy (viz Obr. 77), jiné jsou ukončeny na 
horizontálně ukloněné písčité vložce v jílovito-písčité poloze nebo se vytrácejí do vlasové 
prasklinky (jižní stěna rýhy). 

Z dokumentace stěny rýhy v hloubce 5,3 - 7,3 m p.t. jasně vyplývá prostorové propojení 
pískové žíly se zlomovou plochou. Na této části stěny rýhy byl také pozorován jediný 
offset (nelze vyloučit, že je zdánlivý) o vel. cca 4 cm (viz zelená šipka na Obr. 76 a na 
detailu Obr. 77). 

Obr. 76: Dokumentace jižní stěny rýhy v hl. 5,3-7,3 m s vyznačením vrstev sedimentární 
sekvence (čísla v bílých kroužcích; MY = zjílovělý mylonit), jediného zaznamenaného offsetu 
(zelená šipka) a stopy zlomu (fialová šipka). Převzato z podkladu [2.6-133]. 
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Obr. 77 - Vlevo: Detail ojedinělého offsetu na jižní stěně rýhy v hloubce 6,4 m. Převzato 
z podkladu [2.6-133]. Vpravo: Dokumentace severní stěny v úseku 4,2 – 6,0 m p.t. se šípovitým 
ukončení praskliny s pískem na jižní stěně rýhy (žlutá šipka). Síť reprezentuje hl. 4,8 – 5,3 m. 
Převzato z podkladu [2.6-133]. 

Směrem k povrchu byl průběh klastické žíly dokumentován v ručně odkopané kapse na 
jižní stěně, v hloubce 4,8 – 6,1 m p.t. Na stěně rýhy bylo možné pozorovat rozvětvující 
se prasklinu (viz dvojice zelených šipek /2/ uprostřed snímku na Obr. 75), plochu 
praskliny /šipka 1/, nálevkovitý útvar v hloubce 5,8 m p.t. s horizontálním odskokem 
praskliny po písčité vrstvě /š. 3/, „obtékání“ praskliny kolem kamene metakonglomerátu 
/š. 4/ a ztenčování a „ztrácení se“ praskliny v písčitém jílu vrstvy 10 /šipka 5/. Vybrané 
jevy jsou zobrazeny v detailu na Obr. 78. 

Obr. 78: Dokumentace jižní stěny rýhy v hl. 4,8-6,0 m. Vlevo: nálevkovitý útvar odpovídající 
deformovanému jílu (šipka 3) a „obtékání“ kamene (šipka 4). Vpravo: průběh klastické žilky 
(praskliny) v písčitém jílu (šipky 5), její ztenčování a „ztrácení se“. Převzato z podkladu [2.6-
133]. 

Zastižený systém klastických žil v rýze RTAS-3 vykliňuje (ztrácí se) ve vrstvě č. 9 
v hloubce okolo 3 m. Do nadložní vrstvy č. 7 (paleopůda) již nezasahuje.  
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Interpretace struktury DBZ v lokalitě Tasovice 

V lokalitě Tasovice byla na základě zhodnocení geologických, geofyzikálních a terénních 
dat z vrtů a průzkumných rýh ověřena existence cca 200 m široké tektonické zóny 
s mylonitizovanými horninami krhovického krystalinika. Tato zóna probíhá generelně ve 
směru SZ-JV. Zřetelné omezení zlomovou plochou s tektonickým jílem bylo zjištěno 
pouze na západním okraji tektonické zóny, na styku metamorfitů krhovického krystalinika 
na východě a paleozoických metakonglomerátů zakleslé kry na západě. Toto zjištění je 
v souladu s geologickou mapou ČGS 1 : 50 000 ([2.6-14]). 

Dále byla potvrzena přímým pozorováním v lomu Tasovice existence zpeřených zlomů 
směru S-J až SSV-JJZ. Tyto zlomy jednak porušují paleozoické metakonglomeráty a 
jednak tektonicky omezují tuto kru vůči granodioritu dyjského plutonu.  

Zastižený zlom na západním okraji tektonické zóny je s velkou pravděpodobností 
součástí zóny DBZ a ze zastižených tektonických prvků (míněno v rýhách) se jeví jako 
zlom, na kterém došlo k posledním posunům. Plocha zlomu měla azimut sklonu 311° a 
sklon 66°. Na ploše odhalené v jílové výplni zlomu byla nalezena 2 rýhování, u mladšího 
bylo možné definovat poklesový smysl pohybu. 

Stopa zlomu byla pokryta sedimentární sekvencí zahrnující 11 samostatných vrstev. 
Žádná z těchto vrstev nebyla porušena zlomem v podloží. Do některých vrstev (resp. 
vrstev 11–9) pronikají zespodu klastické žíly, které jsou považovány za projev ztekucení 
v důsledku seismické události. 

Určení stáří jednotlivých vrstev sekvence je komplikované, zejména u vrstev 11–8. 
Problematický je zejména odhad stáří mocnějších vrstev zelenošedého jílu 
s ostrohrannými úlomky (vrstva 10) a koluvia – chaotické suti s písčitými nebo jílovitými 
polohami pestrých barev (vrstva 9). Zvláště u jílů (vrstva 10) lze pozorovat 
makroskopickou podobnost s miocenními jíly známými z dolnomoravského úvalu a 
Rakouska (R. Roetzel / S. Nehyba, ústní sdělení). Tento názor je možné podpořit 
výsledky paleontologického posouzení, které provedla P. Tomanová-Petrová z ČGS. 
V šedohnědém jílu místy s klasty na 12 m rýhy ve vrstvě koluvia (vrstva 9) byla vzácně 
nalezena mikrofauna patrně pocházející z křídy. S ohledem na tento nález bylo stáří 
vrstvy odhadnuto na ottnang (20,0-17,5 Ma). Z charakteru uložení těchto jílů však není 
zcela zřejmé, že se nacházejí „in situ“.  

Na jílovito-písčité až jílovito-kamenité melanži (vrstvy 11-8) jsou v celém zkoumaném 
profilu (viz rýhy a vrty T-01 až T-09) uloženy dvě další velmi markantní vrstvy. Naspodu 
se nachází písčitá poloha s velmi proměnlivou zrnitostí, v rýze RTAS1 tvořená 
štěrkovitými písky s čočkami jemnozrnných písků, v rýhách RTAS2 a RTAS3 spíše 
tvořená jemnozrnným pískem. Z charakteru uložení (výskyt křížového zvrstvení) lze 
usuzovat na fluviální (proluviální) původ této polohy. Na ni je uložena vrstva vápnitých 
sedimentů – převážně prachů, které jsou nejspíše eolického původu. 

Stáří písčité polohy lze odvodit z výsledků datování metodou OSL (laboratoř Ústavu 
fyziky Slezské technické university v Gliwicích (GADAM centrum), Polsko), kde bylo 
datováno 8 vzorků písčitých sedimentů ze všech vyhloubených rýh (RTAS1, RTAS2 a 
RTAS3 – viz Obr. 80). Jako zásadní se jeví zjištění, že výrazná poloha paleopůdy (vrstva 
7 v rýze RTAS3, vz. TA-8 na Obr. 80) a ni navazující poloha jemnozrnných nebo středně 
zrnitých písků má stáří v rozmezí 63,1 až 65,0 ka. Obsahuje však vložky i větší polohy 
písků až do stáří 36,6 ka.  

Diskutabilní jsou dva výsledky u vzorků TA-6 a TA-3, u kterých bylo určeno stáří 138,5 
ka, resp. 133 ka (viz Obr. 80). Vzorek TA-6 byl odebrán přímo nad zlomovou plochou 
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z polohy rezavého, středně zrnitého písku s valouny křemene až 5 cm. Vzorek TA-3 
z vložky jemnozrnného písku těsně pod sprašovým horizontem. Tyto výsledky, 
s ohledem na nejistoty ve stanovení, nebyly do úvah o genezi pokryvu zahrnuty. 

Stáří svrchního sprašového horizontu lze odhadnout na základě podobnosti s ostatními 
lokalitami se sprašemi na východním okraji Českého masivu na cca 25 000 let.  

Určení doby, kdy prokazatelně nedošlo k posunu na zlomu zjištěném v rýze RTAS3, je 
komplikované nejistotou v odhadu stáří vrstvy koluvia (vrstva 9), v níž se sice nacházejí 
polohy makroskopicky podobné miocenním sedimentům i s obsahem mikrofauny, ale na 
druhou stranu je zde velká nejistota v jejím uložení (zda se nachází in situ). S ohledem 
na tento fakt je nutné konstatovat, že prokazatelně nedošlo k posunu na zlomu zjištěném 
v rýze RTAS3 v posledních 63 tis. let. 

Při interpretaci klastických žil byl zvažován různý původ těchto žil, glaciální, svahová 
deformace a seismická událost. Z těchto možností se jako nejpravděpodobnější jeví 
seismická událost a klastické žíly jsou považovány za projev ztekucení.  

Charakter výplně klastických žil ukazuje na rychlé otevření a zaplnění praskliny, přičemž 
materiál ve výplni je možné najít v zóně s prasklinou, tzn. že se nejedná o materiál 
pronikající seshora. Prostorovou koincidenci klastických žil se zlomovou plochou (jinde 
v rýze nebyly klastické žíly zjištěny) je možné vysvětlit jako souhru strukturních a 
morfologických rysů místa výskytu žil; významnou úlohu nejspíše sehrál ten fakt, že 
spádnice svahu je přibližně kolmá na průběh zlomu.  

Dále je možné předpokládat, že ve svahových sedimentech nad zlomem byl určitý 
potenciál ke svahové deformaci, tj. k otevření extenzní praskliny v místě se změnou 
sklonu svahu, a tedy i v místě s koncentrací napětí. Nezbytným předpokladem ale 
muselo být zvodnění celého, nebo alespoň spodní části sedimentárního pokryvu zlomu. 
Otřes tak představoval „spouštěcí mechanismus“ svahové deformace a impulz pro 
mobilizaci pórové vody do současně vznikající praskliny.  
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Obr. 79: Pohled na severní stěnu rýhy RTAS-3 a korelace sedimentárních vrstev s profilem zastiženým vrtem T-08. Čísla vrstev odpovídají číslování seznamu vrstev v přehledu na str. 83. 
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Obr. 80: Profil přes tektonicky porušenou zónu DBZ v linii ERT profilu TAS2 s vyznačení provedených vrtů a průzkumných rýh a s vyznačením výsledků datování 8 vzorků písčitých sedimentů pokryvu.
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Zhodnocení potenciálu zlomové struktury DBZ k posunutí 

Geofyzikální (tíhové a magnetické pole) a řada geologických indikací diskutovaných výše 
ukazují na propojení hlavního zlomu boskovické brázdy a diendorfského zlomu v 
jednotnou zlomovou strukturu, označovanou jako DBZ a potvrzují tak interpretace 
uváděné v české i rakouské geologické literatuře. Tato interpretace je i v souladu s 
představou jednotné role celé struktury ve variských tektonických procesech, a proto v 
seismotektonických modelech je DBZ posuzována jako celek, přestože mnohé indikace 
svědčí proti jednotné tektonické aktivitě DBZ v mladším kenozoiku.  

Výsledky studie [2.6-166] jednoznačně prokazují existenci silných projevů deformace 
spodno – miocénních sedimentů v blízkosti východního okraje miroslavské hrásti a 
ukazují na šikmé poklesy nebo šikmé násuny na velmi strmých plochách. Některá 
předchozí strukturní měření indikují i možné horizontální a vertikální pohyby, což 
poukazuje na možnou vícefázovou deformaci. Významná vertikální složka pohybu je 
také indikována charakterem sedimentů v těsné blízkosti zlomu, které jsou bez náznaků 
existence okrajových facií souvisejících s morfologicky výrazným okrajem pánve.  

Studií byla též doložena existence četných příčných zlomových struktur, 
morfolineamentů, spojitých pokryvných sedimentárních útvarů a sníženin s lineárními 
skupinami reliktních výskytů pokryvných sedimentů. Tyto příčné struktury lze vysledovat 
od Langenlois až k Šebetovu sev. od Boskovic. Příčné struktury mají relativně k 
podélným strukturám často rovnocenné projevy v morfologii a lokálně převažující projevy 
v omezení pokryvných útvarů. Z geometrických vztahů jednoznačně vyplývá mladší 
aktivita příčných struktur, stratigrafie sedimentů však indikuje převážně po spodno-
badenské stáří pohybů na těchto zlomech. 

Paleoseismologickým výzkumem v rýhách Kadov a Hostěradice, tedy u paty výrazného, 
přímočarého svahu na záp. okraji miroslavské hrásti, byla prokázána lokální absence 
tektonických pohybů na zlomu pravděpodobně v období pozdního kvartéru. Na základě 
výsledků datování zlomem neporušených vrstev je možné prokazatelně konstatovat, že 
nedošlo k posunu na zlomu v posledních cca 17 tis. let. Vzhledem k absenci starších 
vrstev ale není možné přesněji stanovit dobu posledního pohybu na diendorfském zlomu. 

Autory podkladu [2.6-166] byla tato nejvýraznější forma reliéfu v linii zlomového svahu 
DBZ na území ČR interpretována jako exhumovaný starší tvar reliéfu podmíněný dřívější 
etapou aktivity a následně překrytý klastickými sedimenty karpatské předhlubně.  

Nelze však opomenout některé nepřímé doklady možných kvartérních pohybů, které jsou 
zmíněny v podkladu [2.6-166], jako např. uspořádání dnešního fluviálního systému ve 
vztahu k sedimentárním strukturám a formám reliéfu reliktů odlišného paleo-odvodňování 
regionu. Tyto indikace však doposud nebyly podrobně studovány. 
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2.6.3.7.2 Waitzendorfský zlom 

Waitzendorfský zlom patří k významným zlomovým systémům na jihovýchodním okraji 
Českého masivu. Spolu s paralelním diendorfským zlomem, označovaným též jako 
zlomový systém Diendorf-Boskovice vytvářejí tektonickou zónu dlouhou kolem 200 km. 
Některými autory je tato zóna označována jako tektonická zóna Diendorf-Čebín (DCTZ) 
– viz např. [2.6-110], [2.6-108] a [2.6-109]. 

Waitzendorfský zlom lze vysledovat v morfologii reliéfu mezi Pulkau a Znojmem (viz Obr. 
22). Směrem k SV se morfologický projev tohoto zlomu vytrácí a jeho průběh lze vytušit 
především na základě litologické stavby dyjské klenby a dyjského masivu (viz Obr. 21). 
V mapě Bouguerových anomálií se tento zlom neprojevuje (viz Obr. 20). V zóně mezi 
diendorfským a waitzendorfským zlomem se vytvořila řada příčných zlomů a výrazných 
šikmých dislokací orientovaných ve směru S-J (srov. např. [2.6-146]). 

Vliv waitzendorského zlomového systému na recentní morfologii terénu lze nejlépe 
studovat jihozápadně od Znojma, mezi Znojmem a Retzem. V tomto území lze vymezit 
řadu topolineamentů, jak směrných (korelujících se směrem zlomu), tak příčných (směr 
S-J). Zlomy, které ztotožňujeme s těmito lineamenty, sehrály významnou roli při 
zahlubování Dyje mezi Šobesem a Znojmem (viz Obr. 81). 

Obr. 81: Oblast waitzendorfského zlomového systému jihozápadně od Znojma (mimo území 
EDU 25 km), který značně ovlivnil geomorfologické uspořádání zahloubeného údolí Dyje. Hlavní 
stopa zlomu je označena „WZ“. Sestavil P. Roštínský, 2018. 

2.6.3.7.3 Příčné zlomy v jižní části dyjsko-svrateckého úvalu 

Průběh příčných a zpeřených zlomů jižně od Hostěradic byl interpretován na základě 
geologické mapy (GEOČR50 – viz Obr. 21 a tištěných geologických map ČGS 1 : 50 000 
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- [2.6-14], [2.6-23], [2.6-24]), mapy Bouguerových tíhových anomálií (viz Obr. 20) a údajů 
z databáze vrtné prozkoumanosti ČGS (Geofond), resp. souboru opěrných vrtů. Na 
základě výše uvedených informací byly vymezeny následující předpokládané zlomy:  

Hostěradický zlom 

Předpokládaný hostěradický zlom byl zakreslen mezi Hostěradicemi (jižně od obce) na 
východě a Horními Dunajovicemi na západě, ve směru ZSZ-VJV v délce 9,5 km. Zlom se 
v tíhové mapě příliš neprojevuje. Interpretovaný zákres zlomu protíná oblast nižších 
hodnot tíže spojovaných s průběhem zakleslé kry spodnokarbonských (kulmských) 
sedimentů (viz Obr. 20).  

Doklady o jeho existenci jsou dobře patrné při jeho západním konci, na tříkilometrovém 
úseku severně od Horních Dunajovic. Zde hostěradický zlom spolu s předpokládaným 
zlomem Křepičky (viz níže) v úzkém pásu porušují průběh pásu bítešké ruly dyjské 
klenby. Na levém břehu Křepičky jsou v geologické mapě 1 : 50 000 (list Znojmo - [2.6-
24]) zakresleny vápence a fylity lukovské skupiny dyjské klenby potvrzené vrty V-1 a HV-
501 (viz Obr. 21).  

Na východě na existenci zlomu ukazuje především ukončení povrchových výskytů 
kulmských sedimentů, které jsou patrné v asi 2 km širokém pásu mezi Hostěradicemi a 
Petrovicemi (na severu) jako mírné elevace vystupující z miocénních sedimentů. Lze 
předpokládat, že tento zlom porušuje také neogenní sedimenty, jak ukazují mocnosti 
sedimentů eggenburgu – ottnangu ve vrtech ZN-9, Zn-2 a ZN-10 (viz Obr. 21). Vrtem 
ZN-9 u Chlupic (severní blok zlomu) byla shora, pod 10,5 m kvartéru, zastižena 28,2 m 
mocná poloha zelenošedého jílovce s uhelným detritem (báze 174,6 m n.m.) – patrně 
eggenburg. V podloží byly zastiženy horniny autory popisu označené jako „chloritizovaná 
břidlice“ a „chloritizované břidlice s vápnitými proužky“ a v 58,7 m (154,6 m n.m.) pak 
„chlorit-sericitická břidlice“ – což by bylo možné interpretovat jako fylit lukovské skupiny. 
Naproti tomu ve vrtu ZN-10 jižně od zlomu dosahovala poloha zelenošedého jílovce 
s uhelným detritem mocnosti 80 m (tj. na úroveň 124,61 m n.m.). Pod touto polohou byl 
zastižen „zelený, slinitý (drobový) pískovec“, který by bylo možné interpretovat jako 
kulmskou drobu. Poslední jmenovaný vrt, zakreslený do mapky na Obr. 21 (Zn-2), byl 
hluboký pouze 30 m a zastihl jako poslední vrstvu „šedý až tmavě šedý jílovitý silt“, který 
byl autory popisu vrtného jádra [2.6-17] přiřazen k ottnang-eggenburgu. 

Situaci jižně od hostěradického zlomu lze dokumentovat i výsledky geofyzikálního 
průzkumu, který byl proveden jižně od Hostěradic (viz [2.6-32]). Profilem HOS-3 byl 
pomocí reflexní seismiky a odporové tomografie (ERT) hledán průběh diendorfského 
zlomu (viz Obr. 82). Průběh diendorfského zlomu byl autorem interpretován při povrchu 
na metráži profilu 400 m se sklonem k západu (ZSZ). V západním bloku zlomu (hanging 
wall) byla identifikována dvě souvrství s různými rychlosti p-vln, která leží na 
krystalinickém podkladu (dle vysokých hodnot rychlosti p-vlny okolo 4500 m.s-1). Podle 
výsledků vrtu ZN-10, jehož profil je rovněž znázorněn na Obr. 82, lze usuzovat, že pod 
tenkou vrstvou (cca 20 m) kvartérních sedimentů s vp ≈ 500 m.s-1 se nachází poloha 
neogenních sedimentů s vp = 2 000 - 2 500 m.s-1 a pod nimi kulmské sedimenty (droby) 
s vp = 2 500 - 3 500 m.s-1. 
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Obr. 82: Výsledky geofyzikálního profilu HOS-3 u Hostěradic. Převzato z podkladu [2.6-32] a 
upraveno. 

Zlom Křepičky 

Zlom Křepičky probíhá mezi Oleksovicemi na východě a Horními Dunajovicemi na 
západě, ve směru SZ-JV v délce 10 km. Zlom se v tíhové mapě příliš neprojevuje. 
Interpretovaný zákres zlomu omezuje na jihovýchodě oblast nižších hodnot tíže 
spojovaných s průběhem zakleslé kry spodnokarbonských (kulmských) sedimentů (viz 
Obr. 20). 

Tento zlom (bez označení názvem) byl vyznačen ve „Schématické odkryté mapě 
rozšíření paleozoika na sv. okraji dyjského masivu“ (viz [2.6-38]) jako zlom, který na sv. 
omezuje zakleslou kru givet-frasnské karbonátové formace. Přiřazení karbonátů 
k devonu autoři diskutují na základě litofaciální analýzy vrtného jádra z vrtu Žerotice-1 
(ZE-1 na Obr. 21), který zastihl celou sekvenci o mocnosti 200 m. Karbonáty byly u 
Žerotic zastiženy také vrty ZN-7 a ZN-7a a také ZN-8 sv. od Prosiměřic. Karbonátová kra 
je podle vrtné dokumentace překryta cca 80-100 m mocnou polohou neogenních 
sedimentů, podle autorů podkladu [2.6-37] řazených k ottnang-eggenburgu (do hl. 57,0 
m ve vrtu ZE-1 – 147 m n.m.), k žerotickým vrstvám – ottnang-eggenburg (do hl. 94,5 m 
ve vrtu ZE-1 – 109,5 m n.m.) a ke „před oligocenním – spodnomiocenním 
zvětralinám“ (do hl. 105 m ve vrtu ZE-1 – 99 m n.m.). 

Na základě interpretace vycházející z geologické mapy 1 : 50 000 (list Znojmo) - [2.6-24] 
předpokládáme, že sz. od Želešic tento zlom omezuje také granitoidy dyjského masivu 
nacházející se jz. od zlomu. Tento předpoklad není možné doložit žádným opěrným 
vrtem ležícím jz. v blízkosti zlomu. Evidované vrty v tomto prostoru jsou příliš mělké (do 
25 m) a zastihují pouze sedimenty ottnang-eggenburgu (viz např. vrt Zn-11 [2.6-17]). 
V sv. kře zlomu lze, na základě geologické mapy i vrtů V-1 a HV-501 (viz Obr. 21), 
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doložit výskyt fylitů a sericit-chloritické drobové ruly dyjské klenby [2.6-24]. U Želetic je 
na geologické mapě vyznačen výskyt porfyroidu, řazený k moraviku dyjské klenby a 
Miroslavické hrásti. Vrtem V1 ZELET byl v hloubce 25 m pod zelenošedými prachovitými 
jílovci zastižen páskovaný amfibolit. 

Velmi komplikovaná je otázka, zda zlom Křepičky porušuje miocénní sedimenty. 
Dostupné hluboké vrty v blízkosti východního konce zlomu, při diendorfském zlomu (ZN-
10, HV-101, HV-106 a HV-212) nedávají příliš jasnou odpověď. V sv. bloku zlomu (viz vrt 
ZN-10) se nachází do úrovně 124,61 m n.m. (tj. cca 100 m vč. 21 m kvartéru) 
šedozelené prachy, jíly i písky, místy s uhelným detritem, řazené k ottnang-eggenburgu. 
Podloží miocénu zde tvoří „slínitý (drobový) pískovec“, patrně spodní karbon – kulm. V 
jz. bloku obdobné, „šedavě zelené jíly až šedé písky“, bez zmínky o uhelné příměsi, 
zasahují ve vrtu HV-106 do úrovně 114,73 m n.m. (Ve vrtu ZE-1 byla báze těchto 
sedimentů na úrovni 109,5 m n.m., včetně bazálních zvětralin na úrovni 99 m n.m.). 
Z toho by bylo možné usuzovat, že tento zlom miocénní sedimenty (významně) 
neporušuje. Problematické je ale určení podložních klastik zasahujících až na úroveň 
24,23 m n.m. (tj. o mocnosti 90 m). Tato klastika jsou popsána jako „tmavě zelený písek, 
jemný až hrubý, glaukonitický – terciér“. Teprve až ve 171 m (24,23 m n.m.) bylo 
zastiženo skalní podloží – „grafiticko-sericitický fylit“ (dyjská klenba?). 

Popisy zbývajících jmenovaných vrtů (HV-101 a HV-212) k vyřešení této otázky příliš 
nepřispívají. Z popisu vrtu HV-101 (hl. 60 m) vyplývá, že do úrovně 137,7 m n.m. 
zasahují (na druhé straně diendorfského zlomu) obdobné „zelenošedé až šedé jíly a 
jílovité písky“. Severněji, rovněž na druhé straně diendorfského zlomu, bylo vrtem HV-
212, rovněž pod „zelenošedými jíly a písky“ zastiženo krystalinické podloží – biotitická 
rula (na úrovni 133,7 m n.m.) 

Z výše uvedeného je zřejmé, že objasnění této otázky by vyžadovalo přinejmenším 
objasnění stáří „glaukonitických písků“. Prozatím se ale zdá, že poloha šedozelených až 
šedých sedimentů stáří ottnang-eggenburg v prachovito (písčito) jílovém vývoji, místy 
s uhelnou hmotou není (významně) porušena. 

Těšetický zlom 

Těšetický zlom probíhá mezi Derflicemi na jihu a Žeroticemi na severu, ve směru SSV-
JJZ v délce 13 km. Zlom se v tíhové mapě projevuje jako rozhraní mezi „lehčím blokem“ 
givet-frasnské karbonátové formace na východě a blokem s mírně vyššími hodnotami 
tíže reprezentovaným granitoidy s vložkami dioritů na západě (viz Obr. 20). Pouze na 
jihu, mezi Tasovicemi a Derflicemi, kde těšetický zlom kose přilehá k diendorfskému 
zlomu, jsou hodnoty tíže shodné s hodnotami v západním bloku zlomu. V tomto 
„trojúhelníku“ je doložen (viz lom Tasovice) výskyt bazálních klastik devonu. 

Tento zlom (bez označení názvem) byl vyznačen ve „Schématické odkryté mapě 
rozšíření paleozoika na sv. okraji dyjského masivu“ (viz [2.6-38]) jako zlom, který na 
západě omezuje zakleslou kru givet-frasnské karbonátové formace.  

Od Tasovic až k Žeroticím, kde předpokládáme, že tento zlom je ukončen na 
waitzendorfském zlomu, je těšetický zlom zakrytý miocenními sedimenty a probíhá zde 
bez jakéhokoliv morfologického projevu (viz Obr. 22).  

Kra karbonátů na východ od zlomu byla velmi dobře charakterizována základě litofaciální 
analýzy vrtného jádra z vrtu Žerotice-1 (ZE-1 na Obr. 53), který zastihl celou sekvenci o 
mocnosti 200 m (viz [2.6-38] a [2.6-37]).  
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Informace o charakteru západní kry, mezi těšetickým a waitzendorfským zlomem, lze 
čerpat především z geologické mapy 1 : 50 000 (list Dyjákovice - [2.6-15]). V lomu 
Tasovice je pak možné tento zlom i fyzicky studovat (viz např. [2.6-117] a [2.6-133] a 
Obr. 68).  

V zakryté části zlomu, směrem k severu, se v databázi vrtné prozkoumanosti ČGS 
nenacházejí dostatečně hluboké vrty. Je možné se opřít pouze o dokumentaci vrtů ZN-6 
a ZN-11. Vrtem ZN-11, východně od zlomu, byla báze miocenních sedimentů zastižena 
na úrovni 121,46 m n.m. Do úrovně 160,76 m n.m. vrt procházel (vyjma svrchních 8 m 
kvartéru) „nazelenale šedými jílovitými siltovci“, dále až k bázi na 121,46 m n.m. pak 
nejprve asi 10 m mocnou polohou vápnitých pískovců a hlouběji šedých jílovců 
s fosiliemi. V podloží byla zastižena nejprve „světle zelená až světle šedozelená jílovitá 
břidlice, silně tektonicky rozpukaná“ a v posledních 8 m vrtu (interval 132 - 140 m) 
„střídání poloh šedého drobového pískovce s černošedou sericitickou siltovou břidlicí“. 
Stratigrafické zařazení těchto hornin je velmi nejasné. Mohly by být přiřazeny ke kulmu 
nebo by se mohlo jednat o obdobu podložní horniny z vrtu HV-106, tj. „grafiticko-
sericitický fylit“, v tom případě již řazený k dyjské klenbě. 

V západní kře zlomu byly vrtem ZN-6 do úrovně 161,86 m n.m. zastiženy (vč. 11 m 
kvartéru) opět „zelenošedé silty, siltové jílovce a pískovce“, do úrovně 152 m n.m. „hrubě 
písčité jílovce“ a k bázi na úrovni 140,86 m n.m. „nafialovělé pískovce s jílovcem a 
valouny krystalinika“, vše patrně ottnang-eggenburg. Krystalinické podloží zde tvoří 
amfibolit. 

O porušení miocenních sedimentů těšetickým zlomem lze jen spekulovat. Z prohlídky 
zlomové plochy v lomu Tasovice nevyplývá žádné podezření, že by koncem miocénu 
anebo v kvartéru došlo na tomto zlomu k posunu. Kontakt devonských bazálních klastik 
a granodioritu tvoří ve stěně lomu 1 až 1,5 m mocnou zónu převážně drceného 
granodioritu tmavě zelené barvy (mylonitu), přítomnost zlomového jílu (fault gauge) ale 
pozorována nebyla. Na druhou stranu určité disproporce v úrovni bazí miocenních 
sedimentů zastižených vrty ZE-1 a ZN-6 by mohly nasvědčovat tomu, že porušení 
spodnomiocenních sedimentů nelze vyloučit. Zejména pokud by se podařilo prokázat, že 
předpokládaný tasovický zlom (zlom oddělující bazální facii devonu od karbonátové 
formace – viz [2.6-38] a Obr. 21) segmentuje těšetický zlom na dvě části s odlišnou 
pohybovou aktivitou.  

Zlom Jevišovky 

Zlom Jevišovky směru SZ-JV byl vymezen při úvodním hodnocení geologické stavby 
území EDU 25 km především na modelu zakryté části brunovistulika (viz podklad [2.6-
56]). V tomto modelu je předpokládán zlom, který probíhá od Horních Dunajovic až do 
Rakouska k obci Neudorf bei Staatz (viz Obr. 83 a Obr. 84). Za Božicemi sleduje průmět 
zlomu tok říčky Jevišovka. Tento průmět se prozatím nepodařilo ztotožnit s žádným 
morfologickým projevem (srov. Obr. 22) Dle modelu je průběh zlomu v krystaliniku 
porušen diendorfským zlomem u Oleksovic.  

Zlom obdobného směru vymezili ve stavbě podloží dyjsko-svrateckého úvalu také autoři 
podkladu [2.6-38]. Jeho průběh však zakreslili jižněji než autor podkladu [2.6-56]. Tento 
zákres je rovněž porušen diendorfským zlomem mezi Stojšíkovicemi a Lechovicemi. 
Směrem k jv. zákres zlomu pokračuje údolím Jevišovky až Božicím. Od Borotic směrem 
k JV tento zlom omezuje, podle autorů podkladu [2.6-38] na jz. zakleslou kru spodního 
karbonu doloženou několika hlubokými vrty.  
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Obr. 83: Zákres zlomu označovaný v PrBZ EDU1-4 jako zlom Jevišovky (ZJ), definovaný na 
základě modelu zakryté části brunovistulika (viz podklad [2.6-56]).  

Obr. 84: Porovnání zákresů tzv. zlomu Jevišovky dle interpretace autorů studie [2.6-38] – 
(podkladová skica, černé šipky) a autora studie [2.6-56] – (modré šipky), spolu se zákresem 
předpokládaného zlomu Křepičky (fialově, tato studie).  

Jak je patrné z Obr. 83 a Obr. 84, žádný ze zákresů tzv. zlomu Jevišovky nekoliduje 
s nově vymezenými zlomy. Z tohoto důvodu nebylo označení „zlom Jevišovky“ dále 
používáno. Pokud by další studium předmiocenního podloží dyjsko-svrateckého úvalu 
ukázalo správnost interpretace autorů podkladu [2.6-38], pokud se týká zákresu zlomu 
mezi Stojšíkovicemi a Božicemi vých. od diendorfského zlomu, bylo by označení tohoto 
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zlomu jako „zlom Jevišovky“ příhodné. Pro úsek tohoto zlomu západně od diendorfského 
zlomu, jak jej zakreslili autoři podkladu [2.6-38], prozatím nebylo shromážděno dostatek 
podkladů. Není jej možné ztotožnit s žádnými topolineamenty (viz Obr. 23), nijak 
přesvědčivě se neprojevuje v tíhové mapě (viz Obr. 21) a ani není dostatek hlubokých 
vrtů, aby bylo možné posoudit jeho funkci a aktivitu.  

Plavečský zlom 

Plavečský probíhá mezi Kyjovicemi na východě, směrem na západ přes obec Plaveč až 
do meandru podobnému soutoku Plankovického a Bojanovického potoka, ve směru 
ZSZ-VJV v délce 9 km. V tomto krátkém úseku, záp. od Plavče, koliduje s vymezeným 
lineamentem s azimutem 120°.  

Zlom se v tíhové mapě vůbec neprojevuje (viz Obr. 20). Na „Schématické odkryté mapě 
rozšíření paleozoika na sv. okraji dyjského masivu“ (viz [2.6-38]) je tento zlom zakreslen 
pouze v okolí obce Plaveč v délce pouhých 2 km. 

Z geologické mapy 1 : 50 000 (list Znojmo - [2.6-24]) lze průběh tohoto zlomu odvodit 
především na základě průběhu pásů jednotlivých skupin dyjské klenby, zvláště značné 
redukce šířky pásu muskovitických svorů lukovské skupiny u Plavče (z 1,2 km v jz. kře 
na 0,4 km v sv. kře. Dále zlom dle geologické mapy 1 : 50 000 ([2.6-24]) ukončuje pás 
biotit-amfibolického křemenného dioritu na Kamenné hoře u Kyjovic. Na východě je 
průběh zlomu, dle našeho předpokladu, ukončen waitzendorfským zlomem.  

To, že by tento zlom porušoval miocénní sedimenty, je velmi nepravděpodobné. 

O tom, zda se tento zlom objevuje i v moldanubiku (záp. pokračování zlomu) lze jen 
spekulovat. Na geologických mapách 1 : 50 000 (list Znojmo [2.6-24] a list Vranov nad 
Dyjí [2.6-25]) je zakreslena u Bojanovic dvojice směrově spřízněných zlomů omezujících 
z obou stran těleso rekrystalovaného granulitu obklopeného leukorátním migmatitem 
ortorulového vzhledu. Propojení plavečského zlomu s jedním z těchto zlomů ale není 
možné podpořit ani na základě litologie, ani morfologie (srov Obr. 21). 

U posunů na tomto zlomu je předpokládáno variské stáří (viz též Tab. 3).  
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2.6.3.7.4 Zlomy v dyjském masivu 

Na geologických mapách 1 : 50 000 (viz [2.6-14], [2.6-15], [2.6-25], [2.6-24]) nejsou 
zakresleny žádné zlomy v odkryté části dyjského masivu mezi waitzendorfským zlomem 
a východním okrajem dyjské klenby. Z topolineamentů se v tomto bloku významně 
uplatňují dva směry, prvý je paralelní se směrem waitzendorfského zlomu (tj. SV-JZ) a 
objevuje se až na výjimky výhradně v tomto bloku, druhý je systém topolineamentů 
směru SZ-JV typický pro celou jihovýchodní část Českého masivu i Karpatskou 
předhlubeň. 

Dyjský masiv je z převážné části tvořen biotitickým granitem, směrem ke kontaktu 
s dyjskou klenbou (na západ) se objevuje „zbřidličnatělý“ biotitický granit (viz [2.6-24]) a 
podél celého kontaktu s horninami dyjské klenby byl vymapován „žulový biotitický 
blastomylonit“ (viz [2.6-24]). 

Lokalita Únanov 

Tektonicky postižené typy granitu a jejich tektonický kontakt byly zkoumány v opuštěném 
lomu v Únanově (viz Obr. 85). Jak je patrné z geologické mapy, nález zlomu velmi dobře 
koreluje se situací v geologické mapě (faciální kontakt). Dále je patrné, že kontakt se 
neprojevuje v morfologii (není spojen s žádným topolineamentem). Ve zlomové zóně o 
šířce prvých jednotek metrů nebyl pozorován tektonický jíl, pouze při sz. okraji zóny je 
patrná několik cm široká „drcená zóna“, která je více kaolinitizována než okolní hornina. 
Není zde předpokládán „mladý“, pomiocenní pohyb.  

Obr. 85: Lom v Únanově. Tektonický kontakt zbřidličnatělých biotitických granitů (na foto lomu 
vpravo, na geol. mapě č. 39) a blastomylonitu (na foto lomu vlevo a na detailu ze zóny zlomu, na 
geol. mapě č. 40). Pohled od JZ. Na geologické mapě zákres plochy zlomu (směr sklonu a sklon 
– 310°/86°) spolu se zákresy topolineamentů. Foto I. Prachař, 2019. 
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2.6.3.7.5 Zlomy dyjské klenby 

Jižní část moravika je tvořena dyjskou klenbou, která zasahuje z větší části na území 
Rakouska. Východní část klenby je budována rozsáhlým tělesem dyjského masivu, jež 
podle autora podkladu [2.6-39] intrudoval do lukovské skupiny, jejíž horniny získaly díky 
kontaktní metamorfóze charakter fylitů. Dyjský masiv se svým obalem, skupinou 
therasburg, tvoří paraautochton, na který je podél násunu (na Obr. 86 označen číslem 3; 
v Tab. 3 a na Obr. 17 je označen jako okrajový zlom dyjského masivu – ZDM) přesunuta 
perneggská skupina, jež je ekvivalentem skupiny Bílého potoka ve svratecké klenbě. 
Kontakt perneggské a lukovské skupiny tvoří předpokládaný zlom (na Obr. 86 označený 
číslem 4). V nadloží perneggské skupiny se nachází bítešské ortoruly, oddělené 
tektonickou hranicí charakteru násunu jak od podloží (násunová linie č. 2 na Obr. 86), 
tak i nadložní vranovské skupiny (násunová linie č. 1 na Obr. 86). Vranovská skupina je 
ekvivalentem olešnické skupiny svratecké klenby a je taktéž tvořena jemnozrnnými 
pararulami s vložkami grafitických rul až grafitů, erlanů a kvarcitů. Nejvyšší jednotkou 
dyjské klenby je šafovská skupina, jež je ekvivalentem moravské svorové zóny. Dyjská 
klenba je od moldanubika oddělena kravským zlomem, který tvoří její severní hranici a je 
taktéž součástí moravskoslezské zlomové zóny. V podkladu [2.6-40] je popsána jako 
strmý přesmyk, provázený pravostranným posunem moldanubika. 

Obr. 86: Skica dyjské klenby na podkladu geologické mapy ČGS 1 : 50 000 s vyznačením 
hlavních zlomů. Sestavila L. Daňková, 2018. 

Z výše uvedených zlomů, kterým byla dána priorita 2, byla věnována pozornost pouze 
moravskoslezské zlomové zóně na hranici moldanubika a moravika v okolí Rakšic, kde 
byly v rámci studie [2.6-166] hledány indicie možné segmentace struktury DBZ.  

V moraviku je tato zóna sledována tenkou šupinou svorů a ortorul šafovské skupiny, 
kterou lze vysledovat od hráze vranovské údolní přehrady až k Němčičkám. Od 
Němčiček až po Trstěnice na západní okraji dyjské klenby vystupují bítešské ortoruly. 
Šafovské svory se opět objevují až v okolí Dobelic, tentokrát v asociaci s amfibolity a 
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ortorulami. V tektonickém podloží šafovských svorů se nacházejí tenké šupiny bítešské 
ortoruly a horniny vranovské skupiny. V údolí Rokytné u Rakšic a severně od Slatiny 
vystupují horniny vranovské skupiny (jemnozrnné biotitické pararuly a hedvábně lesklé 
fylity) v bítešské ortorule, která pak tvoří větší těleso jižně od Rakšic. Horniny vranovské 
skupiny jsou silně tektonizované a v tektonické melanži mezi obcí Rybník a Rakšicemi 
jsou silně mylonitizovány. 

U posunů na těchto zlomech je předpokládáno variské stáří (viz též Tab. 3). 

2.6.3.7.6 Zlomy svratecké klenby 

Svratecká klenba je součástí moravika (viz Obr. 87). Na paraautochton tvořený 
tišnovskými brunidy (viz [2.6-182], [2.6-183]), ekvivalentem brněnského masivu a jeho 
devonského pokryvu, je, podél dřínovského nasunutí, přesunuta jednotka Bílého potoka 
([2.6-77]), která je tvořena fylity s vložkami metabazitů, kvarcitů a mramorů. Nejvyšší 
polohu, na přímém styku s tělesem bítešské ortoruly, tvoří erlány. Nad bítešskou 
ortorulou vystupuje jednotka olešnická (jemnozrnné pararuly s vložkami mramorů, 
grafitických rul, metabazitů a kvarcitů).  

Obr. 87: Skica svratecké klenby na podkladu geologické mapy ČGS 1 : 50 000 s vyznačením 
hlavních zlomů. Sestavila L. Daňková, 2018. 
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Nejvyšší jednotkou v podloží moldanubika je „nedvědická série“ (moravská svorová 
zóna), která je však nyní řazena ke svrateckému krystaliniku ([2.6-96]). Svratecká klenba 
je oddělena od moldanubika na západě bítešským zlomem a na jihu náměšťským 
zlomem (nasunutím). Obě struktury tvoří část tzv. moravskoslezské zlomové zóny. 

Bítešský zlom 

Bítešský zlom probíhá na západním okraji jižní části svratecké klenby, přibližně od 
Deblína, j. od Velké Bíteše až do oblasti sz. od Náměště nad Oslavou (viz Obr. 87). Zlom 
má délku 35 km a je sv.–jz. směru (viz [2.6-70]. Autor podkladu [2.6-82] jej charakterizuje 
jako 50 m mocnou zónu poměrně mírně ukloněnou pod úhlem 40° k SZ. Odděluje 
horniny moldanubika od svratecké klenby moravika a je vyplněn žílami pozdních 
variských aplitů (viz [2.6-33]). Částečně též na východě omezuje třebíčský masív vůči 
gfölským rulám a migmatitům moravského moldanubika. Podle autora podkladu [2.6-82] 
má tato linie charakter příčné dislokace a pohyb po ní pravděpodobně směřoval k SV. 
V sv. okolí Jasenice způsobily pohyby ohyb vrstev moldanubických a morávních 
příkrovů. 

U posunů na této zóně je předpokládáno variské stáří (viz též Tab. 3). 

Náměšťská dislokace 

Dalším zlomem je náměšťská dislokace, která na jihu odděluje svrateckou klenbu od 
moravského moldanubika (viz Obr. 87). Zlom má charakter přesmyku a zapadá k JZ. 
Jeho délka je 30 km. Průběh zlomu je doprovázen pásmem granátických svorů skupiny 
moravské svorové zóny (viz [2.6-70]). 

U posunů na této zóně je předpokládáno variské stáří (viz též Tab. 3). 
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2.6.3.7.7 Mohelenská mylonitová zóna 

Zóna ve směru SSV–JJZ mírně až strmě se uklánějící k ZSZ probíhá západně od obce 
Mohelno směrem k obci Višňové (viz Obr. 87). Prvé výzkumy hornin mylonitové zóny 
jsou uvedeny v podkladech [2.6-41] a [2.6-54]. Pruh mylonitizovaných hornin o délce 8 
km, jejichž protolitem jsou podle podkladu [2.6-93] a taktéž [2.6-140] převážně gföhlské 
ruly, ohraničuje ze západu těleso mohelenského serpentinitového masivu od gföhlských 
rul (viz [2.6-140]). Mocnost zóny je proměnlivá. Největší mocnosti dosahuje podle 
podkladu [2.6-140] v údolí řeky Oslavy u obce Sedlec, kde je zachycena přibližně 600 m 
mocná zóna mylonitových rul a mylonitů. Četné kinematické indikátory v mylonitech až 
ultramylonitech podle podkladu [2.6-176] indikují pravostranný strike-slip.  

Průběh mohelenské mylonitové zóny a charakter mylonitů byly prověřovány při 
severozápadní hranici území EDU 5 km, záp. od Kramolína (viz Obr. 88). Ke studiu byly 
nejpříhodnější výchozy na břehu vodního díla Dalešice, záp. od Kramolína (viz Obr. 88). 

Obr. 88: Geologická mapka okolí Mohelna a Kramolína s vyznačením Mohelenské mylonitové 
zóny na území EDU5 km. Převzato a upraveno z podkladu [2.6-41]. 

Z horniny na výchozu na obr. Obr. 88 byl odebrán vzorek ke zhotovení orientovaného 
výbrusu, který byl označen jako KR-1A.  
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Obr. 89: Pohled na obnažený skalní podklad na břehu nádrže Dalešice u Kramolína (vlevo) a 
detailní pohled na výchoz hornin mohelenské mylonitové zóny (vpravo). Pohledy od jihu. Foto I. 
Prachař, 2019. 

Na výbruse horniny je zachycen mylonit, jehož protolitem je pravděpodobně granulit, o 
složení: sericitizovaný plagioklas, K-živec, křemen, biotit a akcesorický granát. 
Pravostranný pohyb v rámci výbrusu byl definován podle výrazné S–C stavby (Obr. 90A-
B), která je podpořena σ-porfyroklasty pagioklasu a K-živce a rotovanými granáty 
s rekrystalizovanou matrix v tlakových stínech (Obr. 90C-D). Jemnozrnná matrix, tvořena 
výhradně biotitem a dynamicky rekrystalizovaným křemenem s migrací hranic zrn je 
indikátorem mylonitizace za vysokých teplot a tlaku. 

Na dalším snímku je zachycen levostranný pohyb v rámci výbrusu, který byl rovněž 
určen podle dobře vyvinuté S–C stavby (Obr. 91A-B) a podle σ-porfyroklastů pagioklasu 
(Obr. 91C-D) a K-živce. Zmíněné mikrostruktury, v kombinaci s přítomnou dynamickou 
rekrystalizací křemene s migrací hranic zrn, jsou indikátory plastické deformaci za 
vyšších teplot a tlaků. Kdežto dokumentovaná budináž sericitizovaného plagioklasu (Obr. 
91E) je dokladem křehčí deformace za nižších teplot. Hornina nejeví další známky 
křehké deformace, je tedy pravděpodobné, že struktury vznikaly současně během 
křehce-duktilní deformace během tektonických pohybů. 

Zpětnou orientací k orientovanému vzorku byl střižný pohyb při vzniku mylonitu určen 
jako strike-slip k severu (až SSZ). 

 
A B 
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C D 

Obr. 90: A) S–C stavba podpořená σ-porfyroklasty živců v režimu PPL; B) S–C stavba 
podpořená σ-porfyroklasty živců v režimu XPL se sádrovcovou kompenzační destičkou; C) σ-
porfyroklasty sericitizovaného plagioklasu a rotovaný porfyroklast granátu v režimu PPL; D) σ-
porfyroklasty sericitizovaného plagioklasu a rotovaný porfyroklast granátu v režimu XPL se 
sádrovcovou kompenzační destičkou. Vyhodnocení a foto L. Daňková, 2019. 

 A B 

C D 

E 

Obr. 91: A) S–C stavba podpořená σ-porfyroklasty 
živců a dynamicky rekrystalizovaným křemenem v 
režimu PPL; B) S–C stavba podpořená σ-
porfyroklasty živců a dynamicky 
rekrystalizovaným křemenem v režimu XPL se 
sádr. komp. d.; C) σ-porfyro-klast sericitizovaného 
plagioklasu s rekrysta-lizovaným křemenem 
v tlakovém stínu v režimu PPL; D) σ-porfyroklasty 
sericitizovaného plagioklasu s rekrystalizovaným 
křemenem v tlakovém stínu v režimu XPL se sádr. 
komp. destičkou; E) budinovaný plagioklas 
v režimu PPL. Vyhodnocení a foto L. Daňková, 
2019. 
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Podle autorů podkladu [2.6-176] četné kinematické indikátory v mylonitech této zóny 
indikují pravostranný strike-slip. U posunů na této zóně je předpokládáno variské stáří 
(viz též Tab. 3). 

2.6.3.7.8 Zlomy v třebíčském plutonu 

Třebíčský pluton je magmatické těleso o ploše cca 500 km² rozkládající se přibližně mezi 
městy Jaroměřice nad Rokytnou, Polná a Velká Bíteš. Masív se uklání k Z a do hloubky 
se zužuje a tvoří jej různé variety křemenného syenitu – durbachitu (viz [2.6-96]). Masiv 
je rozdělen několika regionálními zlomy na dílčí části (kry) lišící se mocností kry a 
minerálním složením i chemismem (Obr. 92). 

V podkladu [2.6-45] jsou jednotlivé zlomy charakterizovány následovně: 

Obr. 92: Přehled pojmenovaných zlomů v třebíčském plutonu. Zakresleno na zjednodušeném 
geologickém podkladu mapy ČGS 1 : 500 000. Převzato z podkladu [2.6-61] a upraveno. 

Vanečská zóna je v terénu sledovatelná jako pruhy mylonitizovaných hornin, které jsou 
paralelní s bítešskou dislokací a běží od kóty Červený vrch směrem na JZ k Pyšeli (viz 
[2.6-45]). 

Valdíkovský zlom je pruh kataklazovaných hornin probíhající nedaleko Tasova. Na JZ 
je omezen klapovským zlomem. Západně od Tasova byly autorem podkladu [2.6-45] 
pomocí elektrického profilování zachyceny drobné dislokace opět stejné orientace. 
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Bochovický zlom probíhá přes Bochovice až k z. okraji Velkého Meziříčí. Tento zlom 
přerušuje aplitové žíly a podle autora podkladu [2.6-159] lze vysledovat flexurovitý ohyb 
žil podél zlomu.  

Ořechovský zlom ssv.–jjz. směru vystupuje na sever od třebíčského zlomu mezi Třebíčí 
a Ořechovem. Je složený z kratších úseků odlišné orientace. Autoři podkladu [2.6-155] 
předpokládají, že zde došlo k rejuvenaci starších tektonických prvků během 
neotektonického období.  

Velkomeziříčský zlom je výrazná dislokace ssv. směru procházející přímo přes Velké 
Meziříčí. Jižně od Velkého Meziříčí jsou podle zlomu ohýbány aplitové žíly. Nejjižnější 
část zlomu, v okolí Vladislavi, aplitové žíly přerušuje ([2.6-45]).  

Klapovský zlom probíhá podél údolí Klapovského potoka. Severně od třebíčského 
zlomu se podle této linie mění směry sv. strukturních linií a stáčí se k SZ na západ od 
tohoto zlomu ([2.6-44]). 

Vlčatínský zlom je zřetelný sv. od Třebíče až k Vlčatínu ukončením průběhu aplitových 
žil. V oblasti okolo Oslavice se podél něj ohýbají aplitové žíly a dále na S se projevuje 
výskytem kataklazovaných hornin. Severozápadně od Velkého Meziříčí se projevuje 
zmenšením mocnosti okrajového aplitu ([2.6-44]). 

Pavlínovský zlom byl definován autorem podkladu [2.6-45], který v terénu pozoroval 
ukončení aplitových žil touto strukturou. Probíhá na JZ k Okříškám a na SV lze jeho 
průběh sledovat s. od Stránecké Zhoře. Dokumentován je v. od Číhalína, kde se jeho 
vlivem mění mocnost okrajového aplitu třebíčského plutonu a j. od Svatoslavi způsobuje 
změnu směrů aplitových žil a přerušuje jejich průběh sv. od Pavlínova. 

Třebíčský zlom je ve v.–z. směru a lze jej sledovat od Třebíče přes Vladislav a Okárec 
až do j. okolí Náměště nad Oslavou. Na z. okraji na něm končí aplitový lem. Podle 
autorem podkladu [2.6-45] jsou na něm rudní indicie (Cu, Pb, Ag) a zlom odděluje 
geologicky odlišné části masivu. Zlom dělí třebíčský pluton na dvě odlišné kry [2.6-96]. 

Klučovský a výčapský zlom jsou zhruba V–Z orientované struktury v jižním segmentu 
třebíčského plutonu, které na základě výskytu žil turmalinických granitů a morfologie 
vyčlenili autoři podkladu [2.6-158], kteří také nepředpokládají jejich mladší reaktivaci. 

Jaroměřický zlom je orientován ve směru SZ–JV. Jaroměřický zlom prochází jižní částí 
třebíčského plutonu a lze jej sledovat od Jaroměřic, přes Mikulovice a Žerotice k 
Božeticím. Byl popsán autorem podkladu [2.6-44] a v geomorfologii se projevuje 
usměrněním toku řeky Rokytné ([2.6-142]).  

Měřínskou linii vedoucí od Měřína k JZ směrem na Kamenici popsal autor podkladu 
[2.6-45] na základě náhlých změn v distribuci drobně tektonických prvků. Zřejmě určuje 
tvary a povrchový výskyt některých syenitových těles jako například zúžení jihlavského 
plutonu v jižní části, nebo omezení kamenického syenitového tělesa. 

Třebíčský zlom 

Třebíčský zlom probíhá v.-z. směrem v severozápadní části území EDU25 km . Lze jej 
vysledovat od Třebíče přes Vladislav, Okárec až do j. okolí Náměště nad Oslavou. 
Nejlépe patrný je třebíčský zlom v prostředí třebíčského plutonu, který dělí na dvě 
tektonicky i petrograficky odlišné části. Rozdíl denudačních úrovní může být, dle 
podkladu [2.6-61], až 750 m. Dále se na tomto zlomu vyskytují rudní indicie Cu, Pb, Ag 
([2.6-45]).  
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Třebíčský zlom je morfologicky velmi zřetelný zejména mezi Třebíčí a Vladislaví, kde 
jeho průběh ve směru ZSZ-VJV sleduje údolí Jihlavy (viz Obr. 93). Jedná se až o několik 
set metrů mocnou, v generelu subvertikální, zónu, která se projevuje výraznými fasetami 
na obou svazích údolí Jihlavy, mylonitizací a drcením hornin. Deformace hornin je 
doprovázena i silnou chloritizací syenitu (durbachitu).  

Smysl pohybu na zlomu není zřejmý, je ale evidentní, že zlom prodělal polyfázový vývoj. 
Podle posunu severní části třebíčského plutonu k východu se zdá být pravostranný. 
Jelikož zlom odděluje geologicky a geofyzikálně odlišné kry třebíčského plutonu, lze 
předpokládat i zřetelnou vertikální složku pohybu (viz [2.6-45] a [2.6-87]). Ve Vladislavi 
se třebíčský zlom rozvětvuje do struktury tvaru „koňského ocasu“, menší zlomy v různé 
orientaci a délce pokračují k východu a jihovýchodu. Kolem údolí Jihlavy je hlavní linie 
třebíčského zlomu doprovázena zpeřenými strukturami orientace SZ–JV (viz Obr. 93).  

Obr. 93: Znázornění průběhu třebíčského zlomu (TZ) na geologické mapě ČGS převzaté 
z Geoportálu ČR - https://geoportal.gov.cz/web/guest/map a s vyznačením hlavních 
horninových typů. Převzato z podkladu [2.6-135]. 

Vymezení topolineamentů v zóně třebíčského zlomu 

V prvém kroku průzkumných prací na třebíčském zlomu byla zpracována 
geomorfologická analýza zájmového území, která byla primárně zaměřena na detekci 
významných lineárních struktur reliéfu (morfo – či topolineamentů) ve směru třebíčského 
zlomu Z–V a k němu zpeřených systémů ZSZ–VJV a ZJZ–VJV, které by mohly mít 
význam z hlediska jeho seismotektonické aktivity. 

Topolineamenty v zóně třebíčského zlomu byly zkoumány v polygonu mezi Třebíčí, 
Náměští nad Oslavou a Dalešicemi. Tento polygon byl vymezen na základě analýzy 
geologických map středních měřítek (např. geologické mapy ČGS měř. 1 : 50 000 nebo 
mapy převzaté z Geoportálu ČR).  

Geomorfologické posouzení zájmové oblasti bylo primárně zaměřeno na detekci 
významných lineárních struktur reliéfu (morfo – či topolineamentů) ve směru třebíčského 
zlomu Z–V a k němu zpeřených systémů ZSZ–VJV a ZJZ–VJV, které by mohly mít 
význam z hlediska jeho seismotektonické aktivity. Výsledné hodnocení se dále opíralo o 
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prověření těchto tvarů reliéfu v terénu, a jednak výsledky mapování pozůstatků převážně 
fluviálních hrubozrnných štěrkových sedimentů. 

Hodnocené území je z geomorfologického hlediska součástí výškově méně členité 
jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny, ovšem značně zhlazené erozními údolními 
zářezy hlavních vodních toků (viz Obr. 95). Výrazně v něm proto dominuje 
subhorizontální plochý terén (viz [2.6-51]). 

Hlavní geomorfologickou osou území je, dle podkladu [2.6-144], ostře, do hloubky 50–
100 m se zahlubující údolí Jihlavy. V úseku u Třebíče, ≈7 km dlouhém, sleduje 
přímočarou stopu třebíčského zlomu, od Vladislavi se pak od ní odchyluje k JV. Dále, u 
Koněšína, směřuje k VJV do strukturními liniemi podmíněného a místy rovněž 
meandrujícího úseku, dnes zatopeného vodní nádrží Dalešice. Na jeho svazích je 
zachováno větší množství přirozených skalních výchozů.  

Obr. 94: Vymezení hodnoceného území v zóně třebíčského zlomu se zákresem průběhu 
třebíčského zlomu (TZ) a zpeřených zlomů dle geologické mapy ČGS měř. 1 : 50 000. Převzato 
z podkladu [2.6-134]. 

Obr. 95: Perspektivní digitální model reliéfu širšího území (podklad DMR 5G a ZABAGED, ČÚZK) 
s indikací hlavních tvarů reliéfu. Převzato z podkladu [2.6-144]. 
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Podružnou osu představuje systém málo výrazných sníženin a mezilehlých nízkých 
vyvýšenin ve východním prodloužení třebíčského zlomu a jeho severním okolí mezi 
Vladislaví a Náměští nad Oslavou, široký přes 4 km, celkově o ≈50 m nižší oproti terénu 
na severu i na jihu. I v jeho rámci, rovněž přibližně rovnoběžně probíhá hranice mezi 
odlišnými horninovými typy třebíčského masivu, pravděpodobně podmiňující nápadný 
morfologický rozdíl jeho severního bloku (přítomnost četných nízkých exfoliačních kleneb 
typu ruware) a jižního bloku dislokační zóny (širší, výrazně shlazená temena dílčích 
vyvýšenin), ostřeji se projevující v západní části třebíčského zlomu v blízkosti Třebíče.  

Na východě je zájmová oblast ukončena dalším, až 120 m hlubokým údolím Oslavy 
probíhajícím přibližně od severu k jihu. Rovněž části (zejména dolní) přítoků se ostře 
zahlubují, zatímco ve zbytku svého průběhu mají tyto pobočky většinou jen mělká, často 
široce rozevřená údolí.  

Rozpětí nadmořských výšek území je ≈500–300 m n.m., přičemž temenní povrchy mimo 
údolní zářezy se nacházejí v polovičním výškovém intervalu 500–400 m. 

Vztahy mezi lineamenty a subhorizontálními povrchy reliéfu 

Ze srovnání obou jevů (viz Obr. 96) je podél třebíčského zlomu v úseku Třebíč – 
Vladislav patrná určitá výšková asymetrie povrchu s vyššími jižními plošinami (480–470 
m) a nižšími severními plošinami (440–430 m).  

Obr. 96: Výšková klasifikace subhorizontálních plochých segmentů ve vztahu k třebíčskému 
zlomovému systému. Převzato z podkladu [2.6-144]. 
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Ovšem v centrální tohoto úseku Jihlavy její údolí proráží nejzápadnější výběžek 
výrazného Pyšelského hřbetu souměrným, ≈70 m hlubokým údolím, který eventuální 
výškovou dislokaci na tomto zlomovém systému nejeví. Malá výšková diferenciace je 
přítomna pouze mezi úzkým protáhlým hřbetem mezi Vladislaví a Studencem vůči 
plošině severozápadně od Koněšína (≈15 m). Systém linií ZSZ–VJV až SZ–JV se 
ostřejšími výškovými diferenciacemi neprojevuje, plochý systém hřbetů mezi Koněšínem, 
Třesovem a Sedlecem je nejspíše podmíněn různou strukturní odolností horninového 
podloží. Jiné směrné struktury se ve výškově klasifikovaném zákresu plošin výrazněji 
neprojevují. 

Vztahy mezi lineamenty a výskyty štěrkopískových sedimentů  

Z obr. 6 vyplývá, že hlavní pás štěrkopískových sedimentárních reliktů nesledující dnešní 
tok Jihlavy, ale třebíčský zlomový systém od Vladislavi dále k východu, minimálně ke 
Studenci a snad až k Okarci. To ukazuje na velmi pravděpodobný vliv zlomové struktury 
na jejich vznik a následné dochování, ač ve starším období před dnešním ostrým 
zahloubením Jihlavy.  
 

Obr. 6: Výšková poloha hlavních reliktních výskytů štěrkopískových sedimentů i potvrzených 
nalezišť vltavínů. Převzato z podkladu [2.6-144]. 

Většina reliktů je situována ve variabilním výškovém intervalu 420–470 m. Dále se jako 
velmi zajímavá jeví skutečnost, že 6 významných výskytů v rámci uvedeného pásu v 
těsném blízkosti zlomu lze rozdělit do 3 dvojic vždy s jedním výskytem na jižní a druhým 
na severní straně hlavní zlomové linie, vzájemné oddělenými v horizontálním směru 
podél zlomu v pravostranném smyslu o obdobnou vzdálenost cca 2 km. Jejich výškové 
diference většinou dosahují kolem 10–20 m, jednou s vyšším jižním výskytem (u 
Třebíče) a dvakrát s vyšším severním výskytem (u Vladislavi):  
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1. lokality Kožichovice, Krochoty vs. Ptáčov, východně od Táborského Mlýna;  
2. lokality Střížov – Číměř vs. temeno západní části úzkého hřbetu Vladislav – 

Studenec (katastr Koněšín);  
3. lokality Koněšín, plošina severozápadně obce vs. východní ukončení úzkého 

hřbetu Vladislav – Studenec (katastr Studenec).  

Popsané rozložení sedimentárních lokalit by mohla ukazovat na možný aktivní vliv 
zlomové struktury na jejich dnešní rozmístění. Případná nestejnoměrná distribuce 
fluviálního materiálu, projevující se existencí dílčích depocenter, by rovněž nepřímo 
naznačovala potenciální aktivitu třebíčského zlomu, a to ještě v nedávném období. Také 
severní ukončení výskytů vltavínů v blízkosti třebíčského zlomu v okolí Třebíče nepřímo 
naznačuje jeho mladší, tentokrát minimálně pospodnomiocenní aktivitu (srov. např. [2.6-
142]). V distribuci a redepozičních procesech těchto tektitů se projevuje ještě jiný trend, 
rovnoběžný s lineamenty jiného regionálněji rozšířenějšího směru ZJZ–VSV, 
rovnoběžnými s lokálními úzkými, ovšem výraznými hřbety se strmými okrajovými svahy. 
Ty mohou být projevem strukturní (odolnostní) odlišnosti hornin při mladých povrchových 
denudačních pochodech, ale i výsledkem mladého výzdvihu lehčích hmot masivu v 
diapirovém smyslu (srov. [2.6-68]).  

Vztahy mezi subhorizontálními povrchy reliéfu a výskyty štěrkopískových sedimentů 

Tyto vazby jsou naznačeny na obr. 7. Na něm je vidět, že mimoúdolní výskyty 
štěrkopískových sedimentů, ukládaných již při svém vzniku v subhorizontání pozici (0–
1°), podporují zachovávání minimálních sklonů povrchu i v následujících, převážně 
denudačních obdobích svou ochrannou funkcí staršího skalního podloží, často s 
nerovným průběhem, před exogenní destrukcí. Ploché partie se vyskytují u téměř všech 
lokalit, nejmarkantněji vltavínových Kožichovic – Krochot, východně od Táborského 
Mlýna, mezi Střížovem a Číměří i severozápadně u Koněšína, a rovněž částečně i u 
Ptáčova, rybníku Netušil u Okarce nebo vltavínové lokalitě severně od Náměště nad 
Oslavou, a také vltavínové lokalitě u Stropešína. Naopak většina ostatních vltavínových 
lokalit jižně od Třebíče je situována na mírně ukloněných površích 1–5°. 

Obr. 97: Sklonitost povrchu (DMR 4G) se zvýrazněním jeho subhorizontálních plochých 
segmentů ve vztahu k hlavním výskytům štěrkopískových sedimentů i potvrzeným nalezištím 
vltavínů. Převzato z podkladu [2.6-144]. 
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Vztahy mezi průběhem topolineamentů a zákresy zlomů 

Stěžejním předmětem analýzy reliéfu zájmového území bylo vyhodnocení vztahu mezi 
průběhem topolineamentů a zákresy zlomů. Výsledky této analýzy byly shrnuty do 
mapky, která znázorňuje míru shody mezi geologickými zlomy a topografickými 
lineamenty (viz Obr. 98). Zvláštní pozornost pak byla věnována těm úsekům zlomů, které 
mají morfologický projev. 

Obr. 98: Míra shody mezi geologickými zlomy a topografickými lineamenty na podkladu 
podrobných vrstevnic (interval 1 m) interpolovaných z bodové databáze DMR 4G. Převzato 
z podkladu [2.6-144]. 

Z vyhodnocení morfologických projevů třebíčského zlomového systému a k němu 
zpeřených tektonických linií vyplývá několik nepřímých indicií, které jak posilují podezření 
na jejich nedávnou aktivitu, tak, které oslabují podezření jejich recentní pohybové 
aktivity.  

Mezi jevy posilující podezření na aktivní pohyby na hlavním zlomu patří zejména 
směrově přecházející lineární tvar údolního zářezu Jihlavy mezi Třebíčí a Vladislaví 
(depresní forma) do prostoru úzkého protáhlého hřbetu dále směrem ke Studenci 
(elevační forma) a rovněž stejnoměrně odskočené vyšší výskyty štěrkopískových 
sedimentů podél této úzké tektonické zóny.  

Naopak mezi poznatky, které stojí proti aktivnímu vývoji, patří výrazněji nečleněný 
prostorový plán temenních subhorizontálních povrchů (plošin) a velké množství různě 
probíhajících lineárních tvarů reliéfu celé oblasti, které jsou nejspíše jen projevem mladé 
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exogenní exhumace starších struktur ve skalním podloží v souvislosti s celkovým 
regionálním zdvihem Českého masivu.  

K tvarům reliéfu, které byly touto analýzou shledány jako podezřelé, patří: 

1) oblast mezi Vladislaví a Studencem s dominantním protáhlým úzkým hřbetem 
(oblast 1 – viz Obr. 98); 

2) oblast mezi Vladislaví, Střížovem a Číměří, zahrnující výrazně stupňovitý jižní 
svah zahloubeného údolí Jihlavy (oblast 2 – viz Obr. 98), kde je předpokládán 
průběh šikmých linií protažených ZSZ–VJV až SZ–JV náležejících k 
dominantnímu regionálnímu systému zlomů.  

Jako podezřelý tvar byl rovněž vyhodnocen přímočarý úsek údolí Jihlavy pod Vladislaví, 
na který navazuje zákres zlomu sv.-jz. směru, probíhající až ke Kozlanům (oblast 3 - viz 
Obr. 98). 

Průzkum vybraných topolineamentů 

Topolineamenty zmíněné výše byly prověřeny pomocí geofyzikálního průzkumu, který 
zahrnoval proměření 6 profilů o celkové délce 2930 m. Pozice, délka profilů a jejich 
vazba na podezřelé lineamenty vyplývá z Obr. 100.  

Z výsledků geofyzikálního průzkumu vyplynulo, že přítomnost zlomu je pravděpodobná 
pouze v oblasti mezi Vladislaví a Studencem (profily VL-1 a VL-2 na Obr. 100), 
v koincidenci s lineamentem v.-z. směru v pokračování třebíčského zlomu směrem 
k východu. Na ostatních profilem nebyly přesvědčivé indikace tektoniky zjištěny. 

Profil VL-1 byl spolu s paralelním profilem VL-2 veden přes lineamenty L1-1 a L1-2. Tyto 
lineamenty se projevují změnou morfologie terénu a mohou tak představovat 
významnější tektonické linie (viz Obr. 99).  

Obr. 99: Interpretovaný odporový řez ERT VL-1. Převzato z podkladu [2.6-134]. 

Hodnoty měrných odporů jsou na profilu VL-1 ve větších hloubkách (přes cca 10 m) 
velmi vysoké (přes 3000 Ωm). Okolo metráží 470–480 je tato monotónní struktura 
přerušena úzkou zónou (na řezu ukloněnou k S). Měrné odpory uvnitř této zóny výrazně 
poklesají (pod 100 Ωm) a zóna pokračuje do hloubky mimo dosah měření (cca 100 m). S 
největší pravděpodobností je tuto zónu možno interpretovat jako tektonickou linii. Jižní a 
severní blok krystalinika se navíc zdají být proti sobě vertikálně posunuty. Svrchní část 
řezu je tvořena nízkoodporovou vrstvou (pod 100 Ωm) – pokryvem – s proměnlivou 
mocností, přičemž větší mocnost pokryvu je v severní části profilu. Obdobný obraz 
poskytuje i paralelní řez VL-2. 
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Indikace tektoniky se na profilu VL-1 nachází v přímém pokračování větve třebíčského 
zlomu, která byla sledována na výchozu TR-001 (Vladislav – nádraží) – viz Obr. 103. 
Dále, dle geologické mapy 1 : 50 000 ČGS (viz Obr. 102) indikace lineamentu koliduje 
s hranicí syenitu a aplitu. Obdobná geofyzikální indikace tektoniky na profilu VL-2 
naznačovala pokračování této linie východním směrem, jak naznačovala interpretace 
zlomové sítě zakreslená do geologické mapy 1 : 50 000 ČGS (viz Obr. 102). 

Obr. 100. Schéma realizovaných geofyzikálních profilů ERT s výslednými odporovými řezy 
s patrnou korelací mezi geofyzikálními indikacemi a průběhem lineamentů. Převzato z podkladu 
[2.6-135]. 

Geofyzikální indikace tektoniky (hlubšího zvětrání) na profilu KO-2 více méně koreluje se 
zákresem lineamentu L3-2 (viz Obr. 100) a směrem sklonu i s výsledkem strukturního 
měření na výchozu TR-004. Je ale pravděpodobné, že indikace na KO-1 a KO-2 spolu 
nesouvisí. Indikace na profilu KO-2 spíše odráží nehomogenitu danou rozdílným 
zvětráním, i když vliv vyššího rozpukání masivu také nelze vyloučit.  

Obr. 101: Vyznačení indikací tektoniky dle výsledků interpretace geofyzikálních profilů a místa 
vybraného k realizaci průzkumné rýhy (Rýha RTZ-1). Převzato z podkladu [2.6-135]. 
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Očekávané geologické poměry na jednotlivých místech vyplývají z geologické mapy 1 : 
50 000 ČGS (viz Obr. 102). 

 

Obr. 102: Geologická mapa ČGS 1 : 50 000 s legendou. Převzato z portálu ČGS. V mapě jsou 
zakresleny realizované geofyzikální profily a vyznačeny pozice geofyzikálních indikací 
tektoniky. Převzato z podkladu [2.6-135]. 

Výsledky geomorfologické analýzy a geofyzikálních měření byly rovněž konfrontovány 
s pozorováními v terénu, zejména na výchozech. Terénní práce byly zaměřeny na 
zhodnocení strukturně tektonických prvků na výchozech v okolí třebíčského zlomu. 
Práce probíhaly v celém zájmovém území, nicméně stěžejní terénní práce pokryly 
zejména oblast v okolí městyse Vladislav, tedy oblasti s podezřelými topolineamenty.  
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V obci Vladislav a na jejím jižním okraji, podél morfologicky výrazného údolí náležícího 
toku řeky Jihlavy, bylo zdokumentováno 6 dokumentačních bodů TR-001 až TR-006, 
jejichž poloha vyplývá z mapky na Obr. 103. 

Obr. 103: Pozice dokumentačních bodů v geografické mapě dle GPS souřadnic. Převzato 
z podkladu [2.6-134]. 

V této oblasti bylo možné dokumentační body založit většinou v umělých skalních 
odřezech silnic a polních cest; pouze jediný byl na přirozeném skalním výchoze v erozní 
rýze (TR-006). Podloží je v této oblasti tvořeno výhradně hrubozrnnými porfyrickými 
melanokratními syenity třebíčského plutonu s nevýraznou foliací. Velikost porfyroklastů 
živců se pohybuje nejčastěji v rozmezí 2 až 4 cm. Syenity jsou významně porušeny 
velkým množstvím puklinových systémů. 

Jelikož oblastí probíhá dle geologických map ČGS třebíčský zlom, který zde má i 
výrazný morfologický projev, byl průzkum výchozů zaměřen právě na hledání 
tektonických prvků (projevů) třebíčského zlomu. Na dokumentačních bodech bylo 
zadokumentováno 12 dislokací: 3 poklesy, 8 přesmyků a 1 dislokace s nezjištěným 
smyslem pohybu. Významnější dislokace jsou zdokumentovány na Obr. 104 až Obr. 
109. 

Obr. 104: TR-001: Pozice dislokace D 14/72 
v terénu. Foto L. Daňková, 2017. 

Obr. 105: TR-001: Detail plochy dislokace D 
19/77. Foto L. Daňková, 2017.  
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Obr. 106: TR-004: Celkový pohled na skalní 
stěnu v záhybu řeky Jihlavy. Foto I. Prachař, 
2017. 

Obr. 107: TR-004: Průběh poruš. zóny na 
výchozu. Foto I. Prachař, 2017. 

Pro komplexnější charakteristiku a statistické vyhodnocení strukturních měření v okolí 
geomorfologických projevů třebíčského zlomu byly dokumentační body rozděleny do 
dvou oblastí dle jejich geografické pozice. Větší důraz při celkovém popisu byl autory 
podkladu [2.6-134] a [2.6-135] kladen na východní část zájmového území, která zahrnuje 
strukturní data 16 dokumentačních bodů z okolí obce Vladislav, konkrétně TR-001 až 
TR-008 a TR-037 až TR-044. Strukturní data z 28 dokumentačních bodů ze západní 
oblasti část zájmového území (TR-009 až TR-036), zahrnující měření v aglomeraci 
města Třebíč, byla využita především ke korelaci projevů třebíčského zlomu. 

Obr. 108: TR-004: Detail zlomové plochy D 
313/83. Foto L. Daňková, 2017. 

Obr. 109: TR-004: Pozice disl. D 38/70 v terénu. 
Foto L. Daňková, 2017. 

Pro zjištění přednostní orientace ploch dislokací a puklin byla naměřená strukturní data 
vynesena jako póly ploch do Lambert-Schmidtovy sítě na spodní polokouli a konturována 
dle počtu měření. 

V okolí obce Vladislav bylo zdokumentováno 24 ploch dislokací (Obr. 110). 
Subhorizontální až k JJZ se strmě uklánějící dislokace ve směru ZSZ–VJV odpovídající 
směru třebíčského zlomu (v diagramu vyznačeny červeně), byly zastoupeny nejčastěji. 
Významně zastoupeny byly též dislokace ve směru SZ–JV (vyznačeny růžově), které se 
významně podílejí na geomorfologii oblasti. Třetí nejvýraznější shluk v diagramu tvoří 
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dislokace ve směru SV–JZ (vyznačeny modře), které se v morfologii terénu neprojevují. 
Jedná se tedy pravděpodobně o nevýznamné a velmi drobné dislokace. 

Obr. 110: Konturový diagram přednostní orientace ploch dislokací s vyznačenými přednostními 
směry dislokací v okolí obce Vladislav; červená: nejčastěji zastoupený směr ZSZ–VJV, 
odpovídající orientaci třebíčského zlomu, růžová: směr SZ–JV, modrá: směr SV–JZ. Sestavila L. 
Daňková, 2018. 

Z dokumentace puklinových systémů v okolí obce Vladislav vyplývá, že výrazně 
převyšují 2 na sebe kolmé, subvertikální systémy puklin (viz Obr. 111). Dle jejich 
orientace lze předpokládat, že jsou důsledkem termální kontrakce syenitu během 
chlazení a krystalizace. V diagramu výraznější systém puklin v zjz.–vzv. směru, jehož 
plochy se strmě sklání k SSZ nebo k JJV, se v morfologii terénu neprojevuje. Systém 
puklin ve směru S–J, respektive SSZ–JJV, uklánějící se strmě častěji k Z, méně k V se 
v geomorfologii projevuje jakožto usměrnění toků Mlýnského potoka v severní části obce 
Vladislav a též části toku řeky Jihlavy v obci (u dokumentačních bodů TR-004 a TR-038). 
 

Obr. 111: Vlevo: Směry puklinových systémů v syenitu. Vpravo: Konturový diagram přednostní 
orientace puklinových ploch v syenitu. Sestavila L. Daňková, 2018. 

V městě Třebíč bylo zdokumentováno 36 ploch dislokací (Obr. 112). Dislokace ve směru 
ZSZ–VJV, uklánějící se k JJZ, které odpovídají směru třebíčského zlomu (v diagramu 
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vyznačeny červeně), byly zastoupeny relativně nejčastěji. Druhé maximum tvoří 
dislokace sz.–jv. směru uklánějící se k JZ a taktéž dislokace subhorizontální až strmě se 
uklánějící k SV. 

Obr. 112: Konturový diagram přednostní orientace ploch dislokací s vyznačenými přednostními 
směry dislokací v městě Třebíč; červená: nejčastěji zastoupený směr ZSZ–VJV, odpovídající 
orientaci třebíčského zlomu, růžová: směr SZ–JV. Sestavila L. Daňková, 2018. 

Z dokumentace strukturních dat zlomových struktur tedy vyplývá, že projevy třebíčského 
zlomu, který je složen z dílčích drobnějších zlomů, lze vysledovat nejen v geomorfologii, 
ale je doložen strukturními měřeními v zájmové oblasti v okolí obce Vladislav, ale taktéž 
dále na západ v odkryvech ve městě Třebíč. 

Ověření třebíčského zlomu průzkumnou rýhou 

Průzkumnou rýhou RTZ-1 byla prověřována indikace zaznamenaná na geofyzikálním 
profilu VL-1, koincidující s topolineamentem L1-1. Rýha byla vyhloubena v k. ú. Koněšín. 
Rýhou RTZ-1 byly vedle polohy ornice o mocnosti cca 30 cm zastiženy dvě polohy. 
Svrchní poloha byla reprezentována aluviuem tvořeným především ostrohranným 
detritem syenitu s polohami jílovitého písku, obvykle rezavé barvy, a s četnými, velmi 
dobře opracovanými valouny křemene až 20 cm velkými, výrazně ale převládala frakce 
3–20 cm.  

Podloží zachycené ve dně rýhy v hloubce 230–265 m bylo tvořeno zcela zvětralým 
drobnozrnným až hrubozrnným syenitem až jeho eluviem rezavě hnědé až hnědošedé 
barvy s žílami zvětralého rezavě hnědého pegmatitu, který ze dna rýhy vystupoval 
v mírných elevacích v metrážích 16,7–17,3 m a 18,8–21,1 m. Přechod mezi aluviem a 
eluviem byl velmi obtížně identifikovatelný. Do metráže 33,0 m rýhy bylo eluvium 
zachyceno pouze ve dně rýhy, od této metráže do konce rýhy byla hranice aluvia a 
eluvia zachycena ve stěně, 30–50 cm od počvy. Na bázi aluvia, v závěru rýhy a ve dně 
v centrální části rýhy (měřeno od jihu) byly pozorovány zaoblené balvany zcela 
zvětralého (rozloženého) syenitu až 50 cm velké s přeplaveným eluviem jako mezerní 
hmotou. Aluvium bylo rozpoznatelné pouze podle zatlačených valounů křemene. 

V aluviu byly vedle převládajícího ostrohranného detritu lokálně pozorovány čočky 
jílovito-písčitého náplavu, např. zastižené na východní stěně rýhy na metráži 18,0 m 
dokumentované části rýhy. 
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Ve dně rýhy, na metráži 2,6 m dokumentované části rýhy, byla podrobněji zkoumána 
pevnější část zcela zvětralého durbachitu s puklinami pokrytými černým povlakem. Při 
mikroskopickém zkoumání byly pozorovány nepříliš zřetelné náznaky kataklázy (na 
zvětralé hornině jsou však velmi špatně patrné).  

Obr. 113: Pohled na rýhu RTZ-1 od jihu. Převzato z podkladu [2.6-135]. 

Interpretace poznatků z rýhy 

Rýhou RTZ-1 byla zastižena část nerovnoměrně zvětralého třebíčského plutonu ve 
vrcholové části plochého hřbetu mezi Koněšínem a Vladislaví. Na zvětralém podloží byl 
zastižen aluviální náplav s ostrohranným detritem rozloženého durbachitu, jílovito-
písčitými vložkami a s velmi dobře opracovanými valouny křemene. Nález aluviálního 
náplavu ve vrcholové části reliéfu svědčí o tom, že tento hřbet byl původně součástí 
zarovnaného povrchu s meandrujícími toky, který byl později, v pleistocénu a v holocénu 
výškově rozrůzněn při tvorbě recentní říční sítě.  

O stáří sedimentů aluviálního náplavu lze jen spekulovat. Výškově lze tyto sedimenty 
korelovat s okolními vltavínonosnými písky, avšak na této lokalitě není výskyt vltavínů 
doložen. Podle velikosti křemenných valounů a na základě přítomnosti „in situ“ 
zvětralých balvanů durbachitu lze předpokládat s velkou pravděpodobní svrchnoterciérní 
stáří. 

Z hlediska porušení zkoumané části masivu zlomem (větví třebíčského zlomu) je velmi 
pravděpodobné, že rýhou byla zastižena přinejmenším oslabená zóna s větší mírou 
rozpukání. Tato zóna byla postižena zvětráváním více než její okolí, jak ukazuje 
odporový řez VL-1 na Obr. 114, a hloubkový dosah zóny s nižšími odpory spíše ukazuje 
spíše na vliv tektoniky než na čistě litologické důvody vyšší míry zvětrání.  

Rýhou zároveň nebyl potvrzen předpoklad, zakreslený do geologické mapy 1 : 50 000, 
že indikace představuje rozhraní (tektonický kontakt) mezi syenitem na jihu a tělesem 
aplitu na severu.  

I když přítomnost zlomu nelze jednoznačně potvrdit (nebyly nalezeny zřetelné indikace 
zlomového porušení, ani usměrnění horniny do směru předpokládaného zlomu V-Z), 
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přítomnost zlomu nelze ani vyloučit (např. s ohledem na nález možného kataklazitu). 
Každopádně je možné konstatovat, že tektonické porušení v žádném případě 
nezasahuje do aluviálního náplavu. 

Obr. 114: Korelace geofyzikální indikace se situací v průzkumné rýze RTZ-1. Převzato 
z podkladu [2.6-135]. 

Interpretace hlavní linie třebíčského zlomu 

Z výsledků mapování a strukturních měření v oblasti mezi Třebíčí, Vladislaví a 
Koněšínem jasně vyplývá, že třebíčský zlom se v této části projevuje řadou paralelních 
dislokací vytvářejících strukturu „koňského ocasu“ s dislokacemi směru ZSZ-VJV až SZ-
JV. 

Za řídící (hlavní) zlomovou plochu je považována nejseverněji probíhající linie směru 
ZSZ-VJV (viz Obr. 93), která byla zkoumána jak na výchozech (TR-001), tak v kopané 
rýze RTZ-1. Na obou místech byly nalezeny zlomové horniny. Velmi dobře byla vyvinuta 
tektonická brekcie na výchoze TR-001 u nádraží ve Vladislavi (viz Obr. 104). V rýze 
RTZ-1 pak byl ve dně rýhy, na metráži 2,6 m dokumentované části rýhy, nalezen zcela 
zvětralý durbachit s nepříliš zřetelnými náznaky kataklázy. Oba tyto vzorky byly 
zkoumány mikroskopicky. 

Na výbrusu OVL-1 (Dokumentační bod TR-001) byla zkoumána zlomová výplň 
(tektonická brekcie) o složení: plagioklas (postižený sericitizací), křemen, K-živec, biotit, 
chlorit, akcesoricky pyrit. Úlomky všech velikostí (viz Obr. 115A-B) jsou převážně 
ostrohranné, místy bylo možné pozorovat náznak zaoblení (Obr. 116A-B). Okolní matrix 
je tvořena především biotitem s křemenem. Místy dominují větší úlomky, které zatlačují 
matrix (Obr. 116A-B). Hornina je zcela bez usměrnění (Obr. 115C-D). 

 A B 
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C D 

Obr. 115: A) Ostrohranné horninové úlomky tektonické brekcie v režimu PPL; B) 
Ostrohranné horninové úlomky tektonické brekcie v režimu XPL; C) Ostrohranné horninové 
úlomky a drcená zrna tektonické brekcie v režimu PPL; D) Ostrohranné horninové úlomky a 
drcená zrna tektonické brekcie v režimu XPL. Vyhodnocení a foto L. Daňková, 2019. 

 A B 

Obr. 116: A) Ostrohranné horninové úlomky tektonické brekcie v režimu PPL; B) 
Ostrohranné horninové úlomky tektonické brekcie v režimu XPL. Vyhodnocení a foto L. 
Daňková, 2019. 

Podobný obraz bylo možné pozorovat i na výbrusu z předpokládaného kataklazitu z rýhy 
RTZ-1. I na tímto vzorkem byla zastižena tektonická brekcie o složení: plagioklas 
(postižený sericitizací), křemen, K-živec, biotit, a chlorit. Na vzorku dominují větší úlomky 
obklopené matrix z křemene a biotitu (viz Obr. 117A-B). Hornina je zcela bez usměrnění. 

A B 

Obr. 117: A) Tektonická brekcie – větší ostrohranné horninové úlomky obklopené jemnozrnnou 
matrix v režimu PPL; B) Totéž v režimu XPL. Vyhodnocení a foto I. Prachař, 2019. 
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Drcení horniny je indikátorem přípovrchové deformace za nízkých teplot v době, kdy je 
hornina pevná a křehká. V porovnání s mylonitizovanými horninami, kde dochází 
k plastické deformaci ve velkých hloubkách, je drcení projevem mladší aktivace, 
potažmo reaktivace, této větve třebíčského zlomu. 

Z vyhodnocení výbrusů vyplývá, že oba výchozy (TR-001 i RTZ-1) je možné propojit do 
jedné větve třebíčského zlomu. Zlomové porušení je prokázané výskytem tektonických 
hornin, v tomto případě tektonické brekcie. Pozorované drcení ukazuje, že tyto horniny 
jsou projevem „mladší“ reaktivace, této větve třebíčského zlomu, ale absence 
tektonického jílu nebo porušení pokryvných útvarů dokládá, že k tomuto drcení došlo 
blíže povrchu, než by tomu bylo v případě mylonitizace, ale na druhou stranu zde nejsou 
žádné indicie, které by ukazovaly na pomiocenní událost. 

Výsledky průzkumu této větve třebíčského zlomu tedy ukazují, že tuto větev třebíčského 
zlomu je možné považovat za vyhaslý zlom.  

2.6.3.7.9 Indicie kvartérních pohybů na zlomech u Biskoupek 

V podkladu [2.6-86] jsou popsány indicie kvartérních pohybů na zlomech na východním 
okraji Českého masivu a jako doklad je uveden výchoz u Biskoupek, cca 10 km 
východně od EDU. Autoři ve výše citovaném článku, opíraje se o výchoz u Biskoupek, 
dokazují, že „východní hranice Českého masivu byla ovlivněna velmi mladými 
tektonickými pohyby. Podél zlomu ssz. - jjv. směru došlo dle této práce k vertikálnímu 
posunutí nejméně 3 m, a to v kvartéru, v holocénu. Dále se autoři opírají o 
předpokládané o spojení diendorfského zlomu se zlomy boskovické brázdy, uvedené v 
podkladu [2.6-150]. V této souvislosti upozorňují na to, že podél diendorfského zlomu u 
obce Retz v Rakousku byly pozorovány recentní tektonické pohyby, a tudíž i okraj 
Českého masivu může být obdobně takovými pohyby ovlivňován. 

Výchoz, o který se opírají tvrzení autorů podkladu [2.6-86], se nachází na jihovýchodním 
okraji obce Biskoupky, ve střední části údolí potoka „Trnovec“ (viz Obr. 118). Jde o ostrý, 
vertikální kontakt krystalinického podloží (serpentinitu) s kvartérními sedimenty 
charakteru hlinitých písků až štěrků. 

Terénní průzkumné práce (průzkumná rýha) prokázaly, že výchoz je součástí 
pohřbeného kaňonovitého údolíčka kvartérního stáří, které je vyplněno fluviálními, 
deluvio-fluviálními a eolickými sedimenty. Kvartérní tektonika nebyla ve studovaném 
území zjištěna. Plocha, označená autory podkladu [2.6-86] za zlomovou, je skalním 
povrchem kvartérního paleoreliéfu (blíže viz [2.6-113]).  

Výchoz byl posouzen autory podkladu [2.6-113], přičemž součástí posouzení bylo i 
vyhloubení průzkumné rýhy.  

V podkladu [2.6-86] byla východní stěna údolíčka označena jako zlom směru SSZ-JJV, 
který porušuje kvartérní sedimenty včetně holocénních a na němž je možné zaznamenat 
vertikální posun nejméně 3 m. Z toho výše uvedení autoři odvozují, že východní hranice 
Českého masivu byla ovlivněna velmi mladými tektonickými pohyby. 

Průzkumem autory podkladu [2.6-113] ale bylo jednoznačně prokázáno, že u Biskoupek 
se nachází pohřbené drobné kaňonovité údolíčko s téměř svislými skalními stěnami, 
které bylo v průběhu kvartéru zcela vyplněno kvartérními sedimenty. Ty se vyvíjely 
v různých klimatických podmínkách kvartéru v poklesávající oblasti. Spodní část profilu 
je vyplněna fluviálními, příp. fluvio-deluviálními sedimenty, z nichž spodní terasa (písčité 
sedimenty až siltovce) může odpovídat jezerním sedimentům nebo klidnému toku, horní 
terasa (štěrčíky až balvanité štěrky) spíše malému toku s kratší dráhou transportu a 
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proluviálním sedimentům. Ve svrchní části profilu se nachází sprašový horizont, který se 
vytvářel v terénní depresi. Zaznamenané polohy písků až štěrčíků, odpovídají kolísání 
pobřežní linie. Profil je zakončen polohou koluviálních sedimentů. 

Obr. 118: Geologická skica okolí Biskoupek s vyznačením místa, kde byla indikace tektoniky 
prověřována. Převzato z podkladu [2.6-113]. 

Popření projevů mladokvartérní tektoniky na předmětném výchoze u Biskoupek se opírá 
dle autorů podkladu [2.6-113] především o následující fakta: 

 V podložních serpentinitech, ani na místě popsaném autory podkladu [2.6-86], ani 
jinde na profilu údolíčkem se nevyskytuje žádný zlom. V pokračování autory 
popsané plochy se nacházejí jednak průniky syenitů a jednak kose probíhající 
pukliny, které nejsou plochou autory uvedeného směru porušeny. 

 Zachované sedimenty kvartérního koryta a údolní nivy odpovídají malému 
bočnímu toku. Nejedná se o tektonický výsek plošněji rozšířeného kvartéru (tomu 
také odporuje malá dráha transportu, kterou málo opracované valouny ve 
většinou chaotických a nevytříděných sedimentech proluvia prodělaly). Tuto 
skutečnost je možné porovnat s odpovídající lépe promytou a velikostně 
vytříděnou terasou řeky Jihlavy v blízkém lomu Hády. 

 Autoři podkladu [2.6-86] uvádějí výšku skoku 3 m. Z morfologie terénu však 
vyplývá, že skok by musel být nejméně 9 metrů, aby na východní straně 
kaňonovitého údolíčka došlo k úplnému obnažení serpentinitu. 

 Vzhledem ke kaňonovitému typu údolíčka o šířce 9–10 m a výchozům serpentinitů 
na obou stranách ve stejné výškové úrovni by zlom musel mít povahu malé 
příkopovité propadliny. 
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 V kvartérních nezpevněných sedimentech nebyl pozorován žádný vlek, který by 
byl při tak velkém posunu na zlomu a styku materiálů o rozdílné soudržnosti 
nezbytný. 

 Z terénních pozorování vyplývá, že spraš se usazovala v již dříve existující terénní 
depresi. 

Závěrem lze konstatovat, že kvartérní tektonika nebyla ve studovaném území zjištěna. 
Plocha, označená autory podkladu [2.6-86] za zlomovou, je skalním povrchem 
kvartérního paleoreliéfu (viz [2.6-113]). 

2.6.3.7.10 Posouzení podezřelých topolineamentů mezi Dukovany a Lesklounem 

Toto území bylo rozděleno na dvě zájmové oblasti (1 a 2). Jako oblast 1 bylo studováno 
celé údolí Dobřínského potoka mezi obcemi Dukovany a Moravský Krumlov, včetně 
přilehlého údolí horního toku Dolnodubňanského potoka a navazující sníženiny u Rakšic 
a Durdic na druhé straně údolí Rokytné. Západní část tohoto území byla popsána 
v rámci paleoseismologického průzkumu území EDU5 km (viz podklad [2.6-124]). Oblast 
2 zahrnovala údolí Rokytné od Tulešic po Leskoun. Obě zájmové oblasti jsou zobrazené 
na Obr. 119, kompletní geomorfologická analýza je uvedena v podkladu [2.6-143].  

Obr. 119: Vymezení zájmových oblastí geomorfologické analýzy (analýzy topolineamentů) mezi 
Dukovany a Lesklounem. Převzato z podkladu [2.6-143]. 

2.6.3.7.10.1 Analýza topolineamentů 

Lineární úseky údolí (1) - viz Obr. 120, hojně se vyskytující v celém zájmovém území, 
představují často nejvýraznější povrchové elementy protáhlého charakteru v reliéfu, 
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celkově výškově nepříliš diferencovaném (výškový interval mimo údolí kolem 120 m, s 
jejich zahrnutím se zvyšuje na 160 m; výsledný rozdíl 40 m odpovídá průměrnému 
zahloubení vodních toků v běžném intervalu 20–60 m). Jednoznačně dominuje směrový 
trend ZSZ–VJV až SZ–JV, souhlasný s průběhem celých příslušných úseků hlavních 
toků Jihlavy a Rokytné v oblasti. Pozice dvou navazujících rovnoběžných úseků 
Dobřínského p. (Dukovany – Dobřínsko, 7 km a Dobřínsko – Mor. Krumlov, 4 km) má 
prostorový vzor typu „overstep“, v menším rozsahu je obdobný jev mírně odlišného 
směru patrný i v údolí Rokytné u Vémyslic a Rybníků (3 km, resp. 1,5 km). Údolní úseky 
na Dobřínském p. zahrnují rozšíření charakteru malých kotliny, dlouhé ≈2,5 km (u 
Dukovan), resp. 1,5 km (jv. od Dobřínska; s pravděpodobným výskytem miocénu ve dně 
– srov. [2.6-73]), oba lineamenty na Rokytné se rovněž vyskytují v místě, kde se šířka 
údolního dna anomálně rozšiřuje z 250 m až na téměř 1 km a opět se nejspíše v jejich 
dnech vyskytuje miocén (viz [2.6-73]).  

S oběma výše uvedenými systému úzce souvisejí dvě výrazné protáhlé kotliny podél 
pravostranných přítoků Rokytné u Rakšic a Durdic (délka >1,5 km, šířka ≈0,75 km) a s. 
Lesonic – hydrologická pánevní struktura s nejmocnějšími miocenními sedimenty (až 
kolem 40 m) v lokalitě Slatina (délka 2 km, šířka dvou mírně odlišných segmentů dílčího 
systému ≈0,5 km na Z a ≈0,75 na V). V obdobné směrové pozici je situována téměř 1 km 
dlouhá a přes 300 m široká kotlina podél Dolnodubňanského p. ve stejnojmenné obci.  

Ploché, pouze lokálně morfologicky ostřejší protáhlé hřbety (2) - viz Obr. 120 - vznikly ve 
všech výškových polohách území kromě nejmladších údolních zářezů, a to téměř 
výhradně na krystalinických horninách Českého masivu – jak v moldanubiku, tak 
moraviku; ojedinělé jsou obdobné formy v tektonickém reliktu spodnokarbonských 
sedimentů j. od Petrovic. Existují ve stejném směrovém systému jako úseky údolí – 
převažuje ZSZ–VJV, méně je zastoupen SZ–JV. Vyskytují se přitom v celém 
studovaném prostoru, více však ve vyvýšených částech – např. území Dukovanské a 
Jamolické elevace, rozvodní prostor mezi Dobřínským p. a Dolnodubňanským p., resp. 
Rokytnou, sv. svah Tanárky nebo temenní území vyvýšeniny Na Vartě. Od okolí jsou 
izolované různou měrou. Mají různý plošný i výškový rozsah – do délky přes 3 km a šířky 
kolem (největší s kótou Záklaty u Jamolic), resp. relativní výšky nad okolím až ≈40 m 
(např. s kótou Strašák mezi Rešicemi a Tulešicemi). Obdobně se mění stupeň jejich 
morfologické výraznosti na různých stranách, místy úzce navazují na rozsáhlejší vyšší 
povrchy (případ forem charakteru výběžků) nebo se sdružují do skupin více přibližně 
rovnoběžných tvarů (např. temeno vyvýšeniny Na Vartě). Lokálně se na jejich temenech 
nebo v horních částech svahů vyskytují zbytkové pokryvy miocenních sedimentů (např. 
okolí Jamolic), případně i mladších fluviálních sedimentů (ploché návrší na rozvodí 
Dobřínského p. a Rokytné u Rybníků). V obdobné temenní, snížené svahové nebo 
ploché sedlové pozici se nachází pás vltavínových štěrkopísků protažený od EDU k obci 
Dukovany.  

Několik vyznačených výraznějších sedel (3) - viz Obr. 120 - je evidentně geneticky spjato 
s vývojem protáhlých hřbetů. Prostorově k nim těsně přiléhají a mají většinou obdobnou 
směrovou orientaci. Jejich hloubkové parametry oproti přilehlým vyvýšeninám však 
nejsou příliš velké, dosahují max. 15 m – místo mezi Velkým kopcem a j. kupovitou 
vyvýšeninou kopcem u Hor. Dubňan a struktury na dně rozsáhlejší kotlinové sníženiny s. 
Tulešic. Kromě těchto dvou míst se vyskytují především v rámci složitého sv. svahu 
Tanárky, vyvýšeniny Na Vartě nebo v rozvodním prostoru mezi Dobřínským a 
Dolnodubňanským potokem.  
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Svahové přímočaré stupně (4) - viz Obr. 120 - obdobných směrů ZSZ–VJV až SZ–JV a 
ojediněle i Z–V jsou ve zkoumaném území poměrně ojedinělými fenomény, přesto si do 
budoucna zaslouží bližší pozornost. V případě tvarů v důležitějších údolích byly 
evidentně zvýrazněny svahovými procesy úzce souvisejícími s fluviální činností vodních 
toků. Určité erozní rozrušení je však možno pozorovat u většiny z vyznačených tvarů.  

Nejvýznamnější je takový, erozně do tří částí rozčleněný element vytvořen při 
pramenném úseku Tulešického p. mezi Hor. Dubňany a Tulešicemi. Celková délka 
dosahuje téměř 2 km, výška stupně 10–15 m. Kromě rovnoběžně protaženého údolí 
potoka se pojí s několika nižšími paralelními hřbety i sedlovou strukturou s ojedinělými 
valouny křemene. Druhou významnou oblastí výskytu je sv. úbočí dílčí izolované 
vyvýšeniny Tanárka (391 m) vůči ostře zahloubenému údolí Rokytné mezi obcemi 
Tulešice a Vémyslice (5 km). Je zde vytvořena složitá struktura řady rovnoběžných 
protažených prvků reliéfu – stupňů, dílčích menších hřbetů a mezilehlých sedel, v 
nejnižší pozici navíc s akumulacemi fluviálních sedimentů místy i se stejně protáhlými 
tělesy; nejvyšší tamní svahový stupeň, dlouhý 500 m, dosahuje výšky ≈40 m. Jedná se 
evidentně o směrové pokračování obdobného systému na SZ podél Rokytné a jejího 
levostranných přítoků Rouchovanky a Olešné (Prachař et al. 2015a, 2015b); celková 
délka komplexní lineární struktury dosahuje min. 15 km.  

Obdobně protažené kratší jednotlivé lineamenty lze pozorovat na j. svahu Velkého kopce 
u Hor. Dubňan (výška ≈20 m), na s. svahu lok. Slatina (přes 10 m) nebo v rámci j. 
svahového omezení vyšší plošiny v. Mor. Krumlova u Durdic (≈15 m). Méně souvislé či 
přímočaré uspořádání reliéfu lze pozorovat i na sv. svahu vyvýšeniny Tanárka i přilehlé 
fluviální plošiny u Dobelice, více nápadný kompaktnější při j. omezení snížené struktury 
u Leskounu v rámci Brněnské vrchoviny vůči temenní partii Bohutického lesa (tyto 
případy již nevyznačeny).  

Dva západovýchodní přímočaré prvky s možností směrového propojení se nacházejí z., 
resp. v. Dobřínska; elementy této orientace jsou v celém území velmi ojedinělé. Mnohem 
výraznější druhý nad silnicí do Mor. Krumlova, je vysoký ≈40 m (téměř celý rozsah 
svahu) a dlouhý až 1,5 km. Povrchově místy odděluje krystalinické horniny na S od 
souvislejších pokryvů vyšších fluviálních sedimentů na J.  

Přestože lineární systémy příčné orientace v zájmovém prostoru výrazně dominují, 
patrné je i několik struktur s DBZ přibližně souhlasných, tzn. ve směrovém protažení S-J, 
SSV–JJZ až SV–JZ. Nejnápadnější je lineární zónová struktura SV–JZ, celá v rámci 
Boskovické brázdy, prostorově sledovatelná od toku Skaličky v povodí Jevišovky u 
Trstěnic (j. mimo zájmovou oblast) přes sz. okrajové svahy vyvýšeniny Na Vartě, výrazný 
pravoúhlý ohyb údolní nivy u Rybníků, sz. omezení sj. hřbetu Perk vůči rozvodním 
plošinám mezi Dobřínským p. a Rokytnou, dále výškově asymetrické údolí Rokytné mezi 
Mor. Krumlovem a obcí Rokytná, sz. ohraničení menší elevace Na Babě z. Budkovic, 
náhlou změnu šířky údolí Jihlavy v. Řeznovic až do z. omezení vlastní (užší) Ivančické 
kotliny na soutoku řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné (celková délka min. 15 km, šířka téměř 
1 km). Nedaleký obdobný, ovšem mnohem kratší (délka ≈1 km) směrový element zužuje 
údolní nivu Rokytné prostřednictvími terasy a okraje Topanovského kopce s. Petrovic, 
tzn. na v. okraji hlavní kotlinové struktury podél tohoto hlavního toku. Vzdálenější pak i 
na z. okraji přímočařejším jv. okrajovým svahem plošiny v. Tulešic. Nutno zdůraznit, že 
uvedená dlouhá hlavní struktura je nespojitá. Kratší dílčí lineární tvary se střídají po 
jejích obou okrajích, případně i centru zóny; jejich boční odskok tedy dosahuje až ≈0,75 
km. Na řadě míst je navíc znevýrazněna příčnými jevy – hřbety (širší prostor vyvýšeniny 
Na Vartě), fluviálními akumulacemi a souvislými mírnými svahy s jejich svahovými 
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destrukčními deriváty, případně sprašovými pokryvy (území s. i j. Dobřínského p. s. 
Rybníků, plochý rozvodní prostor Rokytné a Jihlavy s. obce Rokytná; mocnost spraše 
tam dosahuje až ≈8 m), a především příčnými údolními systémy podél Dobřínského a 
Míšovického p. (druhý j. mimo zájmovou oblast), což spíše naznačuje na starší vliv této 
linie na uspořádání dnešního reliéfu.  

K přímočarým prvkům směru S–J patří výraznějším z. okraj Tanárky (délka ≈2,5 km), v. 
okraj vyvýšeniny Tanárka včetně dvou nápadných terasových stupňů mezi Petrovicemi a 
Dobelicemi, zahrnujícího rovněž jejich miocenní podloží, dále v. okraj anomální menší 
neprotékané kotlinové struktury s. Petrovic a Lesonic vytvořený pouze v miocenních 
sedimentech nebo krátké krystalinické hřbety Perk a menší z V ukončující pánevní 
strukturu v lok. Slatina. Lze mezi ně řadit rovněž ≈1 km dlouhý údolní úsek u Dobřínska. 
Mírně odlišný směr má poměrně přímočarý složitější průlomový úsek mezi výraznými 
kotlinami u Rybníků a Rakšic. 

Obr. 120: Vyznačení topolineamentů v zájmové oblasti mezi Dukovany a Lesklounem. Převzato 
z podkladu [2.6-126]. 
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2.6.3.7.10.2 Sklonitost povrchu se zdůrazněním plochých segmentů 

Charakteristickou vlastností reliéfu této zájmové oblasti je sklonový kontrast mezi ostře 
zahloubenou údolní sítí, zejména spodních a středních úseků vodních toků (běžně 20–
30°) a mnohem méně členitými mezilehlými oblastmi s celkově výrazně nižšími úklony 
povrchy (průměrně do 5°). K lokálnímu významnějšímu zvýšení dochází nejčastěji v 
místě topografických stupňů, v malém počtu případů i přímočarých. Nápadným rysem 
zasahujících úseků údolí hlavních toků protažených ZSZ–VJV, který je diskutován ve 
studiích Hrádka ([2.6-67] a [2.6-68]), je větší zahloubení řeky Jihlavy vůči řece Rokytné v 
rámci v. okraje Českomoravské vrchoviny. Průměrně dosahuje přibližně 2× větší hodnoty 
(údolí s hloubkou 100 m vs. 50 m). Vyloučit nelze vliv recentně oživeného regionálního 
mírného vyklenování severnější svratecké klenby, a to i spolu s moldanubikem 
přiléhajícím na jihu, jež bylo postiženo stejným neotektonickým procesem, ovšem 
značně menší intenzity.  

S uvedeným jevem evidentně úzce souvisí značně asymetrický vývoj říční sítě obou 
nejdůležitějších řek, včetně rozšíření sledovaných hlavních rozvodních subhorizontálních 
plošin na krystalinických horninách Českého masivu. Hlavní rozvodí jak mezi oběma 
zmíněnými toky, tak mezi Rokytnou a Jevišovkou (dále na jihu mimo oblast Dukovany-
Leskloun) totiž v obou případech přiléhá k příslušnému říčnímu údolí těsně z jihu, 
zatímco s. oblast povodí se vyznačuje prostorově mnohem rozvinutějším fluviálním 
systémem s celkově analogicky poklesávajícím systémy mezilehlých subhorizontálních 
povrchů. 

Srovnáním průběhu dosud vyznačených zlomů ZSZ–VJV v sz. segmentu hodnocené 
oblasti, ani nově vymezených topolineamentů, s výškovými poměry, dobře vystiženými 
pozicemi těchto plošin (viz Obr. 121), nevyplývá žádná jednoznačná závislost mezi 
pozicí lineárních elementů a výškovými poměry. Lokálně se s nimi výraznější výškové 
změny shodují, na řadě dalších míst však linie kříží povrchy ve stejné výškové úrovni 
nebo prostorově korelují s výškovou změnou v opačném směrovém smyslu.  

Jasnější korelaci ale poskytuje srovnání subhorizontálních povrchů s většími 
zachovanými výskyty fluviálních sedimentů. V tomto případě lze nalézt téměř úplnou 
shodu. Naopak většina drobných reliktů pravděpodobných fluviálních sedimentů je 
situována buď na okrajích vymezených plošin nebo na více ukloněných svazích, a to i 
více než 6°. 

2.6.3.7.10.3 Prostorová distribuce štěrkopísčitých sedimentů 

V zájmové oblasti byly podle pozice výskytu (nadmořské výšky) vymezeny 4 skupiny 
lokalit se štěrkopísčitými sedimenty. Jejich distribuci přibližuje Obr. 122. 

Lokality skupiny (1) se často vyznačují polohou na rozvodích obou řádových typů. Z 
hornin se v nich dominantně nacházejí valouny odolných typů – křemene, granulitu 
ojediněle kvarcitu (různé poměry; u míst s výrazně převažujícím granulitem nelze 
vyloučit mořský abrazní původ valounového materiálu, zatímco u křemene a kvarcitu je 
možno předpokládat delší fluviální transport). Lokality skupiny 2–4 se pouze v omezené 
míře nacházejí na vedlejších rozvodích. Odolné křemité horniny – křemen, kvarcit, 
rohovec a případně granulit – se v nich vyskytují v převaze pouze na několika vyšších 
místech, jinak jsou hojněji zastoupeny i méně odolné horniny krystalinika – migmatity, 
ruly, amfibolity, které v nejnižších pozicích přibližně do 30 m nad údolní nivou často i 
dominují.  
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Výrazně odlišná petrologická stavba obecně vyšších a nižších akumulací svědčí o 
významných recentních změnách říční a údolní sítě jak ve smyslu směrového 
prostorového průběhu, tak příčného profilu říčních údolí. Výše situované fluviální lokality 
(skupina 1–3) přitom dokládají více starších etap vývoje regionálního fluviálního 
systému, neboť v převážné míře představují pozůstatky více typů paleoúdolí.  

Pozice v nejvyšších temenních partiích (1), lemované jen výjimečně nevýraznými svahy 
s výškou do 10 m, ukazují na nejstarší fluviální sedimentaci v rámci plochého reliéfu s 
řádově širšími, ploše rozevřenými údolími. Směrový průběh původních toků je naznačen 
pouze v sz. okolí Dukovan (sedimentární pás nejbohatší na vltavíny) a sz. Dol. Dubňan v 
rozvodním prostoru řeky Jihlavy s Dobřínským, resp. Dolnodubňanským potokem.  

U mladších vyšších svahových poloh (2 a 3) v oblasti záp. od Moravského Krumlova při 
soutokové oblasti Rokytné s Dobřínským potokem je již vyvinut výraznější svahový lem 
při její sz. hranici a mají zachované některé rysy uložení v terasové pozici, ač značně 
modifikovaného pozdějšími povrchovými procesy, především svahovými. Tehdejší údolí 
byla tedy již svahově omezena, ovšem stále se značně širokými dny. O směrovém 
průběhu tehdejších toků lze však na základě omezeného prostorového rozsahu 
zachovaných fluviálních uloženin dosud pouze spekulovat, neboť byl stále významně 
odlišný od současné pozice toku Rokytné.  
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Obr. 121: Výsledek sklonové analýzy se zaměřením na ploché segmenty reliéfu (plošiny). 
Převzato z podkladu [2.6-126]. 
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Obr. 122: Prostorová distribuce štěrkopísčitých sedimentů v zájmové oblasti. Převzato 
z podkladu [2.6-126]. 

Štěrkopískové lokality v jejím dnešním, ostře zahloubeném a místy značně úzkém 
nejmladším údolí řeky (4) mají již vytvořen klasický terasový systém subhorizontálních 
povrchů, i když i v něm bylo zjištěno několik odchylek ve formě rozsáhlejších fluviálních 
pokryvů rozvlečených po strmějších svazích, většinou o sklonu 3–6°. Vyznačená nejužší 
místa průlomových úseků údolí vodních toků v oblasti v případě Rokytné (viz níže) ve 
velké míře bočně omezují nejrozsáhlejší specifický prostor vlastních údolních sedimentů 
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v Boskovické brázdě mezi vyvýšeninou Tanárka a j. koncem geologické struktury 
boskovické brázdy v širším okolí obcí Vémyslice, Dobelice, Rybníky a Petrovice. 

Velmi důležitým terénním poznatkem, vztahujícím se k vývoji regionálního reliéfu, jsou 
výše zmíněná četná zjištění drobných reliktů fluviálních sedimentů, většinou ve 
strmějších svahových polohách (tab. 1). Nejvíce jich bylo lokalizováno v okolí Dukovan, j. 
a v. Jamolic směrem k Dobřínsku, resp. Polánce, z. Dobřínska, j. Dobelic a nejhojněji v. 
Durdic a Rakšic při z. úpatí Krumlovského lesa. Byly tak nalezeny ve stejném velkém 
výškovém intervalu, jako souvislejší fluviální akumulace, někde v jejich blízkosti, jinde 
dosti izolovaně. V kombinaci s výše uvedenými indikátory značné recentní přestavby 
fluviálního systému ukazují jejich výskyty na úzce spojenou rozsáhlou erozi původně 
mnohem větších a souvislejších sedimentárních poloh. 

2.6.3.7.10.4 Identifikace „podezřelých“ systémů topolineamentů 

Jak vyplývá z výše uvedených kapitol, v reliéfu širšího okolí zájmové oblasti dominují 
lineární prvky směru SZ–JV až ZSZ–VJV. Zahrnují všechny rozlišené tvary – údolní 
úseky, ploché hřbety, svahové stupně i sedlové struktury. Sledovatelné jsou nejen v 
krystalinických jednotkách (moldanubikum, moravikum, brněnský masiv), ale rovněž v 
paleozoickém pokryvu (spodní karbon, permokarbon; oblast Boskovické brázdy) i 
miocenních sedimentech karpatské předhlubně (zejména část Boskovické brázdy mezi 
Dobelicemi, Rakšicemi a Lesonicemi). Nejcharakterističtější formy tohoto typu se 
vyskytují podél severně situovaného údolí Oslavy v úseku Kladeruby nad Oslavou – 
Oslavany, kde je lze dobře paralelizovat s lokací zóny moldanubického nasunutí na 
moravikum svratecké klenby a jsou tam tedy primárně starého, pravděpodobně 
variského založení. V menší koncentraci se však nacházejí i v mnoha jiných částech jz. 
Moravy, např. v okolí Brna nebo pohraničním prostoru s Rakouskem j. Znojma, a 
prostupují tak celým územím, přestože se mnohdy neprojevují petrografickými hranicemi; 
jedná se tedy nejspíše o významný, dosud nepříliš zdůrazňovaný systém puklinových 
zón. Na základě analogie s Oslavanskem je lze i jinde považovat za geologicky 
podmíněné elementy, založené ve starších obdobích. Výskyt rozmanitých mladších tvarů 
reliéfu, vázaný na tyto lineamenty v poměrně pravidelném plošném rozmístění, tak 
neukazuje většinou na jejich neotektonickou aktivitu, ale spíše na diferenciální erozi 
spjatou s exhumací starších podložních struktur v důsledku recentního regionálního 
zdvihu jv. okraje Českého masivu. I hustá mladá segmentace tohoto prostoru do 
systému hrástí, prolomů nebo ukloněných bloků probíhala hlavně po předurčených 
liniových poruchách v důsledku relaxačních procesů v reakci na tektonický vývoj v 
Západních Karpatech. Bloková stavba se výrazně projevuje i v zájmovém území, nejvíce 
v jv. sektoru v prostoru Boskovické brázdy a přilehlých vyvýšeninách. Strmější svahy 
ukloněných bloků nemají jednoznačnou směrovou orientaci, s výjimkou těch vytvořených 
podél zlomového systému Diendorf-Boskovice a podélných lineamentů (hlavně SZ–JV).  

Z hlediska podezření na „mladé“ (pomiocénní) tektonické pohyby zasluhují pozornost 
dvě nápadné skupiny lineamentů o celkové délce více jak 5 km. Oba systémy 
topolineamentů směřují do blízkosti pozemku EDU a zasahují do území EDU5 km . 

Prvým (označen 1 na Obr. 123) je systém ZSZ-VJV probíhající od Rakšic a k obci 
Rešice (resp. jižně od Dolních Dubňan). V reliéfu je velmi výrazný zejména jižně od 
Dubňan, kde v údolí horního toku Tulešického potoka prostorově koliduje se zákresem 
zlomu v geologické mapě území EDU5 km (viz [2.6-19]). Tento lineament byl prověřován 
technickými pracemi (geofyzikální měření, průzkumné rýhy). Výsledky těchto průzkumů 
jsou shrnuty ve studii [2.6-170] a diskutovány v kap. 2.6.3.7.10.5 této studie. 
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Obr. 123: Zákresy „podezřelých“ lineamentů v oblasti mezi Dukovany a Lesklounem. Sestavil I. 
Prachař, 2018.  

Druhým systémem (označen 2 na Obr. 123) je nápadná, delší i širší zóna složená z více 
topolineamentů regionálně dominantního směru ZSZ–VJV. Zóna je protažena z okolí 
Rouchovan přes vyvýšeninu Tanárka a její sv. předpolí u Tulešic a Vémyslic do prostoru 
složité příčné sníženiny přes Brněnskou vrchovinu u Leskounu. Vyloučit nelze její 
pokračování dále k JV do Dyjskosvrateckého úvalu, což naznačují poznatky o anomální 
povrchové geologii směrem k Pohořelicím (viz [2.6-63]), stejně jako tamní charakter 
reliéfu i mladých sedimentárních pokryvů. Svou komplexností různorodých 
morfologických i depozičních forem představuje analogii k obdobné nedaleké zóně 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 137 
 

probíhající od Mohelna přes Budkovice až k Loděnicím, omezující mj. ostře ze S 
Jamolickou elevaci nebo vyšší plošinu v. Mor. Krumlova. Vyloučena není hlubší 
strukturní návaznost obou lineárních struktur na starší paleogenní strukturu vranovické 
deprese (viz např. podklady [2.6-83], [2.6-43]). 

Třetí systém (označen 3 na Obr. 123) probíhá údolím Dobřínského potoka mezi obcemi 
Dukovany a Dobřínsko. Jedná se o přímočarý, významně protáhlý údolní úsek mělkého, 
mísovitého údolí. Tento úsek směrově navazuje na protáhlý relikt miocénních jílovitých 
písků a štěrkovitých písků s vltavíny probíhající od Slavětic podél pozemku NJZ EDU až 
k obci Dukovany (srov. Obr. 122).  

V oblasti západně od obce Dukovany je v geologické mapě ČGS (viz podklad [2.6-19]) 
zákres zlomu, který byl o jako Struktura 5 (viz [2.6-124] a [2.6-136]). Průzkumnými 
pracemi (šikmé vrty – viz [2.6-124]) tento zlom ale nebyl potvrzen.  

V údolí Dobřínského potoka vých. od obce Dukovany byla ve výrazně usměrněné 
granulitové rule zjištěna foliace v zsz.– vjv. směru upadající pod úhlem 44° k SSV, která 
koreluje s orientací protáhlého údolního úseku. V západní části oblasti se foliace stáčí do 
ssv.– jjz. směru a pod úhlem 45° upadá k VJV, přičemž této foliaci odpovídá orientace 
drobných levých přítoků Dobřínského potoka. U puklinových systémů výrazně převažují 
dva směry: SSZ–JJV a SZ–JV. Lineament probíhající údolím Dobřínského potoka byl ve 
studii [2.6-124] interpretován jako projev foliace v zsz.–vjv. směru v kombinaci 
s uplatněním puklinového systému sz.–jv. orientace. 
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2.6.3.7.10.5 Prověření skupiny topolineamentů u Dolních Dubňan 

V roce 2016 byla autory studie [2.6-169] vymezena skupina topolineamentů zsz.-vjv. 
směru v katastrech obcí Tulešice, Horní a Dolní Dubňany, které byly vyhodnoceny jako 
nejvýraznější struktura tohoto systému při hranici území EDU5 km .  

Skupina topolineamentů se v reliéfu projevuje dvěma paralelními hranami zvýrazňujícími 
severní a jižní svah údolí východně od Rešic, v západní části protékaného nejvyšším 
tokem Tulešického potoka (Obr. 124). Celková délka topolineamentů je asi 4 km. 
Lineamenty směrově odpovídají litologickým rozhraním v krystaliniku moldanubické 
jednotky a lze tedy předpokládat jejich strukturně podmíněný vznik diferenciální erozí na 
styku hornin s různou mírou zvětrání a denudace. 

Obr. 124: Stínovaný model reliéfu ve studované oblasti, osvícení ze SV. Červené linie ukazují 
průběh hlavních topolineamentů. Pozice ERT profilů DUB-1, DUB-2 a DUB-3 jsou vyznačeny 
fialovou čarou. Souřadná síť systému S-JTSK s krokem 500 m. Převzato z podkladu [2.6-170] a 
upraveno. 

Nicméně výsledky elektrické odporové tomografie (ERT) provedené na profilu DUB-1 ve 
střední část severního lineamentu (Obr. 125; [2.6-169]) ukázaly strukturu, kterou bylo 
možno interpretovat jako směrný zlom s poměrně velkou výškou skoku (min. 40 m). 
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Obdobný odporový obraz poskytuje profil Dubňany DUB-2 (viz Obr. 125), který by 
vytyčen paralelně s profilem Dubňany DUB-1. Jižní topolineament byl ověřován ERT 
profilem DUB-3 (viz Obr. 124). Neinvertovaný i invertovaný odporový řez na profilu DUB-
3 ukazují na existenci výrazného strmého odporového rozhraní na metráži 90–110 profilu 
DUB-3, nedaleko od paty svahu v jižní části profilu. Toto rozhraní však není příliš 
výrazné v mělké úrovni, v hloubkách do 10-15 m. 

Obr. 125: Invertovaný ERT profil DUB-1 a jeho předběžná interpretace. Převzato z podkladu [2.6-
170]. 

Tato indikace v ERT profilu pozičně dobře odpovídá lokálně zvýrazněné hraně v reliéfu a 
rozhraní mezi amfibolity a neogenními sedimenty zakreslenému v geologické mapě ČGS 
[2.6-19]. Autoři podkladu [2.6-169] však tuto strukturu, na základě projevů v ERT a 
v leteckých snímcích, předběžně vyhodnotili jako strmé rozhraní (pravděpodobný zlom) 
oddělující těleso amfibolitů od intenzivně zvětralých hornin krystalinika, přičemž 
přítomnost sedimentů neogénu byla připuštěna v oblasti blíže osy údolí rovnoběžného s 
lineamentem. 

Geologickým mapováním (viz podklad [2.6-170]) výskyt miocenních sedimentů, 
zakreslený do geologické mapy ČGS [2.6-19], nebyl potvrzen. Výskyt spraší nebo 
sprašových hlín byl potvrzen zhruba v rozsahu udávaném v geologické mapě ČGS [2.6-
19] na základě výskytu vápnitých konkrecí („cicvárů“) a ověření pomocí několika 
zarážených půdních sond v mocnosti více jak 1 m. 

Geologické poměry na severním topolineamentu v místě průběhu ERT profilu DUB-2 
byly dále prověřovány nejprve čtyřmi strojně kopanými sondami označenými S1 – S4 a 
následně strojně kopanými rýhami R1a, R1b, R2 a R3 (viz Obr. 126). 

Klíčová zjištění poskytla rýha R1a, která zastihla ve svrchní (severní) části pevné, 
makroskopicky nezvětralé amfibolity pod <0.5-1 m silnou mechanicky rozvolněnou 
zónou. Báze rýhy v této části odpovídala povrchu pevných amfibolitů. Ve střední části 
bylo rýhou zastiženo strmě ukloněné rozhraní nezvětralých amfibolitů s jílovitou horninou 
bez makroskopicky viditelné struktury, která dále k jihu přecházela do zcela zvětralých 
amfibolitů. V nich je jejich původní stavba dobře zachována (mají vzhled nezvětralých 
hornin). Všechna litologická rozhraní jsou paralelní s metamorfní foliací se strmým 
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úklonem 72-87° k jihu. V severní části rýhy (mimo profil dokumentovaný na obr. 10) je 
amfibolit porušen úzkou dislokací s.-j. směru se sklonem 60° k západu, zvýrazněnou 
tenkou žilou se světlou minerální výplní (složení neurčeno díky silnému zvětrání). 
Zatímco nad plochou dislokace je amfibolit zcela nezvětralý (kromě ca 10 cm široké zóny 
okolo dislokace), pod ní je silně zvětralý a rozpadavý. Pokryv tvořila pouze ornice 
s ostrou bází v hloubce 25-30 cm. 

Obr. 126: Synoptická mapa výsledků geofyzikálních měření a realizovaných kopaných rýh a 
sond v lokalitě H. Dubňany, oblast A. Barevně jsou znázorněny interpolované výsledky měření 
DEMP a ERT profil DUB-2. Zelené a bílé polygony znázorňují půdorysy sondy S1-4 a rýh R1a, 
R1b, R2 a R3. Červené čáry označují rozsah detailně dokumentovaných částí rýh na obr. 10 a 
12. Šrafa označuje oblast předpokládaného průběhu hypotetického zlomu extrapolovanou na 
základě výsledků DEMP a pozorování v rýze R1a. Bílé čáry – vrstevnice s výškovým krokem 1m. 
Převzato z podkladu [2.6-170]. 
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Obr. 127: Fotografie rýh na profilu 1. Vlevo: celkový pohled na situaci rýhy R1a, R1b a sondy 
S1; Vpravo: rozsah dokumentované části stěny rýhy R1a (plná červená čára); žluté čáry 
odpovídají průběhu hlavního rozhraní. Převzato z podkladu [2.6-170]. 

Obr. 128: Schematický zákres geologické stavby ve východní stěně rýhy R1a. Čtvercová síť 
1x1m. Převzato z podkladu [2.6-170] a upraveno. 

V rýhách R1a a R1b a v sondě S1 je patrná sekvence strmě ukloněných pásů amfibolitů 
v diametrálně rozdílném stupni zvětraní, od slabě zvětralé horniny až po zcela 
rozloženou horninu. Přechod z pevných (slabě zvětralých) amfibolitů do jílovitého rezidua 
(viz Obr. 127 a Obr. 128) se v rýze R1a odehrává náhle, na 3-4 dm. Tento litologický 
kontakt má strmý úklon a v.-z. směr a je paralelní s metamorfní foliací pozorovanou 
v celém profilu a na leteckých snímcích. Dále od tohoto kontaktu k jihu byla zastižena asi 
2 m široká zóna mírně zvětralého amfibolitu (v hloubce 1-1,5 m) a velmi zvětralé 
amfibolity a migmatity. Samotný kontakt amfibolitů a migmatitů nebyl zastižen a musí se 
nacházet mezi sondou S1 a severním okrajem rýhy R1b (viz Obr. 126). Tento kontakt 
nebyl dále detailně studován, protože zjevně nepředstavoval rozhraní důležité z hlediska 
vzniku morfolineamentů nebo možné mladé tektonické aktivity. 

Nejvýraznější kontakt pevné nezvětralé a měkké zvětralé horniny koreluje se zónou 
vysokého gradientu vodivosti v mapě DEMP (v oblasti sondy S2 na Obr. 126) a zároveň 
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nejprudší částí svahu v reliéfu. V měřítku lokality tato struktura dobře koreluje se strmým 
rozhraním v ERT profilu DUB-1 (Obr. 125). Tato struktura představuje „hlavní kontakt“. 

Přítomnost cca 2 m široké zóny s převahou jílu a bez patrné metamorfní foliace by 
umožňovala interpretovat tento hlavní kontakt jako směrný zlom (tedy zlom paralelní se 
stavbou porušeného krystalinika) s výplní tektonickým jílem. Nicméně přítomnost stopy 
reliktní žíly nebo metamorfního pásu bez náznaku křehké deformace uprostřed zóny 
takové interpretaci odporují. Tato vnitřní struktura jílové zóny a pozvolný charakter jejího 
kontaktu se zvětralým páskovaným amfibolitem naznačují, že se velmi pravděpodobně 
jedná o in situ zvětralinu krystalické horniny. Nepřítomnost jakékoli makroskopicky 
pozorovatelné vnitřní střižné deformační stavby ukazuje, že ke zvětrání došlo až po 
ukončení tektonických pohybů. Protolit této jílové zóny zůstává neznámý. Zřejmě se 
nejednalo o migmatity, jejichž struktura byla dobře patrná v rýze R1b. Mohlo se jednat o 
polohu s výraznou převahou živce v rámci amfibolitu. Mineralogie této zóny bude dále 
studována na odebraných vzorcích.  

Celá struktura hlavního kontaktu je interpretována jako výsledek dlouhodobého 
chemického zvětrávání s velkou hloubkou dosahu. Předpokládané stáří tohoto zvětrání 
je na základě analogií z jiných oblastí Českého masivu (např. [2.6-163]) křídové až 
terciérní.  

Lineárnímu pokračování hlavního kontaktu zastiženého rýhou R1a směrem k východu 
pozičně dobře odpovídá oblast změny sklonu báze nízkoodporové vrstvy z generelních 
~5° na >20° v ERT profilu DUB-2. V rýze R2 byla ve stejné pozici pozorováno náhlé 
zanoření povrchu zvětralého amfibolitu a nárůst mocnosti svahovin. Ve svahovinách 
nebyla nalezena žádná diskontinuita, která by mohla odpovídat tektonickému pohybu na 
strmém zlomu v.-z. směru.  

Akumulace sprašových hlín se soliflukční laminací, do níž svahoviny v mělké části 
pozvolna přecházejí, je velmi pravděpodobně starší než cca 15 tis. let (vzorky pro 
případné datování byly odebrány). Stáří nižších horizontů svahovin je neznámé a 
prozatím není možné jej objektivně určit. Přítomnost klastů zcela zvětralých hornin může 
být vysvětlena zvětráním po vzniku svahovin nebo transportem ve zmrzlém stavu. 
Předpokládané stáří má tedy značný rozsah – od terciéru až do pozdního Pleistocénu. 

V této lokalitě tak byly detailně zdokumentovány vztahy mezi topolineamenty a 
strukturně podmíněným diferenciálním chemickým zvětráním krystalinika. Tyto vztahy 
jsou zobecnitelné pro vysvětlení mechanismu vzniku dominantního systému 
topolineamentů v širším okolí pozemku NJZ EDU a mohou být aplikovány na místa, kde 
jsou tyto topolineamenty paralelní s průběhem hranic horninových těles, včetně území 
EDU5 km a pozemku NJZ EDU.  
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 PORUŠENÍ ÚZEMÍ EDU5 KM A POZEMKU NJZ EDU ZLOMY 

Při hodnocení území EDU5 km a pozemku NJZ EDU z hlediska možného posunu na 
zlomech byla autory podkladu [2.6-114], v souladu se standardem IAEA SSG-9 (kap. 
8.3), řešena otázka, zda zlomy na pozemku NJZ EDU a v jeho blízkosti ("at or near the 
site") jsou potenciálně schopné posunu (capable).  

Při hodnocení byly použity metody geologického a geomorfologického mapování, 
geologického průzkumu a paleoseismologického výzkumu. Významným metodologickým 
nástrojem byl systém pomocných kritérií ([2.6-13]), který umožňuje definovat "podezření, 
že území je porušeno zlomy potenciálně schopnými posunu". Systém pomocných kritérií 
byl zaveden v reakci na doporučení uvedené v čl. 8.6 standardu SSG-9: „když je známo 
nebo je podezření, že území je porušeno zlomy, měly by být provedeny výzkumy 
v rozsahu uvedeném pro užší lokalitu, které zahrnují velmi detailní geologické a 
geomorfologické mapování, topografickou analýzu, geofyzikální průzkumy (včetně 
geodetických, jestliže jsou nutné), výkopy rýh, vrtání, datování sedimentů a zlomy 
porušených vrstev, lokální seismologické výzkumy a další vhodné postupy, jak zjistit 
počet a stáří předchozích posunů“. 

Úvodní hodnocení území v blízkém okolí pozemku NJZ EDU, popsané v podkladu [2.6-
114], bylo založeno na řadě výzkumných a průzkumných metod, které byly nasazovány 
postupně, s cílem identifikovat podezřelé tektonické struktury v blízkém okolí pozemku 
NJZ EDU a nalézt vhodná místa pro otevření průzkumných rýh.  

2.6.3.8.1 Geologické a geomorfologické podmínky území EDU5 km  

2.6.3.8.1.1 Geologické podmínky 

Území EDU5 km se nachází v moravském moldanubiku, které náleží ke gföhlské 
jednotce ([2.6-19]) moldanubika.  

Gföhlská jednotka se vyznačuje velkou litologickou heterogenitou. Jednotka je tvořena 
parciálně tavenými ortorulami, migmatitizovanými ruly (tzv. gföhlské ruly) a migmatity s 
tělesy granulitů, amfibolitů a s přítomností těles vysokotlakých a vysokoteplotních 
plášťových hornin, granátických a spinelových peridotitů, eklogitů a skarnů, které jsou 
uzavírány jako budiny nebo větší tělesa uvnitř různých typů korových hornin.  

Vysoký stupeň metamorfózy těchto hornin a přítomnost plášťových hornin jsou 
interpretovány jako důsledek exhumace hornin zdvojeného orogenního kořene spjatého 
se subdukcí Paleotethydy během svrchního devonu ([2.6-154]).  

Deformační a metamorfní procesy spjaté s variskou orogenezí vedly ke sblížení 
horninových celků z rozdílných hloubek kůry až svrchního pláště, jejich metamorfóze a 
vytvoření současně koexistujících horninových asociací (např. [2.6-151], [2.6-153], [2.6-
89]).  

Krystalinické podloží blízkého okolí pozemku NJZ EDU tvoří granulitová formace 
moravského moldanubika, ke které náleží zejména náměšťsko-krumlovské granulitové 
těleso. Granulity jsou velmi úzce geneticky spjaty s ultrabazity, amfibolity a gföhlskými 
rulami. Během variské metamorfózy byla část granulitových hornin retrográdně 
přeměněna. Kromě granulitů vystupuje v území EDU5 km , v tělese mohelenského 
serpentinitu, asociace ultrabazitů s gabroidy (peridotity, pyroxenity a různé eklogitové a 
gabroidní horniny).  
Horniny moldanubika jsou do hloubky dosahující až několika desítek metrů postiženy 
dlouhodobými procesy zvětrávání, místy s projevy alterace. Zvětrávacími procesy jsou 
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nejvíce postiženy ruly, méně amfibolity a nejméně pak granulity. Hloubka zvětrání je 
velmi rozdílná a její dosah výrazně ovlivňuje intenzita rozpukání masívu. 

Z doby průniku miocenního moře do nitra Českého masívu se v nadloží krystalinika 
zachovaly relikty říčních, jezerních, příp. brakických sedimentů. Jedná se převážně o 
písky proměnlivého zrnitostního složení lokálně s polohami drobnozrnného štěrku. Písky 
se nepravidelně střídají s čočkami, proplástky až polohami jílů, nebo písčitého jílu. V 
horní části souvrství jsou ojediněle přítomny polohy jílovito-písčitých prachů s příměsí 
drobného štěrku a písčité jíly, lokálně s polohami drobnozrnného štěrku. V těsném okolí 
pozemku NJZ EDU byly tyto sedimenty ověřeny v mocnosti až 16 m. Na základě 
paleontologického posouzení jsou řazeny především do ottnangu (tj. 18,8 – 17,2 mil let). 

Významným horizontem, z hlediska hodnocení vývoje reliéfu v neotektonickém období, 
jsou tzv. vltavínonosné písky. K jejich uložení došlo spolehlivě až po pádu vltavínů, 
jejichž stáří je určeno přibližně na 14,4 – 15,1 mil. let (viz [2.6-175]), ale není vyloučeno 
ani mnohem mladší období jejich uložení – pliocén až pleistocén (blíže viz [2.6-118]).  

Pleistocenní fluviální terasy vázané na současnou říční síť se vyskytují na území užší 
lokality jen velmi omezeně. Většinou se jedná o nepatrné relikty, ležící na plošších 
částech svahů říčních kaňonů. Ve větším rozsahu a počtu jsou terasy zachovány až při 
vyústění hlavních toků v Boskovické brázdě.  

Další významnou součástí sekvence kvartérních sedimentů jsou spraše a sprašové 
hlíny. Mocnost spraší se pohybuje okolo 1–5 m, největší akumulace (až 10 m) se 
nacházejí na východně orientovaných svazích údolí. Ve spraších a sprašových hlínách 
se často vyskytuje hrubozrnná příměs, což svědčí o kratším transportu a gravitační 
redepozici. Mocnost a plošný rozsah spraší a sprašových hlín plynule roste směrem k 
východu až do Dyjsko-svrateckého úvalu, kde sprašové návěje dosahují mocností až 
několik desítek metrů. 

Nejmladší kvartérní pokryv je tvořen deluviálními hlinitými, písčitojílovitými uloženinami 
s proměnlivým obsahem úlomků podložních hornin, které jsou většinou překryté vrstvou 
humusového horizontu. Tyto sedimenty jsou svrchno-pleistocenního až holocenního 
stáří. 

Geologické mapy území EDU5 km jsou uvedeny v Příloha 2.6.3-3. 

2.6.3.8.1.2 Geomorfologický vývoj území 

V území EDU5 km lze mezi významné tvary reliéfu řadit hluboce zaříznuté údolí Jihlavy, 
jako hlavní morfoskulpturní formu na severu, Dukovanskou elevaci s EDU1-4 a 
pozemkem NJZ EDU a Rouchovanskou sníženinu s údolími Rouchovanky a Olešné na 
jihu. (viz [2.6-67]). Jižní hranici území EDU5 km, tvoří hluboce zaříznuté údolí Rokytné 
(viz Obr. 129).  

Údolí Jihlavy 

Údolí Jihlavy patří k významným erozně-denudačním tvarům reliéfu v území EDU5 km 
(blíže viz [2.6-118]). Je zahloubeno do skloněného povrchu východního okraje 
Českomoravské vrchoviny a jeho charakteristickým znakem je hloubka až 150 m.  

Údolní půdorys Jihlavy se v centrální části užší lokalitě vyznačuje několika zakleslými 
meandry, jak současnými, tak i několika opuštěnými staršími paleomeandry, různou 
měrou destruovanými. V severozápadní i východní části území EDU5 km se naopak 
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vyskytují kratší přímočaré části údolí, ukazující na významnou vazbu jeho průběhu 
k lineárním strukturám skalního podloží. 

Obr. 129: Digitální model reliéfu území EDU5 km s patrnými hluboce zaříznutými údolími Jihlavy 
na severu a Rokytné na jihu a dále s vyznačením Dukovanské elevace (1) a Rouchovanské 
sníženiny (2). Hranice obrázku odpovídají území EDU5 km . Sestavil P. Roštínský, 2015. 

Příčný profil údolím Jihlavy je sice ve většině případů blízký geometrickému tvaru 
písmene V, ovšem v souvislosti s průběhem lineamentů a výskytem četných terasových 
stupňů, situovaných především na vnitřních stranách meandrů nebo zákrutů, je na řadě 
míst zejména sklonově, lokálně i výškově asymetrický a značně nerovný až stupňovitý 
(viz Obr. 130). Ve spodních partiích přítoků naprosto převažuje tvar ostrého písmene V.  

Obr. 130: Pohled do údolí Jihlavy s vodní nádrží Mohelno od severozápadu s patrnými meandry 
Jihlavy sz. od ČS EDU a siluetou EDU1-4 na Dukovanské elevaci. Foto P. Roštínský, 2015. 
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Podélný profil toku ve výškovém rozsahu ≈295–270 m se před zatopením vodní nádrží 
Mohelno vyznačoval několika peřejemi, celkově však byl spád koryta poměrně 
vyrovnaný bez výraznějších změn. 

Dalšími znaky údolí Jihlavy jsou četné zaklesnuté meandry (viz Obr. 130), minimum 
přítoků a velké sblížení s paralelním údolím Oslavy (až na 5 km). Údolí má místy tvar 
asymetrického údolí, s vysokou hodnotou indexu spádového gradientu a místy s 
konvexním prohnutím spádové křivky. Dalším specifikem je skutečnost, že Jihlava 
nevyklízela staré předmiocénní koryto, ale vytvořila nové, pomiocénní antecedentní 
údolí13.  

Dukovanská elevace 

Dukovanská elevace tvoří plochý hřbet cca 21 km dlouhý a až 6 km široký, podélně 
rozdělený hlubokým údolím Jihlavy. Povrch elevace se od Z směrem k V postupně 
snižuje z cca 450 m n.m. až na cca 380 m n. m. Nad okolní povrch vystupuje 30 m na 
západě a až 100 m na východě. Skládá se ze dvou dílčích částí charakteru velmi 
plochých hřbetů – dukovanské (západ) a jamolické (východ) - navzájem oddělených 
sedlem směru SSZ-JJV severovýchodně od Dukovan (viz Obr. 131). 

Rouchovanská sníženina 

Rouchovanská sníženina je situována mezi dukovanskou elevací na severu, 
Tavíkovickou plošinou na jihu a litovanskou ukloněnou krou na jihozápadě. Na východě 
se Rouchovanská sníženina otevírá visutě do Boskovické brázdy. Její dno, 3,0 - 7,5 km 
široké a 19 km dlouhé, je mírně zvlněné, proříznuté údolím Rokytné a jejich přítoků. 
Generelně se směrem k JJZ stupňovitě snižuje a k jihovýchodu pozvolna uklání. Nejvýše 
nad zvlněný povrch sníženiny vystupuje protáhlý plochý hřbet Strašák 351 m n.m. mezi 
Rešicemi a Tulešicemi (viz Obr. 132), nejníže leží dna dvou údolí – dolního úseku 
Dobřínského potoka a rozšířeného úseku údolí střední Rokytné u Vémyslic a Rybníků 
vyplněná miocenními sedimenty. Obě údolí mohou být vázána na pokračující průběh 
příčných zlomů boskovické brázdy. 

Obr. 131: Pohled na Dukovanskou elevaci s EDU1-4 od východu. V popředí obec Dukovany 
v sedle oddělujícím dukovanskou část elevace (v pozadí) od jamolické části (v popředí). Foto I. 
Prachař, 2015. 

 
 
13 Antecedence – prohlubování úseku údolí, který se tektonicky zvedá. Probíhá bez ohledu na nevhodnou strukturu podloží koryta. 
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V Rouchovanské sníženině jsou uloženy největší mocnosti nesouvisle se vyskytujících 
miocénních sedimentů, a to jak ze staršího miocénu – ottnangu (3-5 m mocné), tak i 
mladšího miocénu – karpatu (do 3 m) a spodního badenu (5-10 m) – viz podklad [2.6-
53].  

Obr. 132: Pohled na Rouchovanskou sníženinu s elevací Strašák (s větrnou elektrárnou) a obcí 
Tulešice v jihovýchodním cípu území EDU5 km . Pohled od severozápadu, od obce Horní 
Dubňany. Foto P. Roštínský, 2016. 

Údolí Rokytné 

Údolí Rokytné až k Tavíkovicím probíhá paralelně s jihozápadní hranicí území EDU5 km 
a severně od Tavíkovic pak Rokytná vstupuje do území EDU5 km . Rokytná v zájmovém 
území protéká sevřeným údolím. Tento charakter údolí si Rokytná uchovává až 
k Vémyslicím. Postupně se k Rokytné připojují její levostranné přítoky, Rouchovanka 
záp. od Rešic a Olešná v Tulešicích. 

Údolní půdorys Rokytné v zájmovém území, protažený přibližně ve směru Z–V, se 
vyznačuje několika zakleslými meandry a řadou mírnějších zákrutů. Ve střední části 
severovýchodně od Horních Kounic je vytvořen kratší přímočarý úsek jevící nápadný 
vztah ke starší geologické stavbě. Podobně i meandrující tok Rokytné mezi Tulešicemi a 
Vémyslicemi je podmíněn průběhem puklinových systémů, jak vyplývá z podkladu [2.6-
126]. 

Hloubka úzkého údolního zářezu dosahuje přibližně 80–50 m. Příčný profil údolím 
Rokytné je sice ve většině případů blízký geometrickému tvaru písmene V, ovšem 
v souvislosti s průběhem lineamentů a výskytem četnějších terasových stupňů, 
situovaných především na vnitřních stranách meandrů a zákrutů, je na řadě míst 
zejména sklonově, lokálně i výškově asymetrický a značně nerovný až stupňovitý (viz 
Obr. 133).  

Druhým významným rysem předmětného úseku řeky je výrazná asymetrie jejího 
odvodňovacího systému s dlouhými přítoky na levé (severní) straně údolí a relativně 
velmi krátkými pobočkami na straně pravé (jižní). Menší výjimku tvoří o něco delší 
Kounický potok.  
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Období počátku relativně rychlého zahlubování řeky v její současné pozici je dle autora 
podkladů [2.6-67] a [2.6-68] patrně mladší než v případu údolního zářezu Jihlavy, tzn. 
pravděpodobně svrchní pliocén až spodní pleistocén. U asymetrie půdorysného vzoru 
údolní sítě uvažuje stejný autor o možných neotektonických vlivech v počáteční fází 
obnovené aktivity toku na počátku miocénu. 

Obr. 133: Pohled na meandrující tok Rokytné v zahloubeném, asymetrickém údolí mezi 
Tulešicemi a Oulehlovým mlýnem u Vémyslic. Pohled směrem k severozápadu. Na obzoru 
silueta EDU1-4, vlevo od EDU, mírně v popředí elevace Strašák s větrnou elektrárnou. Modrými 
šipkami je vyznačena osa údolí Rokytné. Foto I. Prachař, 2016. 

Podélný profil toku ve výškovém rozsahu ≈310–270 m je ve studovaném úseku poměrně 
vyrovnaný bez výraznějších změn spádu. V oblasti střední Rokytné je předpokládána 
významná podmíněnost údolních směrů starými strukturními prvky geologické stavby 
moldanubika – foliací a puklinovými systémy, jak vyplývá např. z podkladu [2.6-105] 
K podobnému poznatku dospěli autoři podkladu [2.6-126] na základě strukturního 
mapování v údolí Rokytné mezi Tulešicemi a Vémyslicemi.  
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2.6.3.8.2 Identifikace podezřelých tektonických struktur v těsném okolí pozemku 
NJZ EDU 

Identifikace podezřelých tektonických struktur v těsném okolí pozemku NJZ EDU 
probíhala v několika krocích. V úvodním kroku byla provedena analýza geologických 
map a dalších geologických podkladů, geomorfologická analýza na základě vyhodnocení 
digitálního modelu reliéfu a proběhlo geologické mapování s cílem nalézt vhodná místa k 
provedení technických prací. Na takových místech v další etapě byla realizována 
geofyzikální měření na profilech a vrtný průzkum. Hloubení průzkumných rýh bylo 
posledním krokem, který proběhl na místech s podezřením na průběh tektonické 
struktury. 

2.6.3.8.2.1 Analýza geologických map těsného okolí pozemku NJZ EDU 

Území v EDU5 km pokrývají dvě edice geologických map středních měřítek 
publikovaných Českou geologickou službou: 

 edice rukopisných geologických map měřítka 1 : 25 000 z roku 1965. Zájmové 
území pokrývají 4 geologické mapy označené jako M-33-105-C-a (Hrotovice), M-
33-105-C-b (Mohelno), M-33-105-C-c (Rouchovany) a M-33-105-C-d (Dukovany) 
a jsou zakreslené do vojenských topografických map v zobrazení Gauss-Krüger 
z 50. let minulého století ([2.6-28], [2.6-20], [2.6-23] a [2.6-27]). 

 edice geologických map měřítka 1 : 50 000. Zájmové území pokrývá mapa 24-33 
Moravský Krumlov ([2.6-23]). 

V obou edicích prochází napříč sousedícím STP EDU1-4 a částí pozemku NJZ EDU 
(plocha pro zařízení staveniště) kontakt mezi amfibolity a granulity, který je zakreslen 
jako tektonický. Oba typy hornin jsou odděleny přímočarým zlomem ssv. - jjz. směru (S1 
na Obr. 134). V obou edicích jsou v bloku granulitu zakresleny další zlomy stejného 
směru probíhající v méně než kilometrových vzdálenostech paralelně na východ od 
Struktury 1. Na mapě měřítka 1 : 50 000 (Obr. 134B) je zákres posunut oproti zákresu na 
mapě měřítka 1 : 25 000 (Obr. 134A) asi o 400 m k východu. Na mapách Obr. 134A a 
Obr. 134B je rovněž zakreslena Struktura 4. Do mapy na Obr. 134A byla doplněna 
Struktura 7, která představuje významnější rozhraní mezi amfibolity a migmatity a je 
obdobou Struktury 1. 

Kontakt mezi amfibolity a granulity (Struktura 1) je zakreslen též na účelové geologické 
mapě EDU ze 70. let minulého století [2.6-106] (viz Obr. 134D). Kontakt byl zakreslen na 
základě interpretace vrtného průzkumu pro výstavbu EDU1-4. Ze zákresu vyplývá, že 
kontakt nebyl považován za tektonický. Jeho průběh není přímočarý a naznačuje, že byl 
interpretován jako litologický kontakt amfibolitů a rul s granulity. 

Nejnovějším podkladem byla Účelová geologická mapa ČGS v měřítku 1 : 25 000 (viz 
podklad [2.6-19] - Obr. 134C). Na této mapě jsou vedle struktur zakreslených do starších 
geologických map (S1, S2 a S4) zakresleny další struktury, které byly autory podkladu 
[2.6-19] interpretovány na základě geologického mapování, geomorfologické analýzy a 
geofyzikálních měření. 

V mapových podkladech tedy existuje shoda v tom, že napříč STP EDU1-4 prochází 
kontakt mezi amfibolity a granulity. Zákresy na geologických mapách, založené na 
povrchovém geologickém mapování, nejsou příliš přesné, což je dáno právě metodikou 
konstrukce map. Proto autoři studie [2.6-114] po analýze geologických map provedli 
geofyzikální měření a vrtný průzkum, jejichž výsledky jsou popsány níže.  
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Dalším geologickým podkladem, který byl hodnocen ve studii [2.6-114], je zpráva o 
provedených průzkumech na zvažovaném staveništi NJZ v lokalitě Dukovany ([2.6-115]). 
V tomto podkladu je popsáno široké poruchové pásmo ssz. - jjv. směru, které protíná 
pozemek NJZ EDU (označeno jako Struktura 3). Zmíněné poruchové pásmo bylo již 
zakresleno do geologické mapy uvedené v podkladu [2.6-106] (viz Obr. 134C, struktura 
3), ve kterém byl jeho průběh ssv.- jjz. směrem částečně ztotožněn s litologickou hranicí 
mezi amfibolity a rulami. 

Jelikož struktury S1 a S6 zasahují na pozemek NJZ EDU a STP EDU1-4, byla těmto 
strukturám dána priorita 1. 

Obr. 134: Nahoře: Výseky z geologických map ČGS. A – Edice map 1 : 25 000 [2.6-26] a [2.6-27], 
B – Edice map 1 : 50 000 [2.6-23]. Dole: C – Účelová geologická mapa ČGS 1 : 25 000 [2.6-19], D 
– Geologická mapa oblasti průzkumu pro EDU1-4 [2.6-106]. Čísly S1 až S10 jsou označeny 
zákresy zlomových struktur. Zpracoval I. Prachař, 2016. 

2.6.3.8.2.2 Dokumentace podezřelých prvků reliéfu 

Pomocí geomorfologické analýzy reliéfu byly autory studie [2.6-114] hledány takové 
morfologické tvary jako např. zlomové svahy, přímočaré svahy tektonického původu 
nebo lineamenty, které mohly být zřetelným indikátorem možného porušení území 
zlomem.  

Podezřelé prvky reliéfu byly vymezeny především na základě vizualizačního zpracování 
a interpretace dostupných topografických dat, a to na základě analýzy podrobného 
zákresu vrstevnicových podkladů a prvků fluviálního systému z databáze ZABAGED a 
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interpretace digitálního modelu reliéfu. Součástí analýzy byla také terénní rekognoskace 
vybraných tvarů a jejich zhodnocení v geologických souvislostech. 

V úvodním kroku analýzy byla provedena segmentace reliéfu, a to na základě výškové 
pozice, blokové stavby a míry členitosti povrchu. Dále byly v podrobném vrstevnicovém 
zákresu území EDU5 km schematicky vymezeny topolineamenty (lineární prvky reliéfu, 
zahrnující především svahové plochy či jejich erozně-denudačně rozčleněná pásma, 
vyskytující se v rámci údolních forem nebo na okrajích vyvýšených a snížených 
topografických struktur různého velikostního řádu).  

Druhý krok zahrnoval zpracovaní lidarových snímků zájmového území (Obr. 140). Za 
pomoci srovnání s vrstevnicovým zákresem vyznačeny hlavní, nápadné lineární prvky či 
jejich soubory pokládané za potenciální projevy neotektonických procesů. Zákresy 
zahrnovaly asymetrická údolí protisměrných pramenných úseků toků, protáhlé nízké 
hřbety a terénní stupně, tj. asymetrické povrchové formy (dvě poslední skupiny tvarů 
nejeví prostorový vztah k současnému fluviálnímu systému). Ze souboru přitom byly 
předem vyloučeny tvary v hlubších údolích nebo zastavěných plochách z důvodu 
pravděpodobného značného ovlivnění fluviálními nebo antropogenními procesy, u nichž 
byly předpokládány omezené možností jejich případného terénního výzkumu. Pozornost 
byla věnována indikacím tvarů rozšířených údolních den menších pánevních struktur 
(kotlin), které by rovněž mohly být neotektonicky podmíněny, neboť místy úzce 
s vymezenými lineamenty korespondují. 

Výše zmíněné tvary a topolineamenty byly ve třetím kroku postupně ověřeny při 
rekognoskaci terénu. V případě nálezu výchozů a skalních odkryvů byla provedena i 
strukturní měření foliací, puklin a příp. tektonických poruch.  

Topolineamenty regionálního významu v území EDU5 km  

Při regionálním pohledu (viz geomorfologická analýza území EDU25 km [2.6-141]) se 
v území velmi výrazně uplatňují tvary protažené ve směru ZSZ-VJV až SZ-JV. Lineární 
tvary těchto směrů i zákresy zlomů na geologických mapách ČGS středních měřítek 
nacházíme především v části lokality tvořené moravským moldanubikem, nacházejí se 
ale i v boskovické brázdě a v oblasti předhlubně. V menší míře postihují i třebíčský 
pluton a oblast dyjské klenby, ale jen sporadicky se nacházejí v oblasti svratecké klenby. 
Tyto směry jsou také výrazně patrné v geometrii drenážní sítě území EDU25 km , která 
je tvořena řekami Jihlavou, Dyjí, Rokytnou, Jevišovkou, Oslavou a jejich přítoky. 

Topolineamenty těchto směrů jsou často propojeny do delších a složitějších zón a tvoří 
tak významnou součást celého, podobně směrově uspořádaného systému na 
jihovýchodním okraji Českého masivu mezi Brnem česko-rakouskou hranicí (srov. [2.6-
145] a [2.6-141]). Tento názor autorů výše zmíněných studií potvrdily geomorfologické 
analýzy východní části území EDU25 km , které byly zpracovány s cílem prohloubit 
znalosti o systémech zlomů a lineamentů příčných ke struktuře DBZ (viz [2.6-124], [2.6-
126] a [2.6-168]). Ve studiích [2.6-124] a [2.6-126] byla studována oblast východně od 
EDU až po strukturu DBZ a vymezené topolineamenty v této oblasti jsou znázorněny na 
Obr. 123. V širším nadhledu se touto problematikou zabývali autoři studie [2.6-168], kteří 
zhodnotili oblast východního okraje Českého masivu od Budkovic až po státní hranici 
s Rakouskem.  

Dalším výrazným směrem zmíněným v podkladu [2.6-141] je směr SSV-JJZ, který 
vymezuje Boskovickou brázdu. Tento směr však nemá, až na několik málo výjimek, 
výrazný vliv na drenážní síť studovaného území. 
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Do území EDU5 km zasahuje z lineárních prvků regionálního významu pouze 
topolineament vymezený v přímém úseku Dobřínského potoka mezi Dukovany a sev. 
okrajem Dobřínska v délce 6,8 km (viz lineament II na Obr. 139). Podobný směr má další 
lineament probíhající údolím dolního toku Dobřínského potoka mezi jižním okrajem 
Dobřínska a soutokem Dobřínského potoka a Rokytné u Moravského Krumlova, v délce 
5 km. V podkladu [2.6-141] jsou tyto topolineamenty interpretovány jako projev zlomové 
struktury, které ale byly vyhodnoceny jako fosilní neaktivní struktury. 

Další topolineament směru ZSZ-VJV byl vymezen v přímém úseku údolí Oslavy (mimo 
území EDU5 km ) sev. od Kladerub na Oslavou, od meandru kolem kóty Pastýřka (426 
m n.m.) až po skálu Kavčice v délce 6 km (viz lineament I Obr. 139). 

Z tvarů s jinou orientací je možné zmínit topolineament směru SSV-JJZ, který byl 
vymezen v přímočarém úseku horního toku Kounického potoka s pokračováním až 
k Višnovému v délce 5,8 km. Topolineament leží rovněž mimo území EDU5 km (viz 
lineament III na Obr. 139). 

Výše zmíněné a další topolineamenty vymezené v oblasti moravského moldanubika jsou 
podle interpretace autorů podkladu [2.6-141] projevem způsobeným účinkem erozních 
systémů. Při jejich hodnocení ale nebyly zdokumentovány žádné indicie, které by 
ukazovaly na uplatnění čistě endogenních geomorfologických projevů při jejich vzniku. 

Topolineamenty na území EDU1.5 km  

Geomorfologickou analýzou území EDU5 km byla potvrzena výrazná dominance tvarů – 
výrazných lineamentů, pánví nebo jejich částí – protažených ve směru ZSZ–VJV. 
Zjištěné lineární prvky byly přitom vytvořeny v tělesech různých krystalických hornin 
moldanubika s odlišnou strukturní stavbou: granulitech, amfibolitech, rulách či jejich 
varietách. Vznik těchto přímočarých prvků je spojen s velkou pravděpodobností se starší 
strukturní predispozicí, nicméně vazba na mladší tektonické pohyby nebyla při analýze 
vyloučena14.  

V zájmovém území je situováno rovněž více protáhlých forem reliéfu směrů SZ–JV, 
SSZ–JJV až S–J, v naprosté většině údolního charakteru. Až na výjimky (zejména 
asymetrické údolí střední Olešné) nejspíše vznikly přizpůsobením mladých erozních 
procesů staršímu strukturnímu plánu.  

Při rekognoskaci terénu byla též zjištěna významnější vertikální diference výskytů 
vltavínových štěrků či místních navazujících bezvltavínových sedimentárních sekvencí. 
Dále se jeví jako pravděpodobné, že výskyty těchto sedimentů mají prostorové vztahy 
k lineárním prvkům reliéfu, kterými jsou v některých případech tyto reliktní výskyty 
omezeny. Oba jevy byly rovněž považovány za indikace, které by mohly posilovat 
podezření, že oblast užší lokality byla postižena mladšími tektonickými pohyby. 

Výskyt topolineamentů ve vztahu k možnému průběhu zlomových struktur byl podrobně 
analyzován v území EDU1.5 km . V tomto území také proběhlo geologické mapování a 
technické práce k ověření zlomových struktur (geofyzikální měření, vrtné práce a 
hloubení průzkumných rýh). V rámci terénního ověření topolineamentů byly 
zdokumentovány přirozené výchozy a umělé odkryvy v těsné blízkosti studovaných 

 
 
14  V roce 2017 byla výrazná skupina lineamentů tohoto směru podrobně zkoumána, včetně hloubení průzkumných rýh, 
jihovýchodně od Dolních Dubňan (mimo území EDU5 km ). Vazba topolineamentů na zlomové struktury nebyla potvrzena (blíže viz 
[2.6-132]).  
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topolineamentů. Vlivem nedostatku výchozů v oblastech mimo zářezy koryt vodních toků 
či silnic nebylo možné ověřit strukturním měřením všechny identifikované 
topolineamenty, konkrétně topolineamenty: (7), (8), (9), (13), (16) a (17) – viz Obr 222. 
Topolineament (9) je však možné korelovat s ověřeným topolineamentem (6), taktéž 
orientaci topolineamentů (13) a (16) lze korelovat se strukturními měřeními na 
topolineamentu (14). 

V následujícím textu jsou jednotlivé topolineamenty stručně charakterizovány. Jejich 
označení odpovídá číslům uvedeným na Obr. 140. Viz rovněž  

Příloha 2.6.3-2. 

Topolineament (1) 

Přímočarý úsek sklonově asymetrického údolí Jihlavy směru S-J, se strmějším záp. 
břehem podél plošiny mezi hrází údolní nádrže Dalešice a rozvodnou Slavětice 
s plochou elevací Zabitý (427 m n.m.). Délka lineamentu je 2,3 km. 

Podloží topolineamentu (1) je převážně tvořeno granulity až granulitovými rulami a jejich 
přechody. Měření strukturních prvků bylo možno provést pouze v jeho nejjižnější části. 
Výrazná metamorfní foliace hornin je orientována ve směrech ZJZ–VSV a SZ–JV. 
V geomorfologii okolí lineamentu se výrazněji projevují 2 hlavní puklinové systémy ve 
směrech SSV–JJZ a SZ–JV, přičemž druhý z nich přesně odpovídá zjištěné foliaci. 
V oblasti nebyla zdokumentována žádná dislokace. Ze strukturních měření tak není 
zřejmé, že některý z výše zmíněných tektonických prvků zapříčinil vznik topolineamentu 
(1). 

Topolineament (2) 

Dvojice topolineamentů směru SZ-JV podél obou stran přímočarého úseku údolí Jihlavy 
přetínající meandr Hřebec. Délka lineamentů je 1,8, resp. 1,1 km.  

Podloží topolineamentu (2) je převážně tvořeno granulity až granulitovými rulami 
s přechody do migmatitů, přičemž jeho nejjižnější část zasahuje do tělesa amfibolitů. 
Metamorfní foliace těchto hornin je od SZ k JV stáčí ze směru SZ–JV do směru ZJZ–
VSV, přičemž sz.–jv. směr foliace přesně odpovídá orientaci topolineamentu. Puklinové 
systémy jsou zde orientovány ve dvou hlavních směrech a dvou vedlejších. Hlavní směry 
puklinových systémů v orientacích SZ–JV a SV–JZ přitom kopíruje orientace koryta 
v meandru „Hřebec“ řekly Jihlavy. Vedlejší puklinový systém ve směru SSV–JJZ se 
uplatňuje v blízkém okolí lineamentu, kde usměrňuje erozní rýhy. Vedlejší puklinový 
systém z.–v. směru kopíruje orientaci foliace. V oblasti byly zdokumentovány dvě 
paralelní dislokační plochy D 91/75 a D 91/86 (tabulka dislokací viz níže). 

D. bod hornina S_typ Dir. Dip L_typ Dir. Dip výplň mocn. souřadnice GPS 

DB-015 migmatit dislokace – pokles 91 75 vlečení 78 72     49.105 16.140 

DB-095 amfibolit dislokace – nerozlišeno 91 86       jíl, limonit do 1 m 49.101 16.150 

Orientace topolineamentu (2) je ovlivněna především puklinovým systémem sz.–jv., který 
je lokálně podpořen sz.–jv. orientací metamorfní foliace.  

Topolineament (3) 

Přímočarý jižní svah údolí Jihlavy ve směru SZ-JV podél úpatí severního svahu hřbetu 
Láznička (349–356 m n.m.). Na jihovýchodě je patrný až na plošinu Nad studánkou, na 
severozápadě je patrný jako stupeň na výběžku severního břehu mohelenské nádrže 
proti ČS EDU. Délka lineamentu je 1,7 km. 
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Podloží topolineamentu (3) je tvořeno především granulity a granulitovými rulami a jejich 
přechody. Měření strukturních prvků bylo provedeno v nejbližším možném okolí 
nejsevernější části lineamentu. Metamorfní foliace ve směrech SV–JZ a SSV–JJZ 
ovlivňují geomorfologii skalního ostrohu nad přilehlým meandrem řeky Jihlavy, přičemž 
první zmíněná ovlivňuje orientaci erozních rýh. V rámci měřených puklinových systémů 
výrazně převládá systém v orientaci sz.–jv. směru, který přesně odpovídá orientaci 
lineamentu. V oblasti byly zdokumentovány dvě drobné dislokace D 205/23 a D 45/36 
(tabulka dislokací viz níže), přičemž ani jedna zřetelně neovlivňuje orientaci 
topolineamentu. 

D. bod hornina S_typ Dir. Dip L_typ Dir. Dip výplň mocn. souřadnice GPS 

DB-048 
granulity  
a gran. ruly 

dislokace –  
nerozlišeno 

123 75 rýhování 205 23     49.100 16.152 

DB-049 
granulity  
a gran. ruly 

dislokace –  
nerozlišeno 

45 36 rýhování 38 36     49.103 16.154 

Topolineament (3) je tvořen výrazným puklinovým systémem v orientaci SZ–JV. 

Topolineament (4) 

Přímočarý jižní svah údolí Jihlavy ve směru SV-JZ od Dukovanského mlýna přes hráz 
Mohelenské přehrady až k meandru Čertův ocas. Délka lineamentu je 1,1 km. 

Podloží topolineamentu (4) je převážně tvořeno biotitickými rulami a granulity až 
granulitovými rulami, v nejsevernějším okolí lineamentu je podloží tvořeno tělesem 
serpentinitu, kde nebylo možné měřit foliaci. Metamorfní foliace biotitické ruly je 
orientována ve směru SV–JZ a přesně odpovídá orientaci lineamentu. Foliace granulitu 
je orientována v ssz.–jjv. směru. Hlavní puklinový systém zjištěný v biotitické rule je 
orientován v sz.–jv. směru, tedy orientací neodpovídá studovanému lineamentu. Hlavní 
puklinový systém serpentinitu je orientován v sz.–jv. směru a usměrňuje některé erozní 
rýhy v oblasti meandru „Čertova hráz“ řeky Jihlavy. V oblasti lineamentu byly 
zdokumentovány tři plochy dislokací D 122/80, D30/52, D 300/85 a mylonitová zóna D 
146/55 (tabulka dislokací viz níže), tvořená dvěmi dílčími zónami o mocnosti do 50 cm, 
která přesně odpovídá orientaci lineamentu. 

D. bod hornina S_typ Dir. Dip L_typ Dir. Dip výplň mocn. souřadnice GPS 

DB-009 
biotitická 
rula 

dislokace - 
nerozlišeno 

122 80 rýhování 220 10     49.1000 16.1781 

DB-009 
biotitická 
rula 

dislokace –  
pokles 

122 80 
striace 
(ohlazy) 

36 33     49.1000 16.1781 

DB-010 
granulity a  
granul. ruly 

dislokace –  
pokles 

30 52 
striace 
(ohlazy) 

344 40     49.1015 16.1811 

DB-010 
granulity a 
granul. 

dislokace –  
pokles 

300 85 
striace 
(ohlazy) 

211 28     49.1015 16.1811 

DB-010 
granulity a 
granul. 

mylonitová 
zóna 

146 55         50 cm 49.1015 16.1811 

Topolineament (4) je usměrněn jednak vlivem metamorfní foliace biotitické ruly a 
zároveň je pravděpodobné, že jej ovlivňuje projev drobnější mylonitové zóny. 

Topolineament (5) 

Výrazně asymetrický protisměrný pramenný úsek údolí krátkého pravostranného přítoku 
Jihlavy se souvislým strmým severním svahem a pouze mírným jižním svahem 
intenzivně rozčleněným stržovou erozí. Patrný rovněž na pravém břehu Dukovanského 
potoka. S velkou pravděpodobností podmíněn litologicky. Délka lineamentu je 2,0 km. 

Podloží topolineamentu (5), který je orientován v zsz.–vjv. (až sz.–jv), je tvořeno granulity 
až granulitovými rulami a jejich přechody. Metamorfní foliace v severní části lineamentu 
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je orientována ve směru SZ–JV, v jižní části je proměnlivá ve směrech ZSZ–VJV a SV–
JZ. Hlavní puklinový systém je v orientaci SV–JZ. V oblasti lineamentu bylo 
zdokumentováno šest drobných dislokačních ploch D 280/70, D 306/80, D 82/80, D 
340/70, D 327/65 a D 94/87 (tabulka dislokací viz níže). Jejich orientace se podílejí na 
geomorfologii koryta Dukovanského potoka, jehož generelní směr je kolmý ke 
studovanému lineamentu. 

D. bod hornina S_typ Dir. Dip L_typ Dir. Dip výplň mocn. souřadnice GPS 

DB-003 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace - 
nerozlišeno 

280 70 rýhování 7 43     49.0916 16.1973 

DB-003 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace - 
nerozlišeno 

280 70 rýhování 241 70     49.0916 16.1973 

DB-003 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace - 
nerozlišeno 

306 80 rýhování 36 15     49.0916 16.1973 

DB-003 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace –  
pokles 

280 70 
striace 
(ohlazy) 

259 72     49.0916 16.1973 

DB-003 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace –  
pokles 

82 80 
striace 
(ohlazy) 

132 73     49.0916 16.1973 

DB-003 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace –  
pokles 

340 70 
striace 
(ohlazy) 

54 40     49.0916 16.1973 

DB-003 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace –  
pokles 

327 65 
striace 
(ohlazy) 

38 40     49.0916 16.1973 

DB-033 
granulity a 
gran. ruly 

dislokace –  
pokles 

94 87 rýhování 3 43     49.0919 16.1983 

Orientaci topolineamentu (5) pravděpodobně ovlivňuje pouze foliace zjištěná v jeho 
jižnější části. 

Topolineament (6) 

Východní část topolineamentu je reprezentována asymetricky vyvinutým údolím potoka 
Luhy, které se nachází v protisměrné pozici vůči řece Jihlavě. Toto údolí má příkrý 
severní a mírnější jižním svah, místy jsou svahy intenzivně rozčleněny stržovou erozí. 
Délka lineamentu je 0,7 km. Západní část sleduje původní koryto Skryjského potoka od 
soutoku s potokem Luhy směrem k SZ v délce 470 m.  

Podloží topolineamentu (6), který je orientován ve směru SZ–JV, je tvořeno především 
amfibolit-granulitovým kompexem, amfibolity a granulity až granulitovými rulami. 
Převažujícími orientacemi metamorfní foliace, jež je v této oblasti značně proměnlivá, 
jsou orientace ve směrech SZ–JV a SV–JZ. Hlavní puklinový systém SZ–JV, který 
výrazně převažuje napříč horninami, přesně odpovídá orientaci studovaného 
topolineamentu. Vedlejší puklinový systém, který se též projevuje ve všech typech hornin 
v této oblasti je v sv.–jz. orientaci a výrazně ovlivňuje koryto Skryjského potoka či erozní 
rýhy. V oblasti lineamentu byly zdokumentovány tři dislokační plochy D 10/80, D 150/74 
a D 162/50 (tabulka dislokací viz níže), přičemž plocha dislokace D 10/80 ovlivňuje 
orientaci ústí potoka Luhy, které je mírně odkloněno od generelní orientace studovaného 
lineamentu. 

D. bod hornina S_typ Dir. Dip L_typ Dir. Dip výplň mocn. souřadnice GPS 

DB-014 amfibolit 
dislokace –  
násun 

10 80 
striace 
(ohlazy) 

92 15     49.097 16.152 

DB-044 
granátická rula  
s biotitem 

dislokace - 
nerozlišeno 

150 74 
striace 
(ohlazy) 

235 15     49.098 16.147 

DB-091 
amfibolit/ 
granulit 

dislokace 
(pokles) 

162 50 rýhování 189 47     49.098 16.150 

Orientaci topolineamentu (6) ovlivňuje především metamorfní foliace a hlavní puklinový 
systém sz.–jv. orientace. Dislokace D 10/80 se projevuje, jakožto mírný odklon koryta 
potoka Luhy od generálního směru lineamentu. 
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Vzhledem k podobnosti topolineamentu (6) s blízce sousedícím topolineamentem (9), je 
možné předpokládat, že orientaci topolineamentu (9) taktéž ovlivňuje metamorfní foliace 
amfibolitů, která je podpořena hlavním puklinovým systémem téhož směru. 

Topolineament (7) 

Přímočarý jižní svah elevace Lávky (367,7 m). S velkou pravděpodobností podmíněn 
litologicky, ale vzhledem k absenci výchozů není možné tento předpoklad potvrdit. Délka 
lineamentu je 1,3 km. Srov. popis paralelního topolineamentu (5). 
Topolineament (8) 

Severní, přímočarý okraj krátkého úvalu probíhající podél hřbetu s Meteorologickou 
stanicí EDU, přecházející do asymetrického údolí Skryjského potoka v prostoru Čistírny 
odpadních vod Skryje směru V-Z. Topolineament odděluje úval od temenního pásma 
nízkých strukturních vyvýšenin na severu. V tomto prostoru jsou předpokládány dvě 
reliktní úrovně vltavínových štěrků. Pravděpodobný okraj miocenního – pliocenního 
sedimentačního prostoru. Délka lineamentu je 1,7 km. 

Topolineament (9) 

Pokračující hranice (viz topolineament 8) mezi plochým reliéfem na jihu a pásem nízkých 
strukturních vyvýšenin na severu směru ZSZ-VJV. Hřbet na severu je rozčleněn 
hlubokými erozními zářezy potoka Luhy a jeho levostranného přítoku na 3 samostatné 
elevace. Pravděpodobný okraj miocenního – pliocenního sedimentačního prostoru. 
Délka lineamentu je 2,0 km. Srov. popis topolineamentu (6). 

Topolineament (10) 

Výrazný topolineament regionálního charakteru směru ZSZ-VJV v ose přímočarého údolí 
Dobřínského potoka probíhající v délce 6,8 km mezi Dukovany a Dobřínskem (na Obr 
222 vyznačen žlutozelenou barvou). V obci Dukovany spolu s paralelním 
topolineamentem (na Obr 222 vyznačen světle modrou barvou) podél jižního, strmého 
údolního svahu rozčleněného stržovou erozí. Délka lineamentu je 2,0 km. 

Podloží topolineamentu (10), jehož orientace je ve směru SZ–JV, je tvořeno granulity až 
granulitovými rulami a jejich přechody. Měření strukturních prvků bylo možno provést 
pouze v jeho nejjižnější části. Metamorfní foliace granulitu ve směru SZ–JV odpovídá 
orientaci lineamentu. Puklinový systém S 252/68 s hustotou 20 puklin na metr podporuje 
usměrnění koryta Dobřínského potoka a zároveň orientaci studovaného lineamentu. 
V oblasti nebyla zdokumentována žádná dislokace. 

Na orientaci topolineamentu (10) se podílí metamorfní foliace a výrazný puklinový 
systém. 

Topolineament (11) 

Tento topolineament byl vymezen jižně od obce Slavětice v ose probíhající směrem 
ZSZ-VJV, která sleduje plochá sedla v části Dukovanské elevace mezi toky 
Rouchovanky (Mocly) a Olešné. Topolineament je ukončen jak na západě, tak na 
východě výrazným meandrem Rouchovanky vých. od Hrotovic, resp. Olešné kolem vých. 
výběžku elevace Pod Stráží (391 m n.m.). Délka lineamentu je 3,1 km. 

Podloží topolineamentu (11) je v místě měření tvořeno kvarcitickými rulami, avšak 
měření strukturních prvků bylo možno provést pouze v jeho nejjižnější části. Metamorfní 
foliace kvarcitické ruly je orientována ve směru SZ–JV a orientace hlavního puklinového 
systému je v tomtéž směru. V oblasti nebyla zdokumentována žádná dislokace. 
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Ze strukturních měření je zřejmé, že výše uvedené struktury se nepodílejí na usměrnění 
topolineamentu (11). Vzhledem k tomu, že je tvořen plochými sedly, není zde 
předpoklad, že by se jednalo o lineament, jakožto důsledek přítomnosti dislokace.  

Topolineament (12) 

Topolineament směru SZ-JV probíhající v ose přímočarého symetrického údolí Olešné. 
Svahy jsou rozčleněné stržovou erozí. Délka lineamentu je 1,7 km. 

Podloží topolineamentu (12) je tvořeno převážně granulity až granulitovými rulami, méně 
se vyskytují migmatity. Metamorfní foliace je orientována v sz.–jv. směrech, shodných 
s orientací studovaného lineamentu. Hlavní puklinový systém ve směru ZSZ–VJV se 
v geomorfologii výrazně neprojevuje, kdežto vedlejší puklinové systémy ve směrech SV–
JZ usměrňují erozní rýhy ústící do údolí Olešné. Orientace nejméně výrazného 
puklinového systému je shodná s orientací metamorfní foliace, potažmo studovaného 
lineamentu. V oblasti nebyla zdokumentována žádná dislokace. 

Orientace topolineamentu (12) je ovlivněna především orientací metamorfní foliace 
granulitových rul, která je doprovázena méně výrazným puklinovým systémem. 

Topolineament (13) 

Krátký topolineament směru SSV-JJZ probíhající v ose přímočarého symetrického 
dolního toku Lipňanského potoka před jeho soutokem s Olešnou. Délka lineamentu je 
550 m. S ohledem na absenci výchozů nebylo možné tento topolineament přímo 
zhodnotit. Bylo ale zjištěno, že orientace topolineamentu (13), který se nachází SZ od 
topolineamentu (14), odpovídá nevýraznému puklinovému systému v orientaci ve směru 
SSZ–JJV. Lze tedy předpokládat, že orientace topolineamentu je ovlivněna tímto 
puklinovým systémem. 

Topolineament (14) 

Topolineament směru SZ-JV probíhající v ose asymetrického údolí Olešné s řadou 
zakleslých mírných zákrutů. Severovýchodní svah údolí je rozčleněn stržovou erozí. 
Délka lineamentu je 1,3 km. 

Podloží topolineamentu (14) je tvořeno biotitickou rulou. Orientace metamorfní foliace ve 
směru SZ–JV přesně odpovídá orientaci studovaného lineamentu. Hlavní puklinový 
systém sv.–jz. směru odpovídá usměrnění erozních rýh ústících do Olešné a taktéž 
usměrňuje dílčí části drobných meandrů. Méně výrazný puklinový systém zsz.–vjv. 
směru též usměrňuje dílčí části drobných meandrů. V oblasti nebyla zdokumentována 
žádná dislokace. 

Orientace topolineamentu (14) je ovlivněna výhradně metamorfní foliací biotitické ruly. 

Topolineament (15) 

Topolineament (15) je paralelní s topolineamentem (14) a probíhá v ose asymetrického 
údolí Heřmanického potoka a směrem k SZ dále pokračuje do úzkého erozního zářezu. 
Směrem k jihovýchodu pokračuje až k soutoku Heřmanického potoka s Olešnou. Délka 
lineamentu je 1,5 km. 

Podloží topolineamentu (15), který je orientován ve směru SZ–JV, je tvořeno migmatity. 
Metamorfní foliace se stáčí ze směru SZ–JV do směru ZSZ–VJV. Hlavní puklinový 
systém je orientován ve směru SZ–JV a přibližně odpovídá orientaci studovaného 
lineamentu. Méně výrazné puklinové systémy sv.–jz. směru usměrňují horní část toku 
Heřmanického potoka. V oblasti nebyla zdokumentována žádná dislokace. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 158 
 

Ze strukturních měření vyplývá, že orientace topolineamentu (15) je především ovlivněna 
hlavním puklinovým systémem sz.–jv. směru, méně pak orientací metamorfní foliace, 
která s orientací topolineamentu (15) koreluje pouze v jeho severnější části. 

Topolineament (16) 

Asymetrický protisměrný dolní úsek údolí levostranného přítoku Rouchovanky se 
strmějším jižním svahem (směr ZSZ-VJV). Před soutokem s Rouchovankou tento tok 
obtéká úzký výběžek elevace Padělky (355 m n.m.) a tak ostře mění svůj směr o 180°, 
do směru toku Rouchovanky. Lineament leží mimo území EDU1.5 km . Délka lineamentu 
je 0,9 km. 

Orientace topolineamentu (16) přesně odpovídá orientaci méně výrazného puklinového 
systému ve směru ZSZ–VJV, který byl. zjištěn na výchozech v okolí topolineamentu (14). 
Jeho strmější jižní svah koreluje s jižně upadajícími puklinovými plochami v tomtéž 
směru. Lze tedy předpokládat, že orientace topolineamentu (16) je ovlivněna právě tímto 
puklinovým systémem. 

Topolineament (17) 

Topolineament směru ZSZ-VJV probíhající podél severního svahu asymetrického, 
přímočarého údolí levostranného přítoku Rešického potoka. V tomto úseku přítok 
protéká protisměrně vůči generálnímu směru odtoku ze zájmové oblasti. Délka 
lineamentu je 1,3 km.  

S ohledem na absenci výchozů nebylo možné tento topolineament zhodnotit. 

Souhrnné zhodnocení topolineamentů 

Průběh mnoha úseků současných sevřených hlavních údolí Jihlavy a Rokytné i jejich 
přítoků je morfostrukturním liniím výše uvedených směrů přímo prostorově přizpůsoben 
(viz Obr. 135). Podstatné zesílení erozně-denudačních procesů v místech starého 
porušení krystalického podkladu (selektivní eroze) mělo jistě hlavní vliv při utváření 
celého fluviálního systému (srov. [2.6-67] a [2.6-68]).  

Dle názoru autorů podkladu [2.6-118] ale nelze vyloučit možnost, že některé 
morfostrukturní linie mohou být výsledkem diferenciální segmentace reliéfu v období 
pliocén-recent. Usuzují tak zejména na základě prostorové vazby fluviálních 
sedimentárních pokryvů (zejména pliocenních) a některých morfolineamentů. Nápadná 
je např. výšková diferenciace vltavínonosných fluviálních sedimentů v oblasti střední 
Rokytné. Byly zaznamenány relativně nižší výskyty při dně údolí přítoku Olešné, a 
naopak vyšší nálezy na plochém rozvodním hřbetu obou řek, přičemž geneticky se 
s velkou pravděpodobností jedná na obou místech o původně totožné uloženiny 
redeponované z prostoru hlavního výskytu u Dalešic – Slavětic až po jejich primární 
sedimentaci ve svrchním miocénu, případně počátkem pliocénu. 

Výšková i mocnostní diferenciace vltavínonosných sedimentů byla autory podkladu [2.6-
118] zjištěna i v oblasti jejich hlavního výskytu u Dalešic – Slavětic, a to mezi centrální 
částí a denudačními okrajovými partiemi výskytu. Z vrtných i povrchových údajů bylo 
možné odvodit možnou pozici osy původního paleokoryta vodního toku deponujícího tyto 
sedimenty. Separaci subhorizontálních povrchů v širším prostoru do různých výškových 
úrovní, poměrně dobře korespondujících s relativním množstvím zachovaných, původně 
plošně mnohem více rozšířených fluviálních uloženin, lze vysvětlit zejména uplatněním 
erozně-denudačních procesů. Nelze však vyloučit i možný vliv menších diferenciálních 
pohybů při tvorbě současného geomorfologického uspořádání tohoto území. Vliv 
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tektoniky na utváření hlavního výskytu předpokládal autor podkladu [2.6-97], který 
konturu hlavního výskytu omezil zlomem sz.-jv. směru.  

Dalším nepřímým indikátorem možné diferenciální segmentace reliéfu by mohlo být 
dnešní uspořádání regionální říční sítě (srov. [2.6-67] a [2.6-68]) a především prostorová 
pozice fluviálních sedimentů, jak v obou hodnocených sevřených údolích hlavních řek, 
tak i v jejich dalších úsecích níže po proudu až do Boskovické brázdy. Z uspořádání 
regionální říční sítě lze usuzovat na dynamicky se měnící paleogeografický vývoj 
(půdorysné uspořádání) říční sítě i v době tvorby relativně mladých ostrých údolních 
zářezů. Zejména v údolí Jihlavy je indikováno významné snižování míry laterální eroze 
v průběhu zahlubování a tím zkracování délky toku, projevující se zejména retrográdním 
posunem meandrových oblouků bez vzniku běžných okrouhlíků. Tento anomální jev 
nemusí být připisován pouze přizpůsobování se koryta starším strukturním podmínka 
skalního podkladu, ale může být vyvolán právě rychlým zdvihem užší oblasti na 
jihovýchodním okraji Českého masivu. V této souvislosti je nutné poukázat též na 
zřetelnou separaci fluviálních sedimentů do dílčích oblastí s plošně rozsáhlými relikty a 
do oblastí s jejich nápadně omezeným výskytem. 

Obr. 135: Výsledky podrobnějšího vyhodnocení DMR v údolí Jihlavy severně od STP EDU1-4 
s vyznačením topolineamentů a lokalit fluviálních (terasových) sedimentů Jihlavy. Převzato 
z podkladu [2.6-118]. 
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Obr. 136: Území EDU5 km vyznačené na Geologické mapě ČR měř. 1 : 50 000, list 24-33 Moravský Krumlov (ČGS, 1992 - [2.6-23]). 
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Obr. 137: Území EDU5 km vyznačené na Rukopisných geologických mapách ČR měř. 1 : 25 000 z roku 1965, podklady ([2.6-28], [2.6-20], [2.6-23] a [2.6-27]). 
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Obr. 138: Účelová geologická mapa území EDU5 km zpracovaná ČEZ a.s. - náhled.  
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Obr. 139: Geomorfologická mapa území EDU5 km . Výřez z geomorfologické mapy území EDU25 km (viz podklad [2.6-141]) s vyznačením průběhu regionálních topolineamentů. 
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Obr. 140: Vyhodnocení DMR pro území EDU1.5 km s vyznačením regionálních a lokálních topolineamentů. Čísly jsou označeny jednotlivé topolineamenty. Zpracováno s využitím podkladů [2.6-118], [2.6-124] a [2.6-141] 
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2.6.3.8.2.3 Dokumentace indikací tektoniky 

Součástí geologického mapování, které bylo rovněž provedeno v rámci hodnocení území 
EDU5 km , bylo také vyhledání indikací tektoniky. Terénní mapovací práce pro tento účel 
byly zaměřeny především na vyhledávání zlomových hornin (mylonitů, kataklazitů a 
tektonických brekcií) a kinematických indikátorů na výchozech, ve vrtech a průzkumných 
rýhách. 

Regionální mylonitové zóny 

Z mylonitových zón regionálního rozsahu zasahuje na území EDU5 km mohelenská 
mylonitová zóna. Tato zóna je podrobněji popsána v kap.2.6.3.7.7. 

Průběh další mylonitové zóny je předpokládán napříč územím EDU1.5 km mezi Horními 
Dubňany a Slavěticemi ve směru SZ-JV v délce cca 7 km. S průběhem této zóny jsou 
jednak spojována drobná tělesa (budiny) eklogitu, serpentinitu, serpentinizovaného 
peridotitu nebo granátického amfibolitu a jednak výskyty mylonitizovaných rul a 
migmatitů zastižené v hlubokých hydrogeologických vrtech HGVJ2 v údolí Lipňanského 
potoka a HJV-1 jihozápadně od pozemku NJZ EDU.  

Mylonity a kataklazované horniny v okolí budin bazických hornin 

Málo mocné polohy mylonitů a kataklazovaných rul byly pozorovány v blízkosti budin 
bazických hornin nebo přímo na kontaktech těchto budin s horninami 
rulového/granulitového charakteru. Tyto polohy byly zdokumentovány pouze v území 
EDU1.5 km , kde bylo provedeno podrobnější geologické mapování a strukturně-
tektonická dokumentace významných výchozů.  

Kataklazovaný amfibolit (DB-9/5, DB-9/6 a DB-4/1a) 

Pás kataklazovaného amfibolitu směru ZSZ-VJV v délce cca 150 m byl zdokumentován 
na pravém břehu Skryjského potoka jižně od hřebenu s hradem Rabštejn (viz 
dokumentační body DB-9/5, DB-9/6 a DB-4/1a, viz Obr. 141 a Obr. 142). Pás probíhající 
zsz.-vjv. směrem má sklon generelně 70° k SSV. 
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Obr. 141: Bíle šmouhovaný amfibolit (kataklazovaný) na výchoze DB-9/5 – budina u čerpací 
stanice EDU. Převzato z podkladu [2.6-136]. 

Obr. 142: Výbrus kataklazovaného granátického amfibolitu z výchozu DB-9/5. Vlevo // nikoly, 
vpravo X nikoly, částečný odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Převzato z podkladu [2.6-136]. 

Mylonitizované ruly (DB-9/10, DB-10/3 a DB-10/2) 

Mylonitizované horniny byly zastiženy také v mocnějších zónách, např. na DB-9/10, DB-
10/3 a DB-10/2 (viz Obr. 143, Obr. 144 a Obr. 145). Na výchozu DB-9/10 byla zastižena 
mylonitizovaná granátická rula s porfyroblasty granátu se zřetelnými tlakovými stíny 
s rekrystalizovaným biotitem a výrazně protaženými zrny křemene (viz Obr. 144). 
Mylonitizovaná silně křemitá rula byla zastižena na kontaktu tělesa serpentinitu 
s granulitovou rulou na výchoze DB-10/2 (viz Obr. 145). Masivní mylonitizované křemité 
ruly byly také zastiženy na levém břehu Mohelenské nádrže, proti čerpací stanici EDU 
(DB-10/3; Obr. 143). 
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Obr. 143: Výchoz silně rozpukaných masivních křemitých rul na levém břehu Mohelenské 
nádrže, proti čerpací stanici EDU (DB-10/3). V pozadí výběžek s DB-3/8. Převzato z podkladu 
[2.6-136]. 

Obr. 144: Výbrus mylonitizované ruly z DB-9/10. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný odraz 
světla. Dílek měřítka = 1 mm. Převzato z podkladu [2.6-136]. 
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Obr. 145: Výchoz silně křemité ruly až granulitu při kontaktu se serpentinitem na pravém břehu 
Mohelenské nádrže. DB-10/2. Převzato z podkladu [2.6-136]. 

Mylonity v granulitických rulách (DB-3/7 a DB-4/9) 

Další výskyty zlomových hornin (DB-3/7 a DB-4/9) se nacházely v zářezu cesty 
odbočující ze silnice EDU – ČS EDU k severu, k Mohelenské nádrži. Silně duktilní 
mylonit zde vytváří asi 5 cm mocnou polohu v pruhu provrásněných granulitických rul (viz 
Obr. 146). Směr sklonu této polohy je 200° a sklon 75°. Vrásy, vložené do foliace, jsou 
silně stlačeny. 

Obr. 146: Poloha mylonitu ve zvrásněné granulitické rule. DB-3/7. Převzato z podkladu [2.6-136]. 

Mylonit z vrtu A-325; 40,3 - 40,9 m 

Poloha mylonitu byla nalezena také na pozemku NJZ EDU ve vrtu A-325, který byl 
vyhlouben v rámci inženýrsko-geologického průzkumu pozemku NJZ EDU – JO+CHV 
([2.6-104]). Zkoumané vzorky byly odebrány z hloubky 40,3 m (vz. 31), resp. 40,9 m (vz. 
32). 
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Mylonit z vrtu A-325 má charakter šedé jemnozrnné horniny rulového vzhledu s bílým 
páskováním a ohlazy na převážné části puklin. Na jedné z puklin v hloubce 40,3 m (vz. 
31) byla nalezena černá, práškovitá hmota o tl. cca 5 mm (viz [2.6-121]). V mylonitové 
zóně byly dále pozorovány hojné plochy s ohlazy pokryté průsvitným, hnědozeleným 
minerálem o tl. 0,5 - 1 mm s voskovým leskem.  

Obr. 147: Detailní pohled na vzorky č. 31 a 32. Převzato z podkladu [2.6-121]. 

V jílové frakci ve vzorku č. 32 byl rtg. analýzou zjištěn (viz [2.6-121]) zjištěn chlorit a dále 
illit, polytyp 1Md. Při zobrazení povrchu vzorku pod elektronovým mikroskopem při 
použití sekundárních elektronů (SE) bylo možné pozorovat smykovou plochu (lupínek 
chloritu) s patrným jemným rýhováním a uspořádáním tabulek chloritu ve směru pohybu 
(viz Obr. 148).  

Obr. 148: SEM foto smykové plochy vzorku 32 s patrným rýhováním. Převzato z podkladu [2.6-
121]. 
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Kataklazované horniny 

Kataklazované horniny byly nalezeny např. na výchozu DB-8/4, v těsné blízkosti menší 
megabudiny granátického amfibolitu. V páskovaných amfibolitech byla zdokumentována 
strmě uložená poloha hnědého kataklazitu se směrem sklonu této polohy 165° a 
sklonem 50°. 

Další kataklazovaná hornina (až tektonická brekcie) byla zastižena vrtem A-317, 
v hloubce 35,1 - 35,2 m. Vrt byl vyhlouben v rámci inženýrsko-geologického průzkumu 
pozemku NJZ EDU – JO+CHV ([2.6-104]). 

Tektonizovaná zóna s kompaktní tektonickou brekcií o mocnosti cca 6 cm omezovala 
mocnější poruchovou zónu (mocnost 1,45 m) vůči nadložnímu páskovanému amfibolitu. 
Při okraji tektonizované zóny byla patrná mylonitizace s usměrněním a protažením zrn 
brekcie do tvaru foliačních rybek. Mezi mylonit a okolní horninu je vložena 1–3 cm 
mocná poloha hnědošedého argilitizovaného kataklazitu ohraničená smykovými 
plochami. V jílové matrix vzorku z této polohy byly patrné relikty zrn křemene a živce (viz 
Obr. 149).  

V jílové frakci byl rtg. analýzou (viz [2.6-121]) zjištěna přítomnost chloritu, dále křemene, 
minerál ze skupiny plagioklasů, palygorskitu a slídového minerálu. Ten byl identifikován 
jako illit, s největší pravděpodobností polytyp illitu 1Md. 

Tektonická brekcie byla také zastižena vrtem A-310 v hloubce 24,80 – 25,50 m (viz 
podklad [2.6-104]). V jejím podloží byla zastižena tenká poloha žilného křemene 
(křemen-živcové skaliny) o mocnosti 10 cm. Ve vzorku převládal křemen a K-živce, místy 
byl přítomen plagioklas a výjimečně i biotit. Živce byly často zakaleny produkty alterace 
(kaolinizace, sericitizace). Tento vzorek byl použit ke studiu fluidních inkluzí (viz podklad 
[2.6-130]). 

Obr. 149 : Pohled na úsek jádra na metráži 35,1 – 35,2 m s polohou tektonické brekcie a 
argilitizovaného kataklazitu v granátických rulách. Převzato z podkladu [2.6-121]. 

Rozsah PT podmínek byl vypočítán na teploty 315–470 °C a tlaky 60–255 MPa. Hornina 
tedy vznikla v hloubkách více jak 6 km, tedy hloubkách typických pro vznik mylonitů a 
ultramylonitů. Lze předpokládat, že vznik inkluzí byl ovlivněn pozdně magmatickou 
činností, kdy do okolních hornin intrudovaly hojná tělesa pegmatitů. 
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Kataklazované horniny a tektonická brekcie s úlomky bazik byla také zjištěna v rýze R-2 
na pozemku NJZ EDU v poruchovém pásmu o mocnosti 1. Tato poruchová zóna byla 
zkoumána jako struktura S3 a výsledky tohoto studia jsou uvedeny v kap. 2.6.3.8.3.1. 

Násuny 

Násuny byly v zájmovém území pozorovány zejména na tektonických kontaktech 
megabudin granátického (příp. páskovaného) amfibolitu s podložím tvořeným převážně 
granulitickými rulami. Nejlépe je tento typ tektoniky pozorovatelný na skalním defilé na 
břehu Mohelenské nádrže, pod čerpací stanicí (ČS) EDU.  

Na výchoze (DB-11/14) je patrná ploše uložená zlomová plocha. V podložním bloku se 
nacházejí převážně granulitické ruly až granulity, jejichž foliace má strmý sklon (60° – 
75°) ve směru k JJV. Nadložní blok páskovaných granulitických rul je na popisovaném 
výchozu oddělen plochou diskontinuity se směrem sklonu a sklonem (od východu 
k západu): 182°/26°; 188°/34°, 179°/39° a 175°/36°.  

Relativní pohyb této mylonitové zóny o mocnosti 1 m je přesmykového charakteru. 
V zóně mylonitů byla zastižena drobná ptygmatická vrása, která je sekundárně 
deformovaná pohybem po mylonitové zóně. V přízlomové zóně se nacházejí časté 
foliační rybky a drobné tektonické šupiny (duplexy). Situaci na výchozu DB-11/14 
přibližuje Obr. 150. 

Dále byly zdokumentovány dva puklinové systémy, prvý se směrem sklonu a sklonem 
327°/67°, s puklinatostí 10 puklin na metr a průběžností puklin 5 m; druhý se směrem 
sklonu a sklonem 120°/63°, s puklinatostí 2 pukliny na metr a průběžností puklin do 1 m. 

V přízlomové části masivu byly odebrány dva vzorky hornin, z nadloží a z podloží, které 
dle makroskopického petrografického posouzení byly označeny jako mylonitizované 
biotitické ruly. Na výbrusech z obou vzorků (viz Obr. 151 a Obr. 152) jsou patrné 
deformace zrn křemene a živců (jejich protažení, drcení). 

Obr. 150: Výchoz DB-11/14 s ploše uloženou plochou diskontinuity (zvýrazněna červenou 
čarou) s mylonitizovanými rulami v přízlomové zóně. Pohled od ssz. Převzato z podkladu [2.6-
136].  
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Obr. 151: Protažená zrna křemene a živců v mylonitizované hornině z nadložního bloku 
páskovaných granulitových rul na výchoze DB-11/14. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný 
odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Převzato z podkladu [2.6-136]. 

Obr. 152: Podrcení zrn křemene a živce v okolí smykové plošky pokryté biotitem 
v mylonitizované hornině z podložního bloku biotitických rul na výchoze DB-11/14. Vlevo // 
nikoly, vpravo X nikoly, částečný odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Převzato z podkladu [2.6-
136]. 

Obdobnou strukturní pozici předpokládáme i u migmatitizovaných biotitických rul 
zastižených na výchozu DB-4/6. Foliace těchto rul má směr sklonu a sklon v rozmezích: 
177-186°/36-42°. Na tomto výchoze byla též pozorována vrásová kliváž (směr vrásy 
216°/48°).  

Mikrozlomy 

Drobné zlomy, které netvoří výrazné hranice mezi jednotlivými horninami a nejsou 
indikovány morfologií terénu, byly v území EDU1.5 km klasifikovány na základě 
přítomnosti kinematických indikátorů (akreční stupně, asymetrické ohlazy, otřelky, aj.) na 
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plochách diskontinuit. Kinematické indikátory jsou velmi náchylné k zvětrávání. Z tohoto 
důvodu se podařilo popsat smysl pohybu pouze u 6 zlomových ploch z 10, u kterých bylo 
patrné rýhování (viz Tab. 5). 

Tab. 5: Přehled zaznamenaných kinematických indikátorů 

 

Struktury z bodů DB-009, DB-015 a DB-045 v sv.–jz. a s.–j. orientaci byly na základě 
ohlazů definovány jako poklesy. Přesmyku byly přiřazeny struktury z bodů DB-014 (viz 
Obr. 153) a DB-045 orientované ve směrech V–Z a SV–JZ. Přičemž v rámci zlomové 
plochy zjištěné v bodu DB-045 byly popsány dva typy rýhování, což svědčí o změně 
napjatosti a staré reaktivaci této poruchy, kdy za starší lze považovat přesmýknutí, které 
je překryto indikacemi mladšího poklesu (viz Obr. 154). Kinematické indikátory popsané 
na zlomové ploše sv.– jz. mikrozlomu z bodu DB-068 poukazují na horizontální posun 
s poklesovou složkou pohybu. 

Obr. 153: Detail křehce duktilní deformace horniny na výchoze DB-014. Převzato z podkladu 
[2.6-136]. 

Dok. bod hornina S_typ směr sklon L_typ směr sklon

DB-009 biotitická rula dislokace - nerozlišeno 122 80 rýhování 220 10 49,100076 16,178073

DB-009 biotitická rula dislokace - pokles 122 80 striace (ohlazy) 36 33 49,100076 16,178073

DB-014 granulitová rula/granátický amfibolit dislokace - násun 10 80 striace (ohlazy) 92 15 49,096752 16,152176

DB-015 migmatit dislokace - pokles 91 75 vlečení 78 72 49,105300 16,140280

DB-044 granátická rula s biotitem dislokace - nerozlišeno 150 74 striace (ohlazy) 235 15 49,098280 16,147390

DB-045 granulity a granulitové ruly dislokace - násun 330 72 rýhování 46 41 49,098586 16,147942

DB-045 granulity a granulitové ruly dislokace - pokles 330 72 striace (ohlazy) 54 6 49,098586 16,147942

DB-048 granulity a granulitové ruly dislokace - nerozlišeno 123 75 rýhování 205 23 49,100538 16,152510

DB-049 granulity a granulitové ruly dislokace - nerozlišeno 45 36 rýhování 38 36 49,103530 16,154061

DB-068 granulity a granulitové ruly dislokace - pravostranný posun 302 81 striace (ohlazy) 228 32 49,099103 16,149219

souřadnice GPS
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Obr. 154: Svislé rýhování na ploše mikrozlomu (pokles) v migmatitu na DB-015. Převzato 
z podkladu [2.6-136]. 
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2.6.3.8.3 Přehledné vymezení podezřelých struktur 

Na základě výše provedeného hodnocení geologických a geomorfologických dat byly 
v blízkém okolí vymezeny následující podezřelé struktury (viz Obr. 155), které byly dále 
zkoumány metodami paleoseismologického výzkumu. 

Obr. 155: Vymezení podezřelých struktur v těsném okolí pozemku NJZ EDU (část PNpU) a STP 
EDU1-4 na základě existujících geologických map a vyhodnocení DMR. Červeně jsou vyznačeny 
zlomové struktury s prioritou 1, oranžově s prioritou 2. Sestavil I. Prachař, 2016.  

Struktury s prioritou 1 (zasahující do STP EDU1-4 a na pozemek NJZ EDU): 

Struktura 1  stykové pásmo amfibolitů a granulitů směru S-J, vyznačené na některých 
mapových podkladech jako zlom, resp. zlom s mylonitizací. Zákres dle 
podkladu [2.6-8]. 

Struktura 3 tektonické porušení bloku amfibolitů a rul na pozemku NJZ EDU, převážně 
zlomy směru S-J. Zlom zakreslený dle podkladu [2.6-119]. 

Struktura 6 zlom zakreslený v Účelové mapě ČGS [2.6-19]. 

Struktura 7 kontaktní zóna bloku amfibolitů a rul s blokem migmatitů (gföhlských rul). 
Zákres dle podkladu [2.6-123]. 
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Struktury s prioritou 2 (v těsném okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4) – území 
EDU1.5 km : 

Struktura 2 zlom směru S-J vyznačený na geologických mapách a omezující drobný 
výskyt serpentinitu uvnitř bloku granulitu. Struktura zakreslená dle podkladu 
[2.6-27]. 

Struktura 4 zlom směru V-Z až ZSZ-VJV vyznačený na geologických mapách a 
porušující rulové horniny v obalu tělesa mohelenského serpentinitu. 
Struktura zakreslená dle podkladu [2.6-19]. 

Struktura 5 zlom zakreslený v Účelové mapě ČGS [2.6-19]. 

Struktura 8 zlom zakreslený v Účelové mapě ČGS [2.6-19]. 

Struktura 9 zlom zakreslený v Účelové mapě ČGS [2.6-19]. 

Struktura 10 zlom směru S-J odhalený na břehu přehradní nádrže Mohelno. Zákres dle 
podkladu [2.6-118]. 

2.6.3.8.3.1 Zhodnocení podezřelých tektonických struktur s prioritou 1 

Zhodnocení "Struktury 1" 

Největší pozornost při hodnocení STP EDU1-4 je v podkladu [2.6-114] věnována 
podezřelé struktuře označované jako Struktura 1 (ve smyslu Obr. 134D). Tato struktura 
byla vymezena především na základě geofyzikálních indikací a litologie zájmového 
území. Její morfologický projev není výrazný a také není spojena s žádným 
topolineamentem.  

Struktura 1 probíhá generelně ve směru S-J, její průběh však není přímočarý, ale 
zvlněný. Dle poznatků z vrtů vyhloubených v STP EDU1-4 se projevuje jako poměrně 
široká poruchová zóna s hlubším zvětráním porušených hornin ve srovnání s okolím. 
Šířka zóny je odhadována od prvých desítek metrů do více jak 100 m.  

Na základě výsledků geofyzikálních měření na profilech DU-3 a DU-7 je v podkladu [2.6-
114] její průběh předpokládán od sedla "Na širokých" na jihu až k zemědělským 
budovám v bývalých Heřmanicích a k rýze KR-2. Na geofyzikálním profilu DU-6 není tato 
zóna patrná. V oblasti "V úzkých" struktura 1 probíhá podél východního okraje mírné 
elevace, která je podmíněna litologicky, odolnějším granátickým amfibolitem, potvrzeným 
vrty E-8, E-9 a E-10. 

Dle výsledků geofyzikálních měření na profilu DU-4 a poznatků z archivních vrtů je 
autory podkladu [2.6-114] předpokládán další průběh struktury 1 od rýhy KR-1 pod jižním 
oplocením STP EDU1-4 směrem k objektu 532/1-01, a obloukem přes objekt 801/1-01, 
reaktorovnu č. 2 do prostoru mezi transformátory 1. a 2. bloku EDU1-4, kde opouští STP 
EDU1-4. Na severním předpolí STP EDU1-4 se noří pod neogenní sedimenty, jak je 
možné usuzovat z profilu DU-8 (viz Geologická mapa STP EDU1-4, Příloha 2.6.3-6). 

Rýhou KR-1 (délka 50 m, hloubka 3-4 m) byla, dle podkladu [2.6-114], odkryta 26 m 
široká kontaktní zóna oddělující granátické amfibolity na západě od křemitých rul na 
východě. Zejména křemité ruly na východním okraji kontaktní zóny mají výraznou 
stébelnatou texturu (lineace protažení), která dokládá značné duktilní přetvoření původní 
horniny (patrně granulitu) bez reologického kontrastu mezi složkami. Jednotlivá stébla 
křemité ruly jsou složena z velmi jemnozrnného křemene, živce a biotitu. Stébelnatá 
stavby horniny je intenzivněji vyvinutá než foliace, což dokládá konstrikční povahu 
deformačního elipsoidu – převažující protažení nad tvorbou planární stavby. 
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Obr. 156: Interpretace průběhu struktury č. 1 mezi bývalými Heřmanicemi a Skryjemi (viz 
červená plná linie). Čárkovaně je vyznačen předpokládaný průběh dalších větví struktury S1. Na 
obrázku jsou rovněž vyznačeny geofyzikální profily a obě průzkumné rýhy KR-1 a KR-2 
realizované na struktuře 1. Sestavil I. Prachař, 2016. 

Strukturní měření v rýze KR-1, popsaná v podkladu [2.6-114] ukázala, že lineace 
protažení v křemité stébelnaté rule i roubíkovitých eklogitových budin má jednotný směr. 
Lze tedy předpokládat jednotnou povahu přetvoření v celém objemu hornin. Rozptyl 
foliací podél velkého oblouku s pólem odpovídajícím lineacím v celém souboru hornin 
v rýze ukazuje stavbu mírně subhorizontálně zploštělých roubíků (litonů) různé velikosti a 
materiálové povahy (stébel v křemité rule a budin eklogitů). Tato stavba je nejlépe patrná 
na Obr. 157. 

Výše uvedené poznatky ukazují na to, že stavba kontaktní zóny, složené z velmi 
jemnozrnných křemitých rul, eklogitů, amfibolizovaných bazik a serpentinitů (viz Obr. 
158), vznikla v silném duktilním toku spodnokorového materiálu. Stavba zóny, bez 
ohledu na materiálovou povahu a velikost litonů byla podřízena jednotnému režimu 
subhorizontálně mírně zploštělé konstrikční (válcovité) lineace.  
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Obr. 157: Rýha KR-1, východní část. Subhorizontální stavba zploštělých roubíků v křemité rule. 
Převzato z podkladu [2.6-114]. 

Obr. 158: Pohled na východní část rýhy KR-1 zachycující kontakt mezi amfibolitem s budinami 
bazik a křemitými stébelnatými rulami. V pravé části snímku je patrné ploché nasunutí 
amfibolizovaných peridotitů na křemité ruly se zónou mylonitů ve stykové zóně. Převzato z 
podkladu [2.6-114]. 

V místě rýhy KR-2 (délka 50 m, hloubka 3-4 m) měla struktura 1 stejný charakter, jako v 
rýze KR-1. Horninový masiv ale v okolí rýhy KR-2 byl hluboce zvětrán a eluvia a zcela 
zvětralé horniny, v souladu s předpokladem vyplývajícím z geofyzikálního profilu DU-3 
(viz podklad [2.6-114]), zasahovaly do hloubky více jak 20 m. Nápadným rysem 
zastiženého eluvia byl postupný barevný přechod o hnědožluté barvy eluvia na západě k 
cihlově až temně červené barvě eluvia na východě. Tělesa bazik, častá v rýze KR-1, byla 
zastižena až vrtem E-2 situovaným vedle rýhy KR-2. 
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Charakter struktury 1 v okolí rýhy KR-2 nejlépe popisuje geologická interpretace 
odporového řezu DU-3 (viz Obr. 159). Na odporovém řezu jsou patrná dvě tělesa hornin, 
která jsou uložena v hloubkách 15 a více metrů. Tato tělesa jsou oddělena zónou se 
středními odpory širokou téměř 30 m, která je interpretovaná jako poruchová zóna na 
kontaktu výše zmíněných horninových těles. Horniny i kontaktní zóna jsou přikryty 
mocnou polohou eluvií. Vrtem E-1 byl ověřen výskyt páskovaného amfibolitu na západ 
od této zóny. Ve vrtech E-3 a E-13 byla zastižena pouze eluvia, která nejspíše náleží 
křemité rule (E-3) a granulitu (E-13).  

Obr. 159: Geologická interpretace ERT profilu DU-3 s využitím poznatků z rýhy KR-2 a vrtů E-1, 
E-2, E-3 a E-13. Převzato z podkladu [2.6-114]. 

Na základě poznatků z rýh KR-1 a KR-2 autoři podkladu [2.6-114] interpretovali strukturu 
1 jako variskou duktilní zónu na kontaktu amfibolitu a granulitu v rámci náměšťsko-
krumlovského granulitového masivu. V zóně byla pozorována četná tělesa a budiny 
bazických hornin (amfibolizovaného peridotitu, eklogitu, serpentinitu). Jejich přítomnost a 
celková stavba ukazují, že struktura 1 byla konstituována ve velkých hloubkách, za 
vysoké teploty a tlaku.  

V rýhách nebyly nalezeny žádné indikátory (tektonické, kinematické, strukturní), které by 
svědčily o recentní nebo nedávné (pomiocénní) pohybové aktivitě. Bohužel, kvartérní 
pokryv, díky malé mocnosti a kryogennímu prohnětení, ani eluvia v rýze KR-2 nebyly 
vhodné pro datování. 

Pokračování struktury 1 směrem na jih (viz ERT profil DU-7 na Obr. 156) není zcela 
zřejmé. Nicméně mírná deprese na metráži 200–230 m profilu by mohla představovat 
indikaci tektonického porušení nebo přinejmenším hlubšího zvětrání hornin (blíže viz 
[2.6-114]).  

Možné pokračování směrem k severu bylo ověřeno autory podkladu [2.6-119]. Za 
výraznější indikaci možného tektonického porušení byla považována zóna snížených 
odporů na metráži 250-270 m na ERT profilu DU-10. Tato zóna byla odkryta rýhami KR-
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3A a KR-3B. V rýze KR-3B byl zastižen nevýrazný styk páskovaného granátického 
amfibolitu s jemnozrnnými biotitickými rulami až amfibolovými rulami s výraznou plošně 
paralelní texturou. Styk amfibolitů a rul byl doprovázen rojem pegmatitových žil a žilek, 
z nichž některé byly porušeny drobnými zlomy (šikmý posun). 

Povaha rozhraní mezi výše zmíněnými typy hornin se mírně odlišuje od charakteru 
kontaktní zóny pozorované v rýhách KR-1, KR-2 a ve vrtech v STP EDU1-4. V rýhách 
KR-3A a KR-3B nebyly zastiženy žádné výrazné budiny ultrabazik. Tyto horniny se zde 
vyskytovaly velmi sporadicky, a pokud, tak v tenkých páscích v rámci páskovaných 
amfibolitů. 

Kontaktní zóna se zde projevuje zejména změnami směru metamorfní foliace, která se 
v bloku amfibolitů ze směru SV-JZ více přiklání k SSV, zatímco v rulách je foliace velmi 
uniformní ve směru SV-JZ (směr 72° - 76°). Ve směru předpokládaného průběhu 
struktury 1 probíhá řada drobných poruch (krátkých zlomů), které byly zastiženy v obou 
rýhách (viz Obr. 160). 

Obr. 160: Geologická a tektonická interpretace poznatků z rýh KR-3A a KR-3B. Zelenou barvou 
jsou znázorněny amfibolity, okrovou biotit-amf. ruly. Červené čárkované linie znázorňují 
tektonické poruchy (zlomy). Strukturními značkami je vyjádřen směr a sklon foliace (značka Ⱶ ), 
puklin a zlomů. Převzato z podkladu [2.6-119]. 

Ve svrchní vrstvě byla po celé délce rýhy zastižena poloha vltavínonosných klastik, 
rezavě hnědé barvy, která byla pokryta svahovými hlínami okrově hnědé barvy. 
Vltavínonosná klastika byla částečně postižena geliflukcí a mrazovými jevy, nicméně 
nebyla zjevně porušena odhalenými zlomy. 

Na základě pozorování v rýhách KR-3A a KR-3 a celkové geologické situace je velmi 
pravděpodobné, že styk amfibolitu a biotických (amfibolových) rul není pokračováním 
struktury 1. Lze jej spíše interpretovat jako okraj další megabudiny granátického 
amfibolitu, která se nachází v prostoru čistírny odpadních vod Skryje a dále v údolí 
Skryjského potoka. Pod neogenními sedimenty se tento okraj obloukovitě stáčí 
k západu, jak je patrné z geologické mapy STP EDU1-4, a naznačují to i směry 
metamorfní foliace v bloku amfibolitů (viz Obr. 160).  

  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 181 
 

Zhodnocení "Struktury 3"  

Struktura 3 byla v podkladu [2.6-114] vymezena především na základě výsledků 
inženýrsko-geologického průzkumu pozemku NJZ EDU, jako široké (až 80 m) pásmo 
hlubokého zvětrání hornin probíhající ssv. - jjz směrem (viz podklad [2.6-115]). Východní 
okraj této zóny byl odkryt rýhou R-2. 

Z východní části rýhy R-2 je v podkladu [2.6-114] popsán horninový masiv tvořený 
páskovanými amfibolity s mocnějšími polohami (až 0,5 m) granulitů vložených do foliace 
amfibolitu. Foliace má generelně směr SV-JZ a je ukloněna k jihovýchodu pod úhlem 
kolem 60°. Masiv je porušen též řadou puklin ssv. - jjz. směru, strmě ukloněných k 
východu, které jsou bez striací. 

Ve střední části rýhy R-2 probíhá ssv. - jjz směrem diskutovaná Struktura 3 a objevuje se 
i v části rýhy R-2A. Na obou výskytech Struktura 3 odděluje méně zvětralou část masivu 
na východě od více zvětralé části masivu na západě, jak ukazuje Obr. 161. 

Obr. 161: Nákres půdorysu rýhy R-2 s vyznačením hlavních zlomových struktur (struktura 3 a 
3V) a fotografií rýhy R-2 s zvýrazněným průběhem Struktury 3 a doprovodné granulitové čočky. 
Orientace ploch je uvedena zápisem směru sklonu / sklonu plochy. Převzato z podkladu [2.6-
114]. 

Mocnost porušeného pásma ve struktuře 3 se pohybuje okolo 1 m. V této zóně byla 
nalezena zcela zvětralá tektonická brekcie s úlomky amfibolitu nebo bazik o velikosti až 
8 cm (viz Obr. 162A. Dále zde směrně probíhají žilky tvořené špinavě bílým, práškovým 
karbonátem. Karbonát též tvoří nodule v porušené zóně (viz Obr. 162B). Zlomovou zónu 
tvoří zejména mylonit až silně kataklazovaný granulit. 

Podobný charakter má i paralelní Struktura 3V zastižená při východním konci rýhy R-2A. 
V porušeném pásmu byly autory podkladu [2.6-114] pozorovány útržky amfibolitu a 
bazik, karbonátové nodule a kataklazované granulity v okolí porušeného pásma. 
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Granulity jsou v zóně silně rozpukány, vzdálenost diskontinuit se zde pohybuje mezi 2–6 
cm. Plochy puklin jsou hladké, s jílovitými povlaky, avšak bez striací. V těsné blízkosti 
zlomové plochy jsou granulity silně kataklazovány (viz Obr. 163).  

Obr. 162: A: Pohled na porušenou zónu struktury 3 v rýze R-2 s patrnou zcela zvětralou 
tektonickou brekcií a žilkami špinavě bílého karbonátu. V levé části snímku A je patrný silně 
rozpukaný granulit s velmi malou vzdáleností diskontinuit (hnědý). B: Rýha R-2A. Pohled na 
vzorek tektonicky porušené horniny ze struktury 3. Žlutá linie představuje linii zlomu, na 
východní straně je patrný zcela rozložený mylonit (šedozelený), na západní straně se ke 
zlomové ploše přimyká olivově zelený mylonit až silně kataklazovaný granulit. Převzato z 
podkladu [2.6-114]. 

Obr. 163: Pohled na strukturu 3V v rýze R-2, východní část. Fotografie vlevo znázorňuje celkový 
pohled na severní stěnu rýhy R-2 se strukturou 3V. Vpravo je detailní pohled s označenými 
horninovými typy v porušené zóně. 1 - silně rozpukaný granulit, patrně kataklazovaný; 2 - 
celistvý granulit; 3 - zóna zlomu s mylonitem a silně kataklazovaným granulitem; 4 - útržky 
amfibolitu – tektonická brekcie; 5 - amfibolit; 6 - celistvý granulit. Převzato z podkladu [2.6-114]. 

V rýze R-2A je Struktura 3 překryta asi 1 m mocnou vrstvou neogenních sedimentů, 
které nejsou porušeny posunem na zlomu (viz Obr. 164). 
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Obr. 164: Pohled na stopu struktury 3. Foto A: znázorňuje stopu zlomu (viz světle modrá šipka) 
překrytou neporušenými jílovitými písky, jejichž stáří je dle analogie se sedimenty popsanými v 
podkladu [2.6-48] odhadováno na spodní baden. Popis ukazuje sled zastižených vrstev 
sedimentárního pokryvu. Foto B: totéž v detailu. Převzato z podkladu [2.6-114]. 

Struktury 3 a 3V, nalezené v rýze R-2 a popsané v podkladu [2.6-114] představují staré 
zlomové struktury, o čemž svědčí zejména výskyt mylonitů a soudržných kataklazitů. 
Díky selektivnímu zvětrávání a silnému rozpukání rigidních těles granulitů se porušená 
zóna struktury 3 jeví jako hluboce zvětralé pásmo. Zvětralé mylonity nabývají charakteru 
jílovitých písků, které byly druhotně penetrovány práškovým karbonátem. 

Situace v rýze R-2A, kdy miocénní sedimenty překrývající zlomovou plochu nejsou 
zlomem porušeny (viz Obr. 164), poskytuje průkaz o tom, že přinejmenším v posledních 
12,8 mil. let nedošlo k posunu na uvedené struktuře. Při určení času se prozatím 
opíráme o údaje publikované v podkladu [2.6-48], kde autor předpokládá 
spodnobádenské stáří těchto sedimentů (Baden - 16,3 - 12,8 mil. let). Nelze vyloučit ani 
stáří Ottnang (17,0 – 18,3 mil. let) – viz podklad [2.6-19]. 

Na základě výše uvedených zjištění byla Struktura 3 v podkladu [2.6-114] hodnocena 
jako vyhaslá zlomová struktura s prokazatelnou absencí posunu na zlomu v posledních 
12,8 mil. let.  

Zhodnocení dalších s.-j. struktur spřízněných se „Strukturou 3“  

K vyhledání možného pokračování struktury 3 k jihu byly autory podkladu [2.6-119] 
využity ERT profily v.-z. směru, které byly proměřeny v rámci IG průzkumu pozemku NJZ 
EDU ([2.6-156] a [2.6-157]). Na ERT profilech byly identifikovány možné indikace 
tektoniky, z nichž některé byly ověřeny krátkými kopanými rýhami označenými jako R-4, 
R-5 a R-6 (viz Obr. 165). Rýha R-4 byla situována v místě výrazné vertikálně uložené 
zóny snížených odporů a měla prověřit průběh interpretované struktury „A“ a „B“. Rýhami 
R-5 a R-6 měly být prověřeny indikace v pomyslném protažení struktury 3 směrem k jihu. 

Zvolené indikace ve všech třech rýhách nebyly na odporovém obraze projevem 
tektonického porušení, nýbrž odrážely nerovnoměrné zvětrávání horninového masivu. 
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 Obr. 165: Zhodnocení indikací tektoniky na geofyzikálních profilech směru V–Z na pozemku 
NJZ EDU se zákresy realizovaných průzkumných rýh. S využitím odporových řezů převzatých 
z podkladů ([2.6-156] a [2.6-157]. Převzato z podkladu [2.6-119]. 

Obr. 166: Pohled na severní stěnu rýhy R-4 v úseku 15–27 m, v místě geofyzikální indikace na 
profilu P23 (650 m) a geologická interpretace tohoto úseku. Převzato z podkladu [2.6-119]. 

Zlomová tektonika byla potvrzena pouze v případě indikace na profilu P19, na metráži 
cca 405 m (viz Obr. 165), a to v rýze R-3. V této rýze byla na metráži 27-28 m zastižena 
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mylonitová zóna v doprovodu útržků bazik (viz Obr. 167). Průběh mylonitové zóny měl 
směr a sklon 352/77/V. 

Obr. 167: Pohled na severní stěnu rýhy R-3 na metráži 27–28 m (měřeno od záp. konce rýhy) 
s mylonitovou zónou tvořenou protáhlými čočkami mylonitu (cca 5 cm mocnými), s útržky bazik 
a s provápněním. Převzato z podkladu [2.6-119]. 

Zhodnocení "Struktury 6"  

Struktura 6 byla vymezena Českou geologickou službou (viz podklad [2.6-19]) jako zlom 
ZD2a. Zlom se morfologicky neprojevuje. Jeho vymezení bylo provedeno na základě 
geofyzikálních indikací a pozorovaného zamokření, zejména jihozápadně od Dukovan.  

Zhodnocení struktury S6 západně od pozemku NJZ EDU 

Na zkoumaném místě (západně od pozemku NJZ EDU) se interpretace autorů studie 
[2.6-19] opírá především o ERT geofyzikální profil R-1 (viz Obr. 168), na kterém je patrné 
odporové rozhraní na metráži 130 m. Dále jsou zmíněna pozorování v rýze R1 – AV130, 
kterou byla tato geofyzikální indikace ověřována. 

Obr. 168: ERT geofyzikální profil R-1. Převzato z podkladu [2.6-19].  

V rýze byly zastiženy šedozelené písčito-prachovité jíly terciérního stáří (pravděpodobně 
ottnang). V těchto jílech byly pozorovány smykové plochy (viz Obr. 169) s velmi 
proměnlivými směry sklonu a úhly sklonu. Ve zprávě ČGS [2.6-19] se uvádí, že v úseku 
rýhy o délce cca 18 m bylo pozorováno 23 zlomových ploch, z toho 14 poklesů a 9 zlomů 
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s nezjištěným smyslem pohybu (viz Obr. 170). Na dislokačních plochách byly 
pozorovány zřetelné ohlazy.  

Obr. 169: Pohled na smykovou plochu v jílu s karbonátovými nodulemi. Převzato podkladu [2.6-
19]. 

Obr. 170: Diagram orientací drobných dislokací se striacemi z rýhy R1 – AV130. Sestaveno z dat 
uvedených v podkladu [2.6-19]. 

Jejich geneze je vysvětlena několika způsoby, změnou objemu podložních písků při 
diagenezi; změnou objemu při nasycení vodou a následné křehké porušení nadložních 
jílovitých písků vyrovnávající tyto změny; mrazovým zvětráváním; reakcí na svahové 
pohyby; reakcí kenozoického pokryvu na tektonické pohyby v podložním moldanubiku. 

Existence Struktury 6 byla ověřena nově provedenými průzkumnými pracemi, které 
zahrnovaly geofyzikální měření a vrtný průzkum (viz podklad [2.6-122]).  
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V oblasti zkoumané autory studie [2.6-19] byly proměřeny 2 ERT profily, DU-21 (140 m) 
a DU-22 (500 m) – viz [2.6-125]. Jeden profil (DU-21) byl veden ve stopě profilu R-1 [2.6-
19], druhý (DU-22) paralelně s předchozím ve vzdálenosti cca 140 m. Na pozemku NJZ 
EDU bylo místo zákresu Struktury 6 dále ověřováno v prostoru mezi rýhami R-1 a R-2 
pomocí magnetometrie. Pozice a označení profilů navržených na pozemku NJZ EDU a 
v jeho okolí vyplývá z Obr. 171. 

Obr. 171: Schéma geofyzikálních profilů a polygonu MNU(zelená) (viz studie [2.6-122] a [2.6-
125]) v oblasti pozemku NJZ EDU s vyznačením již realizovaných profilů (světle modré), rýh 
(žluté) a se zákresy zlomových linií v geologických mapách (fialové). Převzato z podkladu [2.6-
122]. 

Odporový obraz na profilu DU-21, který byl veden ve stejné stopě jako profil R-1, nebyl 
ve shodě s odporovým obrazem na profilu R-1. Rozdíl je zejména v obraze podložního 
krystalinika, zatímco svrchních 10-15 m se odporově projevuje na obou profilech zcela 
shodně. Zásadní diference je ve zobrazení odporového rozhraní ukloněného k SV, které 
je patrné pouze na metráži 135 m profilu R-1 (viz Obr. 172). Odporové rozhraní, 
obdobné výše zmíněnému, nebylo na profilu DU-22 patrné. Zákres Struktury 6 sice křížil 
profil DU-22 v místě široké, vertikálně položené zóny snížených odporů, ale souvislost 
obou geofyzikálních indikací (na profilu R-1 a DU-22) s jednou zlomovou zónou nebyla 
jednoznačná. Obdobnou zónu, jako na profilu DU-22 v metráži 300–350 m, bylo možné 
pozorovat i na profilu R-1 v metráži 300–350 m. Jejich spojení lze interpretovat jako 
strukturu směru S-J.  

V sousední rýze R-2 byly zastiženy především páskované amfibolity s polohami granulitu 
až granulitových rul, které tvoří neprůběžné čočky protažené paralelně s foliací. Foliace 
probíhá generelně ve směru SSZ-JJV se sklonem k jihu až jihozápadu.  

Existence struktury, která se projevila odporovým rozhraním na profilu R-1 [2.6-19], byla 
ověřena autory podkladu [2.6-122] vrtným průzkumem, který se skládal ze 3 svislých vrtů 
E-20, E-21, E-23 a jednoho šikmého vrtu ES-22.  
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Obr. 172: Srovnání ERT profilů R-1 a DU-21. Převzato z podkladu [2.6-122]. 

Interpretace poznatků byla v podkladu [2.6-122] založena především na porovnání 
výsledků vrtného průzkumu s odporovým obrazem území se Strukturou 6 (viz Obr. 173).  

S geologickým poměry velmi dobře koreloval průběh vrstvy s nízkými odpory na obou 
profilech. V této vrstvě se uplatnily 3 typy hornin podobných odporových vlastností – 
kvarterní deluvia, neogenní jílovité písky a zcela zvětralé podložní amfibolity.  

S hlubší stavbou, potvrzenou vrty, lépe koreluje profil DU-21 (viz Obr. 173B). Přechod do 
zdravého amfibolitu je na tomto profilu sblížen s průběhem odporového rozhraní kolem 
130 Ωm. Na profilu R-1, v jeho jihozápadní části, lze pozorovat poměrně dobrou korelaci 
přechodu do zdravého amfibolitu s vrstvou s odporem kolem 200 Ωm, pak tato hranice 
kříží indikaci zlomu a pokračuje ve vrstvě s odporem mezi 100 a 150 Ωm. 

Vrtem E-20 byla vyvrácena představa, že geofyzikální indikace představuje významnější 
litologické rozhraní, neboť vrtem byl zastižen rovněž amfibolit, obdobný jako ve vrtech E-
21, ES-22 a E-23. Další vrt, E-21, prošel geofyzikální indikaci zlomu v hloubce cca 10 m. 
V tomto úseku byly zastiženy pouze 2 polohy amfibolové ruly s biotitem, avšak žádné 
známky tektonického porušení. 

Vrt E-23 měl výše zmíněnou indikaci protnout v hloubce cca 26 m. V této hloubce se 
však nacházel zdravý, místy více rozpukaný (vzd. diskontinuit 6-10 cm) páskovaný 
amfibolit bez známek tektonického porušení (ohlazy na plochách puklin, mocnější výplň, 
podrcení, výskyt tekt. brekcie, mylonitizace). Dle popisu vrtného jádra nebylo 
významnější tektonické porušení zaznamenáno v celém profilu vrtu E-23. Drobné skluzy, 
příp. mocnější výplň puklin byla pozorována v silně rozpukaném úseku 31,70-39,60 m, 
kde na subvertikálních puklinách s železitými povlaky byly ojediněle pozorovány slabé 
striace. 

Z výsledků vrtného průzkumu tedy vyplývá, že indikace zastižená na profilu ERT profilu 
R-1 nemá opodstatnění jak v petrografickém složení, tak v tektonickém porušení masivu. 
Neodráží ani míru rozpukání, neboť značně rozpukané zóny byly zastiženy i v částech 
masivu s vyššími odpory, ani míru zvětrání masivu (obdobně zvětralé partie měly 
rozdílné hodnoty měrného odporu). 

Vrtným průzkumem a kontrolním geofyzikálním měřením tedy nebyla potvrzena 
přítomnost Struktury 6 v místě zákresu dle podkladu [2.6-19]. Kontrolním geofyzikálním 
měřením (ERT profil DU-21) také nebyla zjištěna žádná další geofyzikální indikace 
možného tektonického porušení. Rovněž vrty E-21 a E-23, i ES-22, nebyly zastiženy 
polohy tektonicky postižených hornin (zlomové horniny, kinematické indikátory). 
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Obr. 173: Porovnání geologické situace odvozené z vrtů s odporovými řezy R-1 [2.6-19] (A) a 
DU-21 [2.6-122] (B). Převzato z podkladu [2.6-122]. 

Zhodnocení struktury S6 při hranici mezi pozemky NJZ EDU a EDU1-4 

Struktura S6 byla dále hodnocena na hranici mezi pozemky NJZ EDU a EDU1-4, sev. od 
záp. skupiny chladících věží. Po vyhodnocení geofyzikálních profilů P14, P15 a DU-27 
byla vyhloubena rýha R10 (viz Obr. 174 a Obr. 175). 
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Obr. 174: Průběh struktury S6 na hranici pozemků NJZ EDU a EDU1-4 s vyznačením 
provedených geofyzikálních profilů a rýhy R-10. Převzato z podkladu [2.6-131]. 

Rýhou R-10 byla zastižena část budiny, kterou tvoří granátické ruly a amfibolity 
s vložkami bazik. Tato budina má vlastní stavbu, kterou lze charakterizovat ploše 
uloženou foliací se směrem sklonu generelně k západu až ZSZ. Sklon foliace je velmi 
proměnlivý, obvykle se pohybuje mezi 14–40°. V okolí drobnějších budin se však různě 
stáčí a „obtéká“ tyto budiny. Pak nabývá strmějších sklonů, až 85° a mění se i směry 
sklonu. 

Obr. 175: Celkový pohled na rýhu R-10 od jihozápadu. Převzato z podkladu [2.6-131]. 

Na metráži 23 m na východní stěně rýhy, probíhá okraj budiny zvýrazněný polohou 
mylonitu. Dále k jihu byla rýhou zastižena zóna páskovaných hornin. Stavba této zóny je 
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poměrně uniformní, střídají se zde pásky biotitických rul až migmatitů s pásky amfibol-
biotitových rul až masivních amfibolitů bez granátu. Foliace a průběh pásků jsou 
sblížené, generelně se sklánějí ve středních až vyšších úhlech k jihu až JZJ. 

Zákres struktury S6 probíhá přibližně polovinou rýhy (metráž cca 14 m). Na tomto místě, 
ani v celé rýze nebyly pozorovány indikace, které by ukazovaly na průběh zlomu 
směrově a délkou (významem) odpovídajícímu zákresu na účelové geologické mapě UL 
EDU [2.6-19]. 

Zhodnocení struktury S6 na ploše C východně od STP EDU1-4 

Toto území bylo podrobněji zkoumáno v roce 2011 při vyhledávání pozemku pro 
umístění NJZ EDU. V tomto území byly proměřeny 2 geofyzikální profily PC1 (752 m) a 
PC2 (292 m), a to jak geoelektrickou metodou ERT, tak mělkou refrakční seismikou – 
MRS (viz 2.6-71]). Zákres struktury S6 byl překřížen profilem PC1 (viz Obr. 176). 

Na profilu je patrná zóna s nízkými odpory mezi 325–500 m (viz Obr. 177). Dále pak 
indikace podzemního vodiče na metráži 514 m. Odporové rozhraní na metráži 340 m 
bylo autory podkladu [2.6-71] interpretováno jako indikace zlomu. Pozice indikace je tedy 
blízká pozici zákresu struktury S6.  

Autoři studie [2.6-131] se neztotožnili s touto interpretací indikace zlomu. Ve větších 
hloubkách nebyl dle jejich názoru patrný výrazný gradient koncentrovaný do úzké strmé 
indikace. Navíc indikace nepokračuje do svrchní vrstvy se středními odpory (zelené 
polohy), která odpovídá zvětralým granulitům (viz dokumentace vrtu C004).  

Obdobné nálevkovité a mísovité struktury lze pozorovat i mezi metrážemi 30 m–190 m. 
Tyto struktury byly autory studie [2.6-131] interpretovány jako projevy nerovnoměrného 
zvětrání horninového masivu. 

Obr. 176: Pozice průzkumného území na ortofotomapě s vyznačením provedených 
geofyzikálních měření, vrtů a struktur S6 a S2. Převzato z podkladu [2.6-131]. 
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 Obr. 177: Odporový řez na profilu PC-1. Geofyzikální indikace tektoniky se nachází přibližně 
v blízkosti zákresu struktury S6. Na řezu jsou znázorněny realizované vrty. Převzato z podkladu 
[2.6-131]. 

Měřením DEMP bylo pokryto území, jehož středem probíhá zákres struktury S6 (viz Obr. 
178). Plocha ve své centrální části zachycuje zónu snížených zdánlivých měrných 
odporů (méně než 40 Ωm), která je interpretována, analogicky k okolním profilům (např. 
DU-28) jako poloha jílovitých fluviálních sedimentů. Oblasti s vyššími zdánlivými 
měrnými odpory na okrajích plochy mohou být interpretovány jako málo zvětralé horniny 
krystalinika. 

Změřené hodnoty složky „Inphase“ (10 a více ppt) ukazují na přítomnost umělého vodiče 
na JZ okraji plochy. Ten je také patrný ze snížených hodnot zdánlivých měrných odporů 
(pod 50 Ωm) podél stejné linie. 

Geofyzikálními profily a zejména vrtem E-33 byl zjištěn prozatím neodhalený výskyt 
reliktu neogenních sedimentů na Dukovanské elevaci. Rozsah a kontura reliktu byly 
v zájmovém území č. 2 zakresleny na základě výsledku měření DEMP (viz Obr. 179). 
Jeho pokračování k západu na ploše C pak na základě analýzy leteckého snímku z roku 
2015. Kontura reliktu je dobře patrná jako sytě zelená barva. Ta je dána nejspíše vyšší 
vlhkostí jílovitých sedimentů, které jsou pak zvýrazněny za podmínky vhodného osevu 
plochy a samozřejmě i období, kdy je snímkování provedeno (viz Obr. 179). 

Obr. 178: Plošné rozložení zdánlivých měrných odporů v okolí profilu PC1 s vyznačením 
nízkoodporové vrstvy, která je tvořena terciérními sedimenty. Převzato z podkladu [2.6-131]. 
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Obr. 179: Rekonstrukce reliktu neogenních sedimentů s využitím výsledků geofyzikálních 
měření a leteckého snímkování území státu. Kontura reliktu je vyznačena světle hnědou barvou. 
Převzato z podkladu [2.6-136]. 

Z vrtného jádra vrtu E-33, z hl. 5 m, byl odebrán vzorek, který byl podroben 
mikropaleontolo-gickému vyhodnocení. Toto vyhodnocení provedla Mgr. Pavla 
Tomanová-Petrová z ČGS, pob. Brno. Ve zprávě o vyhodnocení (nepubl. sdělení) byl 
vzorek zařazen do ottnangu („pravděpodobně ottnang“). Vzorek vzácně obsahoval 
mikrofaunu pocházející z křídy. 

Jak vyplývá z reinterpretace odporového řezu PC1 (viz Obr. 177) a interpretace nových 
geofyzikálních měření (DEMP-C1) a ERT profilu DU-19 (jižně od ubytovny Dukovany – 
viz [2.6-125]) – viz Obr. 180 nebyly zjištěny indikace ukazující na přítomnost struktury 
S6. 

Obr. 180: Odporový řez na profilu DU-19 s vyznačením místa průběhu struktury S6. Řez byl 
převzat z podkladu [2.6-125]. 
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Zhodnocení "Struktury 7" 

Struktura 7 byla zkoumána autory studie [2.6-123] v jihozápadní části pozemku NJZ 
EDU, v rámci ověřování výrazného odporového rozhraní pozorovaného na ERT profilech 
proměřených autory podkladu [2.6-103]. (viz Obr. 181). Zřetelně se tato struktura též 
projevuje na odporovém obraze pořízeném metodou DEMP, a to jako zóna velmi 
nízkého odporu (viz Obr. 182). Tento pás nízkých odporů se při dalším průzkumu 
Struktury 7 ukázal jako výplň neogenního koryta o šířce 20 m a hloubce 5 m. Toto 
rozhraní má rovněž projev v morfologii terénu, jako mírný svah ukloněný k SSV. 

Dle výsledků IG průzkumu pozemku NJZ EDU (viz [2.6-104]) je tato indikace spojena 
s rozhraním mezi migmatity (gföhlskými rulami) na jihozápadě a blokem amfibolitů a rul 
na severovýchodě.  

Vzhledem k výše zmíněným indikacím, které by mohly ukazovat na tektonický charakter 
horninového rozhraní, bylo toto rozhraní prověřeno autory podkladu [2.6-123] kopanými 
rýhami R-7 a R-8.  

Obr. 181: Vyznačení výrazného odporového rozhraní v jihozápadní části pozemku NJZ EDU. 
Převzato z podkladu [2.6-123]. 

V rýze R-7, v její jižní části až po metráž 34 m, byly v podloží zastiženy vrstevnaté 
migmatity s výraznou foliací, místy provrásněnou, avšak bez známek tektonického 
postižení. Výrazným strukturním prvkem byla metamorfní foliace směru ZSZ-VJV 
s malými až středními úhly sklonu k JJZ. Dále byl zjištěn výrazný puklinový systém kosý 
k foliaci, směru SSV-JJZ s poměrně strmými až subvertikálními úhly sklonu. V této části, 
od metráže 13 m až po metráž 30 m, probíhala ve směru blízkém směru foliace deprese 
vyplněná neogenními sedimenty a deluvii. V další části rýhy, až po konečnou metráž 61 
m, se nacházely rovněž migmatity, jejich litologické složení a struktura horniny však byla 
pestřejší. Jednak bylo patrné hojnější zastoupení jemnozrnných, biotitem bohatších 
variet a jednak zde byl pozorován výskyt šlírů až větších budin (až 0,8 m) silně 
biotitických rul. Častější bylo provrásnění horniny a větší variabilita hodnot sklonu foliace. 
Patrné rovněž bylo stočení směru foliace do směru SSZ-JJV se sklonem k ZJZ. Blok 
tmavých, biotitických migmatitů byl poměrně silně rozpukán, jak podél puklin vložených 
do foliace, tak kosými puklinami. Výrazný je puklinový systém s puklinami SSV-JJZ 
směru, které mají velmi strmé sklony 80°– 85° k západu i východu. 
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Obr. 182: Výsledek měření metodou DEMP v jihozápadní části pozemku NJZ EDU s vyznačením 
realizovaných geofyzikálních ERT profilů a vrtů. Převzato z podkladu [2.6-123]. 

Obr. 183: Detailní pohled na úsek II. části rýhy na metráži 40,5 – 44 m. Na obrázku je patrný 
přechod světlých migmatitů do biotitického migmatitu (vpravo). 1 – budina silně biotitického 
migmatitu až biotitovce; 2 - šlír biotitovce ve světlém migmatitu; 3 - silně rozpukaná poloha 
biotitického migmatitu vložená do foliace. 4 – puklina SSV-JJZ směru se strmým sklonem 
k západu i východu. Převzato z podkladu [2.6-123]. 

Další rýha R-8, vyhloubená 65 m jihovýchodně od rýhy R-7, již zastihla kontakt migmatitů 
a amfibolitu. V jižní části rýhy R-8 byl zastižen severní okraj deprese s neogenními 
sedimenty, které dosahovaly do hloubky 2,2 m pod terénem. V podloží se nacházely 
migmatity, stejné jako v rýze R-7, v její jižní části. Blok migmatitů se nacházel až po 
metráž 14,9 m rýhy R-8 (měřeno od jihu). Dále pak byl zastižen kontakt velmi zvětralého 
migmatitu se zcela zvětralým amfibolitem.  
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V rýze R-8 nebyla nalezena konkrétní zlomová plocha, která by dokládala, že styk pásu 
migmatitu s blokem amfibolitu má tektonický charakter. 

Průzkumnými pracemi v jihozápadní části pozemku NJZ EDU tedy byla potvrzena 
existence litologického rozhraní mezi světlými migmatity a horninami amfibolit-rulového 
bloku, který tvoří podloží na většině plochy pozemku NJZ EDU. Jak ukázaly výsledky 
průzkumů v rýhách R-7 a R-8, nelze jej spojovat s projevem po-miocénní tektoniky. 
Nelze ale vyloučit, že toto rozhraní, resp. jz. okraj bloku amfibolitů a rul, tvoří stará 
(pravděpodobně předvariská) duktilní zóna, která byla v průběhu variského vrásnění 
migmatitizována. 

2.6.3.8.3.2 Zhodnocení podezřelých tektonických struktur s prioritou 2 

Zhodnocení "Struktury 2"  

Jako struktura S2 byl označen zákres zlomu směru S-J až SSV-JJZ vyznačený na 
geologických mapách (viz podklad [2.6-27]) a omezující drobný výskyt serpentinitu uvnitř 
bloku granulitu.  

Zákres zlomu není v koincidenci s žádným vymezeným lineamentem a při geologickém 
mapování nebyly na místě zákresu serpentinitu nalezeny žádné úlomky této horniny.  

V rámci paleoseismologických průzkumů území EDU1.5 km byl výskyt tělesa 
serpenitinitu a indikace zlomového porušení masivu prověřovány pomocí geofyzikálního 
měření metodou ERT na profilu DU-18 a dipólového elektromagnetického profilování – 
DEMP (viz podklad [2.6-125]). 

Z výsledku geofyzikálních měření metodou ERT vyplývá, že zákres struktury S2 koliduje 
s hranicí mezi oblastmi s velmi vysokými a vysokými měrnými odpory. Na rozložení 
zdánlivých měrných odporů (DEMP) je ale dobře patrné, že tyto oblasti vystupují 
v pásech směru SSZ-JJV. Jejich rozložení je s velkou pravděpodobností podmíněno 
mírou zvětrání horniny. Průběh významnější zlomové struktury vyznačené zákresem je 
proto málo pravděpodobný.  

Obr. 184: Výsledky geofyzikálních měření metodami ERT a DEMP v okolí struktury S2. 
Zakresleno do DMR modelu. Převzato z podkladu [2.6-136]. 
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Zhodnocení "Struktury 4" 

Struktura 4 je zakreslena v geologické mapě ČGS 1 : 25 000, list M-33-105-C-b Mohelno 
[2.6-26] jako zlom sz. - jv. směru, který tektonicky omezuje pruhy granulitů vůči biotitické 
rule v obalu serpentinitového tělesa (viz Obr. 185). Zákres zlomu pokračuje i na 
sousední geologické mapě ČGS 1 : 25 000, list M-33-105-C-a Hrotovice [2.6-28], 
přičemž celková délka zlomu dle mapy je cca 10 km.  

Zákres zlomu byl ověřován dvěma ERT profily DU-11 a DU-12 (viz [2.6-114]). Na obou 
profilech nebyly zjištěny výrazné indikace probíhající zlomové plochy. Zjištěné 
nízkoodporové zóny nebo stupně na odporovém řezu odpovídaly více projevům 
nerovnoměrného zvětrávání nebo litologickým změnám v horninách krystalinika. 

Průběh zákresu také nebylo možné ztotožnit s žádným topolineamentem vymezeným ve 
studiích [2.6-114] a [2.6-118], jak vyplývá z Obr. 185. 

Obr. 185: Vyznačení struktury 4 na podkladu geologické mapy ČGS 1 : 25 000, list M-33-105-C-b 
Mohelno [2.6-23] se zákresy topolineamentů, odporových řezů DU-11 a DU-12 a s označením 
hlavních horninových typů (Ng = neogenní sedimenty). Zpracováno na základě dat z podkladu 
[2.6-114] a [2.6-118] . 

Geofyzikální indikace zjištěné na profilu DU-12 byly autory podkladu [2.6-119] ověřeny 
dvěma mělkými jádrovými vrty E-14 a E-15 (viz Obr. 186).  

Vrtem E-14 byl pod vrstvou eluvia zastižen velmi rozpukaný granulit (vzdáleností 
diskontinuit 2-6 cm). Na plochách diskontinuit však nebyly zjištěny žádné stopy po 
pohybu (striace, tektonický jíl). V druhém vrtu, E-15, byla pod mocnější vrstvou eluvia 
(zasahuje do hl. 3,1 m) zastižena zcela a velmi zvětralá biotit-amfibolová rula. V místě 
nejvýraznější indikace, na 130 m profilu, byly při mapování nalezeny extrémně 
rozpukané granulity, obdobné jako ve vrtu E-14, které zasahovaly až na povrch.  

Podrobným mapováním v okolí kóty „Vinohrádky“ byl autory podkladu [2.6-119] dále 
upřesněn průběh jednotlivých horninových pásů v obalu tělesa serpentinitu a zejména 
kontura tohoto tělesa. Výsledky mapování byly potvrzeny dvěma mělkými rýhami (KR-4A 
a KR-4B).  
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Těleso serpentinitu zasahuje více na jihozápad, než se předpokládalo a vytváří zde 
klínovitý výběžek. Jak lze usuzovat z dokumentace rýhy KR-4A na metráži 27 m–33 m, 
styk tělesa serpentinitu s blokem rul je tektonický (viz Obr. 187). Zóna zlomu je mocná 
asi 5 cm a je tvořena kataklazitem, při povrchu zjílovělým. Kontaktní zóna má mocnost 
až 6 m a je tvořena horninovou mélange biotitických rul s mastek-trémolitovými 
skalinami, pegmatity, křemitými nodulemi a karbonáty. V zóně nebyly pozorovány žádné 
indikace mladého (pomiocenního) pohybu. Rovněž jílová výplň odpovídá svým složením 
produktu zvětrávání.  

Malou elevaci, cca 200 m severně od kóty Vinohrádky, tvoří jemnozrnná křemitá, 
biotitická rula. Na svazích elevace, jak k SSZ, tak k severu, vystupují v úlomcích černý 
serpentinit. 

Obr. 186: Situace ve zkoumaném polygonu se strukturou 4 (na obr. je vyznačena čárkovanou 
modrofialovou čarou). Předpokládaný průběh zlomů na hranici serpentinitu a rulového bloku je 
vyznačen červenou čarou (plnou, čárkovanou u neověřeného průběhu). Na obrázku jsou též 
vyznačeny realizované průzkumné práce – geofyzikální profil DU-12, vrty E-14 a E-15 a rýhy KR-
4A (B). Zkratky hornin: S – serpentinit; Gb – rula biotitická; Gr – granulit; Gamf – rula 
amfibolitická. Převzato z podkladu [2.6-119]. 

V místě zákresu struktury 4 (viz Obr. 186) jsou sice na odporovém řezu indikace (zóny 
snížených odporů zasahující do podloží), avšak ve vrtném jádru tektonicky postižené 
horniny nebyly zastiženy. Obě indikace tvoří značně rozpukaný granulit (vel. fragmentů 
2-6 cm), avšak na plochách diskontinuity nejsou patrné žádné ohlazy, rýhování, ani 
nebyla zjištěna mocnější výplň puklin. 

Indikace jsou proto interpretovány jako hranice horninových pruhů, v nichž se nacházejí 
horniny s odlišným charakterem eluvií (písčitá nebo jílovitá). Na profilu DU-12 je též 
patrný nerovnoměrný dosah zvětrávání – zvlněný průběh nezvětralého skalního podloží, 
které není porušeno vertikálně nebo strmě ukloněnými hluboce zvětralými zónami. 
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Výsledky průzkumu naznačují, že průběh struktury 4, tak jak je zakreslen do geologické 
mapy, je velmi nepravděpodobný. Navíc její průběh nelze opřít o další indikátory, např. 
geomorfologické nebo strukturní. 

Obr. 187: Dokumentace úseku 27-33 m rýhy KR-4A. A – fotodokumentace očištěného dna rýhy, 
B – Nákres dna rýhy. Převzato z podkladu [2.6-119]. 

Zhodnocení "Struktury 5" 

Tato struktura byla již zkoumána v druhé polovině roku 2015 ([2.6-119]), kdy byl 
prověřován topolineament interpretovaný v ose údolí potoka Luhy. I když dle závěru této 
studie nebyly geofyzikální indikace považovány za podezřelé z hlediska možného 
porušení území zlomy, autoři studie [2.6-19] na jejich základě (a dalších indicií) zakreslili 
do geologické mapy předpokládaný zlom ZD2b (viz Obr. 188). 

Prověření možného porušení krystalinického fundamentu strukturou S5  

Nové prověření zmíněných indikací technickými pracemi bylo provedeno autory studie 
[2.6-124]. Byla zkoumána nejvýraznější indikace, resp. koincidence zákresu Struktury 5 
a zřetelnějšího odporového rozhraní, které je patrné na profilu DU-15. S ohledem na 
několikametrový sedimentární pokryv, při bázi silně zvodnělý, byla indikace prověřena 
pomocí vrtného průzkumu. Byl realizován vrtný průzkum složený z profilu 5 vrtů, 3 
mělkých a svislých a 2 šikmých vrtů. Umístění vrtů a jejich vazba na jednotlivé vrstvy 
odporového řezu je patrná z Obr. 189. 

Svislé vrty byly označeny E-25, E-26 a E-27 a hlavním cílem jejich realizace bylo ověření 
mocnosti sedimentárního pokryvu a zjištění petrografického typu podložní horniny. Vrty 
byly hloubeny metodou vrtání na sucho a byly ukončeny po dosažení krystalinického 
podloží. Šikmé vrty byly označeny jako ES-28 a ES-29. Byly vrtány kolmo na průběh 
Struktury 5, resp. její geofyzikální indikace. Vrt ES-28 byl vrtán s azimutem 29,5° 
(směrem na SSV) pod úhlem 60°. Jeho smyslem bylo provrtat odporové rozhraní 
v oblasti kolem metráže 90 m profilu DU-15. Druhý vrt byl vrtán směrem k JJZ (azimut 
209,5°) pod úhlem 55° tak, aby provrtal odporové rozhraní v oblasti kolem metráže 130 
m profilu DU-15 (v koincidenci s linií Struktury 5).  
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Všemi vrty byly v podloží sedimentárního pokryvu zastiženy málo zvětralé migmatity 
(granulitové ruly). Ve vrtech E-25 a E-27 bylo podloží dosaženo v hloubce 50 cm, přímo 
pod tenkým deluviálním, příp. deluvio-eolickým pokryvem. Ve vrtu E-26 byla zastižena 
mocnější sedimentární vrstva (do hl. 5,30 m), shora do hl. 2,10 m tvořená deluvio-
aluviální vrstvou prachu až písčitého prachu se štěrkovými zrny. Pod touto vrstvou se 
nacházely převážně písčité sedimenty s polohami písčitých jílů, které byly přiřazeny 
k neogénu, nejspíše dle analogie s jinými blízkými lokalitami k ottnangu. 

Obr. 188: Vymezení Struktury 5 (ZD2b) s vyznačením dalších Struktur, lineamentů a ERT profilů. 
Převzato z podkladu [2.6-124].  

Dle řezu na Obr. 189 by rozhraní (indikace tektoniky) mělo být vrtem ES-28 zastiženo ve 
20,5 m vrtu a vrtem ES-29 na metráži kolem 20 m. Z popisů vrtného jádra vyplývá, že ve 
vrtu ES-28 byla na metráži 19,95 – 20,40 m zastižena pouze zóna rozpukání se 
vzdáleností diskontinuit 2 cm a se železitými povlaky, dále pak, v úseku 20,95-21,05, 
celistvý úsek jádra s puklinou kosou k vrstevnatosti migmatitu se zeleným povlakem 
(patrně chloritu). Ve vrtu ES-29 na metráži kolem 20 m bylo v 19,65 m zastiženo křížení 
2 puklin (P1: puklina ve foliaci, P2: puklina kosá k foliaci, obě se stupňovitým hladkým 
povrchem a s tenkým jílovitým povlakem, vzdálenost puklin 1 cm) a ve 20,40 - 20,55 
rovněž křížení 2 systémů puklin (P1: pukliny ve foliaci, P2: systém kosý k foliaci, se 
stupňovitým hladkým povrchem a tenkým povlakem pravděpodobně s obsahem chloritu). 
Je nutné podotknout, že pásma zvýšeného rozpukání horniny nebo sevřené systémy 
puklin jen s tenkými železitými nebo chloritovými povlaky se v obou vrtech nacházely 
v celé délce krystalinické části vrtů. 
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Obr. 189: Odporový řez DU-15 se zakreslenými vrty a předpokládanými tektonickými 
strukturami. Převzato z podkladu [2.6-124]. 

Vrtným průzkumem nebyla potvrzena existence Struktury 5, a to jak v místě zákresu, tak 
ani v paralelní pozici v místě jižního odporového rozhraní (viz Obr. 189). 

Prověření možného porušení vltavínonosných sedimentů strukturou S5  

Polohy vltavínonosných sedimentů byly zastiženy také řadou vrtů realizovaných v STP 
EDU1-4, v severním předpolí EDU1-4 (viz [2.6-116]) a také rýhami KR-2 (viz [2.6-119]), 
R3 (viz [2.6-19]) nebo v sondě DD-5 v blízkosti Dukovan – viz podklad [2.6-48]).  

V profilu vltavínonosné sekvence, v jeho svrchní části jsou hojnější hrubě klastické 
složky – převládají zde štěrkovité písky a štěrky, směrem k bázi převládají jemně až 
středně zrnitý písek a písčitý jíl, vzácně se štěrkovitými vložkami. Fluviolakustrinní 
charakter sedimentů je potvrzen nejen texturními znaky, ale i nálezy sladkovodních plžů 
Gyraulus cf. trochiformis kleini (Gott. a Wenz) a přesněji neurčitelných ostrakodů z čeledi 
Cyprididae (viz podklad [2.6-19]). 

Vztah mezi polohami vltavínonosných sedimentů a tektoniky byl prověřován rýhou ČGS 
R3 (viz [2.6-19]), která byla vyhloubena na linii předpokládaného zlomu ZD2b (viz [2.6-
19]). V PrBZ EDU1-4 (viz [2.6-8]) je tento zlom označován jako podezřelá Struktura 5. 
(viz Obr. 188).  

Rýhou R3 byla zastižena poloha vltavínonosných sedimentů, které byly reprezentovány 
rezavě hnědým, středně zrnitým písčitým štěrkem s hrubě písčitou a dobře vytříděnou 
matrix, a dobře opracovaným valounovým materiálem. Valouny byly polooválené, o 
průměrné velikosti mezi 1 až 5 cm, sporadicky se objevovaly i valouny větší. Většina z 
nich byla tvořena křemenem, jen výjimečně byly nalezeny valouny křemen-živcových 
hornin nebo bazických amfibolických hornin. Vltavíny však v rýze nebyly nalezeny. 

Při dokumentaci rýhy byly autory podkladu [2.6-19] popsány i drobné tektonické 
fenomény postihující neogenní sedimenty. Ve 3,9 m rýhy autoři vysledovali v obou 
stěnách profilu a v počvě rýhy zřetelnou dislokaci, která zasahovala písky i štěrky v rýze 
a vyznívala pod horizontem ornice. Dislokace měla orientaci 9/76°. Byla doprovozena 
tahovou puklinou (klastická žíla), sledující směr dislokace, vyplněnou velmi jemnozrnným 
bílošedým jílovitým pískem až jílem, drobnými puklinkami a navazujícími 
subhorizontálními puklinkami vyplněnými týmž materiálem. Byla doprovázena paralelní 
klastickou žílou vyplněnou rezavým pískem (foto 5-24 na Obr. 190). Ve stěně lze 
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sledovat mírné rozposouvání litologických hranic podél této dislokace, indikující přesmyk 
s amplitudou skoku v rozsahu nepřesahujícím první centimetry.  

Další strmé tahové pukliny (46/80°, 68/81°) se objevily na metráži 10,6 (foto 5-25 na Obr. 
190) a 18,3 m, byly vyplněny šedým jílovito-hlinitým materiálem a vyznívaly pod půdním 
horizontem. Byly sledovatelné v obou stěnách a počvě rýhy. Odlišný směr sklonu měla 
drobnější dislokace na metráži 17,1 m (199/72°). Jednalo se o drobnou kompenzační 
dislokaci projevující se pouze v z. stěně rýhy v metráži 15,9 s orientací 228/85°.  

Obr. 190: Fotografie tahových puklin pozorované autory podkladu [2.6-19] v rýze R3 
s originálním popiskem. 

Rýha byla prohlédnuta i autorem této studie (I. Prachař). Výše popsané „tektonické 
fenomény“ nebyly dány do souvislosti s projevy aktivního zlomu. Nicméně struktura 5, 
jejíž zákres v podkladu [2.6-19] přetínal rýhu R3, byla dále zkoumána vrtným profilem 
v linii ERT profilu DU-15 (viz Obr. 188). Výsledky tohoto průzkumu jsou detailně popsány 
v podkladech [2.6-124]. Provedenými pracemi ale existence Struktury 5 nebyla 
potvrzena. 

Zhodnocení "Struktury 8" 

Struktura S8 byla vymezena dle zákresu zlomu ZD4a v Účelové mapě ČGS [2.6-19]. 
Autoři podkladu [2.6-19] vymezili tento zlom na základě geofyzikálního projevu (blíže viz 
[2.6-80]) a výskytu zvodnělých míst v polích sv. od Korduly. 

Záp. část struktury S8 (nejblíže pozemku NJZ EDU) probíhá v mírném oblouky směrem 
SZ-JV přes rozvodní hřbety mezi Heřmanickým a Lipňanským potokem a Lipňanským 
potokem a Olešnou až do údolí Olešné, kde je zákres ukončen průběhem struktury S9 
směru SSZ-JJV. V tomto úseku struktura S8 nemá žádný morfologický projev (viz Obr. 
191). 

K ověření existence struktury S8 v tomto úseku byly využity geofyzikální metody (ERT). 
Byly realizovány 3 profily – DU-24, DU-25 a DU-26 (viz Obr. 191). 

Jak vyplývá z Obr. 191, na odporových řezech DU-24, DU-25 a DU-26 nejsou patrné 
žádné indikace zlomové tektoniky, kterými by bylo možné doložit předpokládaný průběh 
struktury S8 v místě jejího zákresu v geologické mapě ČGS (viz podklad [2.6-19]). 
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Obr. 191: Zákres struktury S8 jihozápadně od pozemků NJZ EDU a EDU1-4 s vyznačením 
realizovaných ERT profilů DU-24, DU-25 a DU-26. Převzato z podkladu [2.6-136]. 

Zhodnocení "Struktury 9" 

Struktura S9 byla vymezena dle zákresu zlomu v Účelové mapě ČGS [2.6-19]. Podle 
autorů podkladu [2.6-19] zlom označený ZD3 má orientaci SZ–JV. Vede převážně 
údolím Olešné, až po meandr v oblasti „Pod Stráží“ na severozápadě, kde Olešná zleva 
obtéká výběžek hřbetu s kótou 374 m n.m. Od meandru se zákres mírně (o 14°) stáčí 
proti směru hodinových ručiček do směru protažení hřbetu s kótou 391 m n.m. 
„Kopaniny“. 

Jelikož zákres probíhá z velké části údolím Olešné, byly možnosti ověření existence této 
struktury velmi omezené. Geofyzikální měření proto byla soustředěna až na „stočený“ 
severozápadní úsek zákresu v oblasti „Pod Stráží“. Zde byl realizován ERT profil DU-23 
(viz Obr. 192 a Obr. 193).  

Obr. 192: Odporový řez DU-23 provedený na struktuře S9 (viz šipka v místě zákresu). Převzato 
z podkladu [2.6-177]. 

Na odporovém řezu jsou patrná vertikální rozhraní mezi bloky s velmi vysokými odpory 
(fialová barva) a vysokými odpory (oranžová a červená barva). Příčinou rozrůznění 
odporových vlastností jsou s největší pravděpodobností litologické důvody.  
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Topolineament č. 12 (viz kap. 2.6.3.8.2), který je vymezen v údolí Olešné, je podle 
výsledků geologického mapování podmíněn průběhem foliace v biotitických rulách a 
migmatitech (gföhlských rulách) vyskytujících se v údolí Olešné. 

Obr. 193: Zákres struktury S9 jihozápadně od pozemku NJZ EDU s vyznačením realizovaného 
ERT profilu DU-23. Tečkovanou čarou je vyznačeno pokračování předpokládaného 
topolineamentu SSZ-JJV směru (č. 12 na Obr. 139), který je vymezen v údolí Olešné. Převzato 
z podkladu [2.6-136].  

Zhodnocení "Struktury 10" 

Struktura 10 byla nalezena při geologickém mapování jižního údolního svahu řeky 
Jihlavy (viz podklad [2.6-118]) na výchoze DB-3/8. Tento výchoz se nachází na skalním 
výběžku na břehu Mohelenské nádrže. Zóna má generelní směr S-J a jak k severu, tak 
k jihu tato zóna pokračuje v zatopené části území.  

Směrově tato zóna pokračuje k jihu, do oblasti ČS EDU. Zde sice byly na dalších 
výchozech nalezeny polohy mylonitů, ale o jejich propojení do jedné zlomové zóny lze 
jen spekulovat. Směrově s touto zónou také koreluje výrazný puklinový systém zastižený 
na výchoze DB-10/3 na levém břehu Jihlavy. Pokračování zlomové zóny k severu se 
rovněž nepodařilo nalézt.  

Zlomová zóna porušuje na výchoze DB-3/8 masivní pyroxenit. Vlastní zóna je cca 0,50 – 
0,70 m široká a je tvořena tektonickou brekcií protkanou tenkými polohami 
argilitizovaných kataklazitů s hojnými slicken-sides. Výrazné je proželeznění celé zóny a 
nejmladší je její provápnění ve formě hojných bílých záteků CaCO3. Směr sklonu 
západní okrajové plochy je 86° a sklon 70°; východní plochy 85° a sklon 56°. Na jižním 
okraji výběžku se východní okrajová plocha stáčí do směru 92° se sklonem 75°. Na 
výchoze byla pozorována řada zpeřených puklin se směrem sklonu 140° - 159° a se 
sklonem 75° – 85°. Charakter této zóny přibližuje fotografická dokumentace na Obr. 194 
a Obr. 195.  

Argilitizované kataklazity byly zkoumány pomocí RTG analýzy (viz podklad [2.6-121]). 
V bílých zátecích byla potvrzena přítomnost kalcitu. Jílový minerál byl identifikován jako 
nepravidelně interstratifikovaný chlorit-smektit. Výsledky studia výbrusů argilitizovaných 
kataklazitů i studia vzorku jílu pomocí rastrovací elektronové mikroskopie nenaznačuje, 
že uvedený jílový minerál je produktem mladého posunu na zlomu. 
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Obr. 194: Pohled ve směru zlomové zóny k jihu, k čerpací stanici EDU. Převzato z podkladu [2.6-
118]. 

Obr. 195. Detailní pohled na zlomovou zónu. Převzato z podkladu [2.6-118]. 
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2.6.3.8.3.3 Indicie tektonického porušení vltavínonosných sedimentů mezi 
Dalešicemi a Dukovany  

V přechodné fázi mezi ukončením transgresí z karpatské předhlubně a počátkem 
ostrého zahlubování údolí docházelo v zájmovém území ke vzniku řady mělkých 
fluviálních sedimentačních prostorů, v nichž byly uloženy tzv. vltavínonosné sedimenty. 
Komplexně je prostorové rozšíření sedimentů s vltavíny na jihozápadní Moravě popsáno 
v podkladech [2.6-174] a [2.6-175]. Z vlastností vltavínových klastů, průběhu a délky 
jejich redepozice je tak možné uvažovat o vývoji sedimentačního prostoru v obdobích 
středního miocénu až po svrchní pleistocén.  

Nejstarší vltavínonosné sedimenty v území EDU25 km , které jsou popsány v podkladu 
[2.6-48], byly tímto autorem zařazeny do středního badenu (14,3 – 13,65 Ma) až sarmatu 
(12,7 – 11,61 Ma). Tyto sedimenty byly např. podle autorů [2.6-48], [2.6-78] (a dalších) 
uloženy tokem, který směřoval od Třebíče k Dukovanům a dále k jihovýchodu a na 
plochém reliéfu vých. okraje Českého masivu vytvářel systém průtočných jezer.  

Podle vlastností vltavínových klastů je možné vymezit 3 podoblasti s výskytem vltavínů 
(viz podklad [2.6-174]), z nichž dvě velmi významně zasahují do území EDU5 km . Do 
skupiny I. jsou zařazeny výskyty vltavínonosných sedimentů v prostoru Stropešín – 
Dalešice – Slavětice – Skryje – Dukovany. Vltavíny v nich jsou autory podkladu [2.6-174] 
považovány za málo přemístěné, vltavíny se vyznačují menší velikostí (≈2–3 cm) a velmi 
dobře až dobře vyvinutou skulptací povrchu. Sedimenty obsahují valounky křišťálu, 
záhnědy, ametystu a menší podíl místního materiálu (viz též [2.6-97] a [2.6-99]).  

Do II. skupiny jsou zařazeny výskyty sedimentů s vltavíny, které byly přemístěny z větší 
vzdálenosti. Nejvíce jsou tyto výskyty rozšířeny podél říčky Olešné, v oblasti Slavětice – 
Rouchovany – Rešice. Podobné vlastnosti mají rovněž některé výskyty u Mohelna a 
v blízkosti Oslavy v okolí Oslavan, a také u Tulešic poblíž Rokytné. Vyznačují se velkou 
převahou odolného křemitého materiálu – různých modifikací křemene, silicitu včetně 
rohovce nebo kvarcitu. Vltavíny jsou v průměru větší, skulptace je podstatněji shlazena.  

Skupiny I. a II. je dávána řadou autorů do souvislosti s vývojem / změnou regionální říční 
sítě (viz Obr. 196, zejména pravděpodobného rozšíření údolí Olešné zpětnou erozí do 
prostoru Dalešice-Slavětice v souvislosti s rychlým nejmladším zahlubováním údolí 
Jihlavy i Rokytné (srov. např. [2.6-65], [2.6-64], [2.6-78]).  

Skupina III. je komplexněji charakterizována v podkladu [2.6-98]. Vltavíny jsou na těchto 
výskytech zakomponovány do polymiktních, často hrubozrnných fluviálních uloženin 
vytvořených v současných údolích nebo v nižších meziúdolních rozvodních pozicích 
(např. v Boskovické brázdě).  

Výskyty sedimentů s vltavíny se nacházejí v rozdílných výškových pozicích, což někteří 
autoři pokládaly za indikaci mladých tektonických pohybů v období svrchního miocénu až 
svrchního pleistocénu (viz např. [2.6-68], [2.6-98] a [2.6-97]). Předpokládány jsou i 
možné vazby na regionální geologickou stavbu – neotektonicky reaktivované lineamenty 
(viz např. [2.6-98], [2.6-142], [2.6-66] a [2.6-134]). Mezi nejdůležitější patří třebíčský zlom 
(limitace prostorového výskytu vltavínů ze severu), moldanubické nasunutí v širším 
prostoru údolí Oslavy (severovýchodní hranice) a hlavní okrajový zlom boskovické 
brázdy (východní hranice).  

Tento předpoklad však autory nebyl podložen odkrytím zlomových ploch, a tedy 
dokladem o porušení těchto sedimentů zlomy. Řada nepřímých dokladů spíše ukazuje 
na vliv eroze souvislejšího pokryvu a redepozici části dříve uložených sedimentů 
s vltavíny. Tuto interpretaci podporují poznatky o variabilitě petrografického složení 
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štěrkové frakce „vltavínonosných sedimentů“ i o různém stupni opracování vltavínových 
klastů.  

Obr. 196: Předpokládané hlavní směry redepozice moravských vltavínů. Převzato z podkladu 
[2.6-64]. 

V těsné blízkosti EDU se nejrozsáhlejší relikty vltavínonosných sedimentů nacházejí 
v cca 1,5 km širokém pásu na pravém břehu Jihlavy v linii Dalešice – Slavětice – Skryje 
– Dukovany. Dle podkladu [2.6-174] se jedná o I. skupinu výskytů. Zde také byly zjištěny 
největší mocnosti vltavínonosných sedimentů, okolo 10 m (viz např. pískovna Slavětice – 
viz podklad [2.6-78] nebo sonda DD-5 v blízkosti Dukovan – viz podklad [2.6-48]). 

Podrobněji byl v rámci studie [2.6-118] zhodnocen výskyt mezi Dalešicemi a Slavěticemi, 
zejména s ohledem na předpokládané porušení vltavínonosných sedimentů zlomy (viz 
podklady [2.6-98] a [2.6-97]). Výskyt vltavínonosných sedimentů v této oblasti byl 
vymezeny na základě vyhodnocení archivní vrtné dokumentace (viz Obr. 197).  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 208 
 

Obr. 197: Hodnocené vrtné profily s označením a indikací podkladového zdroje v prostoru 
hlavního výskytu fluviálních sedimentů v oblasti Dalešice – Slavětice. Převzato z podkladu [2.6-
118]. 

Prostor hlavního výskytu, s povrchem klesajícím k JJV z přibližně 420 na 390 m, je 
možné rozdělit na plošně podstatně menší nejsevernější a rozsáhlejší centrální jižní část. 
Části jsou oddělené severojižně protaženým pruhem s menšími mocnostmi fluviálních 
sedimentů. Zatímco v severní části je podloží situováno v nadmořských výškách 
v průměru kolem 390 m, v jižní se nejspíše skokově snižuje o přibližně 5 m na 385 m a 
ke Slavěticím dále klesá na hodnoty kolem 380 m. Domnělé paleokoryto, ve kterém jsou 
uloženiny deponovány, se přitom v místě prahu stáčí ze směru S–J na SSZ–JJV.  
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Dle autora studie [2.6-97] je hlavní výskyt vltavínonosných písků omezen tektonicky 
dvěma zlomy, delším směru SZ-JV a kratším S-J (viz Obr. 198). Uvedenou interpretaci, 
vytvořenou na základě vyhodnocení vrtné dokumentace, autor dokládá geologickým 
řezem znázorněným na Obr. 199. 

Obr. 198: Topografická mapa zájmového území s překryvem geologické mapy publikované 
v podkladu [2.6-97] se zvýrazněním zákresů zlomů (modře) a s vyznačením ERT profilů (světle 
modře). Převzato z podkladu [2.6-118]. 

Geofyzikálním průzkumem (dva ERT profily Slavětice 1 a Slavětice 2) nebyly zjištěny 
žádné indikace tektoniky. Na odporovém řezu Slavětice 1 byla zřetelná dvě výrazná 
zahloubení pravděpodobně v jílovitých sedimentech (měrné odpory pod 40 Ωm) do 
podloží s vyššími odpory (přes 300 Ωm) tvořeného krystalinikem. Tato zahloubení mají 
výrazně mísovitý tvar a šířku cca 150 m. Výsledky měření byla autory podkladu [2.6-118] 
interpretována jako stará říční koryta vyplněná mladšími sedimenty.  

Obr. 199: Řez A-A´ - 5x převýšeno. 1 – písčitojílovité hlíny (pleistocén), 2 – sprašové hlíny 
(pleistocén), 3 – vltavínonosné štěrky (miocén) 4 – vápnité jíly (sp. baden) 5 – krystalinikum, 6 – 
předpokládaná tektonická linie. Převzato z podkladu [2.6-97]. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 210 
 

Profil Slavětice 2 probíhá paralelně s profilem Slavětice 1 a je posunut cca o 450 m na 
jihovýchod. Kvůli výraznému suchu a písčitému podloží zde bylo velmi obtížné 
dosáhnout vodivého spojení elektrod s geologickým prostředím. Tomu odpovídá velká 
chyba měření a nutně i málo spolehlivá inverze měřených dat. Výsledek měření sice 
naznačuje obdobnou situaci dvou paralelních koryt, ale tento závěr nelze považovat za 
spolehlivý. 

Obr. 200: Výsledky odporového měření na profilech Slavětice-1 a Slavětice-2. Převzato 
z podkladu [2.6-118]. 

Výsledky měření lze interpretovat jako stará říční koryta vyplněná mladšími sedimenty. 
Tektonické omezení, jak je zakresleno na mapě v podkladu [2.6-97] je málo 
pravděpodobné, a to i vzhledem k vysokým hodnotám měrných odporů (přes 300 Ωm). 
Druhé zahloubení, na metráži cca 350 m profilu SL-1, bylo již z větší části mimo 
proměřenou oblast, a proto nebylo autory podkladu [2.6-118] interpretováno. 

Z oporového řezu na profilu SL-1 je též patrné, že vltavínonosné štěrky pravděpodobně 
představují jen asi 10 m mocnou vrstvu charakterizovanou zvýšenými měrnými odpory 
(cca 40-200 Ωm) mezi metrážemi 130 až 400 m. Ve spodní části deprese vystupují 
jílovité sedimenty s měrnými odpory do 40 Ωm. Mapa izolinií měrných odporů dle DEMP 
zachycuje anomálii nízkých měrných odporů (pod 30 Ωm) protaženou ve směru SZ-JV. 
Na jižním okraji měřené plochy se tato oblast stáčí dále k jihu. Tato anomálie je 
zachycena také na ERT profilu SL-1 na metrážích 250 - 300 m. Pravděpodobně jde o 
více jílovitou facii v rámci polohy vltavínonosných štěrků. 

2.6.3.8.3.4 Krípující zlomy v území EDU5 km  

Součástí hodnocení vnějších vlivů je zhodnocení možného výskytu krípujících zlomů 
v území EDU5 km . Dosud provedené paleoseismologické výzkumy v rýhách však 
nenaznačují, že by v tomto území byl přítomen krípující zlom. 
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2.6.3.8.4 Epeirogenetické pohyby 

Pod pojmem „epeirogenetické pohyby“ jsou popisovány jevy přírodní povahy, které 
vedou k vertikálním pohybům částí celých kontinentů. Proto jsou tyto pohyby 
označovány jako pohyby epeirogenetické (pevninotvorné). Reprezentují je pomalé 
zdvihy, poklesy, střídavé naklánění, vyklenování a prohýbání (boulení) svrchní části 
zemské kůry, v řádu jednotek milimetrů za rok. 

Tento hazard, ve vztahu k bezpečnosti jaderných elektráren, byl uveden v již neplatné 
Vyhlášce SÚJB č. 215/1997 Sb. ([2.6-3]) pod §4, písm. i) – „výskyt tektonické aktivity v 
užší lokalitě, která v době provozu zařízení nebo pracoviště prokazatelně povede ke 
změně náklonu současného povrchu pozemků vybraných pro umísťování v rozsahu 
přesahujícím stanovené technologické požadavky“ jako vylučující kritérium. 

Hlavním parametrem tohoto hazardu je zjištění, zda se pozemek jaderné elektrárny a 
jeho okolí nachází na jednotném geologickém a morfostrukturním bloku, který je postižen 
stejnou mírou i charakterem recentního vertikálního pohybu. V takovém případě 
ohrožení jaderné bezpečnosti plynoucí z tohoto jevu nehrozí nebo je zanedbatelné. 
V opačném případě, leží-li pozemek jaderné elektrárny na hranici dvou bloků s různou 
mírou vertikálního pohybu, může dojít k náklonu terénu a k ohrožení funkce zařízení 
(technologií) s požadavkem na zachování vysoké míry svislosti či vodorovnosti některé 
komponenty. Jev sice velmi pomalu, ale na druhou stranu neexistuje racionální 
inženýrské opatření k eliminaci náklonu povrchu území. 

Smysl pohybu (pozvednutí – uplift nebo poklesnutí – subsidence je dán vztahem 
k nějakému referenčnímu bodu. Např. přesná nivelační měření provedená na území 
bývalého Československa v 80. letech minulého století byla vztahována k nivelačnímu 
bodu Želešice (nedaleko Brna) – viz [2.6-179].  

 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ  

2.6.3.9.1 Zhodnocení dle vyhlášky č. 378/2016 Sb.  

Ve výše uvedeném textu byly vypořádány všechny požadavky uvedené v § 6 vyhlášky 
SÚJB č. 378/2016 Sb. týkající se porušení území k umístění JZ zlomem.  

Vylučující kritérium 

Na základě výše uvedených poznatků (zejména v kap. 2.6.3.8) lze konstatovat, že 
pozemek NJZ EDU a ani území EDU5 km nejsou ve střetu s vylučujícím kritériem dle § 6 
odst. (2) vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Toto území není vystaveno riziku 
vyplývajícímu z potenciálních posunů na zlomech, které by měly za následek porušení 
povrchu území. 

2.6.3.9.2 Zhodnocení dle standardu SSR-1 

Hodnocením v kapitole 2.6.3.7 a 2.6.3.8 byly rovněž naplněny požadavky vyplývající z čl. 
5.1 až 5.3 uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-4]. 

2.6.3.9.3 Zhodnocení požadavků na hodnocení hazardů spojených s výskytem 
zlomů 

Z identifikovaných hazardů uvedených v kapitole 2.6.3.3.3, byly v rámci hodnocení 
porušení území k umístění JZ zlomem vyhodnoceny následující hazardy, viz Tab. 6. 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 212 
 

Tab. 6 Seznam relevantních seismotektonických hazardů v území k umístění JZ 

Seismotektonické hazardy kapitola 

porušení území zlomem 2.6.3.8 

trvalý posun v podloží 2.6.3.8.3.4 

epirogenetické pohyby 2.6.3.8.4 

Průzkumem na pozemku NJZ EDU a ani v území EDU5 km nebyl zjištěn zlom schopný 
pohybu (capable fault) a ani krípující zlom. Pozemek NJZ EDU tedy není ohrožen 
hazardem „porušení území zlomem“ a ani „trvalý posun podloží“. 

Jelikož se pozemek NJZ EDU i území EDU5 km nacházejí na jednotném geologickém a 
morfostrukturním bloku moravského moldanubika, který je postižen stejnou mírou i 
charakterem recentního vertikálního pohybu, pozemek NJZ EDU1-4 též není ohrožen 
vnějším vlivem „epeirogenetické pohyby“.  

2.6.3.9.4 Projektová východiska 

Z posouzení území k umístění v této kapitole, dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2] a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] zařazených do této kapitoly, nevyplynula 
žádná projektová východiska pro NJZ EDU. 
  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 213 
 

PODKLADY 

JADERNÁ LEGISLATIVA ČR A STANDARDY IAEA 

2.6-1  Česká republika. Zákon č. 263/2016 Sb. ze dne 14. července 2016 - atomový zákon. In 
Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 102, s. 82-106. ISSN 1211-1244. 

2.6-2  Česká republika. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 378 ze dne 7. listopadu 
2016 o umístění jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 151, s. 
5989-5997. ISSN 1211-1244. 

2.6-3  Česká republika. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 215/1997 Sb. ze dne 15. 
srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů 
ionizujícího záření. In Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 75, s. 4514-4516.  

2.6-4  International Atomic Energy Agency. Site Evaluation for Nuclear Installation, Safety 
Requirements, Standards Series No. SSR-1. IAEA. Vienna, 2019. 

2.6-5  International Atomic Energy Agency. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear 
Installations, Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-9. IAEA. Vienna, 
2010. 

2.6-6  International Atomic Energy Agency. Site survey and site selection for nuclear 
installations. Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-35. IAEA. Vienna. 
2015  

2.6-7  International Atomic Energy Agency. The Contribution of Palaeoseismology to Seismic 
Hazard Assessment in Site Evaluation for Nuclear Installations. TECDOC-1767. 
International Atomic Energy Agency, Vienna 2015. 

METODOLOGICKÉ PODKLADY 

2.6-8  ČEZ, a. s., Předprovozní bezpečnostní zpráva pro EDU1-4, V14, rev. 2, 2016. 

2.6-9  EPRI (Electric Power Research Institute). Identification of External Hazards for Analysis in 
Probabilistic Risk Assessment. Update of Report 1022997. Technical Report, 142 pp. 
October 2015. 

2.6-10  WENRA. Guidance Document. Issue T: Natural Hazards. Head Document (Guidance for the 
WENRA Safety Reference Levels for Natural Hazards introduced as lesson learned from 
TEPCO Fukushima Dai-Ichi accident). Reactor Harmonization Working Group, 21.4.2015. 

2.6-11  NRA, 2013. Outline of New Regulatory Requirements for Light Water Nuclear Power Plants 
(Earthquakes and Tsunamis). Nuclear Regulation Authority, Japan, April 3, 2013. 
http://www.nsr.go.jp/english/data/ new_regulatory_requirements2.pdf 

2.6-12  Petránek, J., et. al., 1983. Encyklopedický slovník geologických věd, 2 sv., Academia, 
Praha 1983. Viz též [on line]: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl 

2.6-13  Prachař, I., 2015. Identification of suspicious faults in areas of low seismicity – An 
example of the Bohemian Massif. Conference Paper. Best Practices in Physics-based 
Fault Rupture Models for Seismic Hazard Assessment of Nuclear Installations, IAEA, 
Vienna, Austria, November 18-20, 2015. 

MAPOVÉ PODKLADY 

2.6-14  Batík, P., 1990. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, List 33-24 Hnánice, ÚÚG Praha. 

2.6-15  Čtyroký, P., 1986. Geologická mapa ČSR 1 : 50 000, list 34-13 Dyjákovice. Ústřední ústav 
geologický, 1986  

2.6-16  Dlabač, M., et. al., 1975. Geologická mapa 1:25 000, list M-33-105-D-c - Moravský Krumlov. 
Rukopisná geologická mapa. Ústřední ústav geologický, Praha. 

2.6-17  Dlabač, M., et. al., 1969. Základní geologická mapa 1:25 000, list M-33-117-A-b – Višňové - 
Vysvětlivky. MS, Ústřední ústav geologický, Praha, GF P021611. 

2.6-18  Egger, H., Krenmayer, H., Mandl, G., Matura, A., Nowotny, A., Pascher, G., Pestal, G., 
Pistotnik, J., Rockenschaub, M., Schnabel, W. 1999. Geologische Übersichtskarte der 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 214 
 

Republik Österreich 1 : 1 500 000. Geologische Bundesanstalt. 

2.6-19  Hanžl, P., Hrdličková, K., et al., 2015. Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší 
lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. MS, Závěrečná zpráva úkolu. Česká geologická 
služba, 2015. 

2.6-20  Homola, V., 1965. Geologická mapa 1 : 25 000, list M-33-105-C-c Rouchovany. Ústřední 
ústav geologický, 1965. 

2.6-21  Cháb, J., Stráník, Z., Eliáš, M., 2007. Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. Česká 
geologická služba, 2007, ISBN: 978-80-7075-666-9. 

2.6-22  Klomínský, J. (Ed.), 1994. Geologický atlas České republiky. Stratigrafie. (Atlas 17 
stratigrafických tabulek geologických útvarů České republiky). Český geologický ústav. 

2.6-23  Matějovská, O., (ed.) et al., 1992. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, List 24-33 Moravský 
Krumlov, ČGÚ Praha. 

2.6-24  Matějovská, O., (ed.) et al., 1988. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, List 34-11 Znojmo, ČGÚ 
Praha. 

2.6-25  Matějovská, O., (ed.) et al., 1992. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, List 33-22 Vranov nad 
Dyjí, ČGÚ Praha. 

2.6-26  Matějovská, O., Dudek, A., Suk, M., 1965. Geologická mapa 1 : 25 000, list M-33-105-C-b 
Mohelno. Ústřední ústav geologický, 1965. 

2.6-27  Matějovská, O., Homola, V., 1965. Geologická mapa 1 : 25 000, list M-33-105-C-d Dukovany. 
Ústřední ústav geologický, 1965. 

2.6-28  Matějovská, O., Homola, V., Vodička, J., 1965. Geologická mapa 1 : 25 000, list M-33-105-C-
a Hrotovice. Ústřední ústav geologický, 1965. 

2.6-29  Pálenský, P., (ed.) et al., 1997. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, List 24-34 Ivančice, ČGÚ 
Praha. 

OSTATNÍ PODKLADY 

2.6-30  Adámek, J., 2005. The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia – geology and 
paleogeography. Bull. Geosciences, 80, 4, 291–305. 

2.6-31  Adamovič, J., Coubal, M., 1999. Intrusive geometriesand Cenozoic stress history of the 
northern part of the BM. Geolines, 9, 5-14, Praha. 

2.6-32  Alexa, M., 2017. Studium diendorf-boskovické struktury pomocí geofyzikálních metod. 
Diplomová práce, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, PřF UK 
Praha. 

2.6-33  Arapov, J. A., Bojcov, V. J., Česnokov, N. I., Djakonov, A. V., Halbrštát, M., Milovanov, I. A., 
Nový, V., Šorf, F., 1984. Československá ložiska uranu. – Československý uranový 
průmysl. Příbram. 

2.6-34  Aspinall, W., 2008. UK approach for seismic hazard assessment for nuclear installations”. 
IAEA International Workshop on Lessons Learned from Strong Earthquakes, Kashiwazaki, 
Japan, 19-21 June 2008. ftp://met.dgf.uchile.cl/pub/jaime/Nuclear/IAEA-Doc/04-
Training%20and%20 Workshops/2008-06-19%20-%20Kashiwazaki,Japan%20-
%20IAEA%20International%20WS/03-Workshop%20Presentations/2008-06-
19%20Session%202/09_Aspinar_AspinarAssociates_UK .pdf 

2.6-35  Balatka, B., 1999. Ke genetickému vztahu fluviálních sedimentů v profilu u Biskoupek 
k vývoji údolí Jihlavy. MS, Energoprůzkum Praha. 7 str. 

2.6-36  Basili, R., Kastelic, V., Demircioglu, M. B., Garcia Moreno, D., Nemser, E. S., Petricca, P., 
Sboras, S. P., Besana-Ostman, G. M., Cabral, J., Camelbeeck, T., Caputo, R., Danciu, L., 
Domac, H., Fonseca, J., García-Mayordomo, J., Giardini, D., Glavatovic, B., Gulen, L., Ince, 
Y., Pavlides, S., Sesetyan, K., Tarabusi, G., Tiberti, M. M., Utkucu, M., Valensise, G., 
Vanneste, K., Vilanova, S., Wössner, J., 2013. The European Database of Seismogenic 
Faults (EDSF) compiled in the framework of the Project SHARE. 
http://diss.rm.ingv.it/share-edsf/, doi: 10.6092/INGV. IT-SHARE-EDSF. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 215 
 

2.6-37  Batík, P., Skoček, V., 1980. Litologický vývoj paleozoika na jv. okraji moravika. MS, 
Ústřední ústav geologický, Praha, GF P042216. 

2.6-38  Batík, P., Skoček, V., 1981. Litologický vývoj paleozoika na východním okraji dyjského 
masivu. Věst. Ústř. úst. geol., 56, 6, 337 – 347. 

2.6-39  Batík, P., 1984. Geologická stavba moravika mezi bítešskou rulou a dyjským masivem. 
Věst. Ústř. úst. geol., 59, 6, 321–330. Praha. 

2.6-40  Batík, P., 2004. Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné 
fázi variské orogeneze. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003, 9–12. Praha. 

2.6-41  Brůša, P., 1951. Geologie granulitové a amfibolitové oblasti v západním okolí Mohelna na 
Moravě. ― MS, Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Praha. 

2.6-42  Brzák, M., 2001. Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého 
masívu (jihozápadní Morava). Scripta Fac. Sci. Univ. Masaryk. Brun. 2001, vol. 30, s. 65 – 
74. 

2.6-43  Brzobohatý, J., 1994. Geologie nesvačilské a vranovické deprese na jv. Moravě. MS. 
Přírodovědecká fakulta MU, Brno. 

2.6-44 Bubeníček, J., 1964. Geologická stavba třebíčského masivu (petrografie, tektonika, 
magnetismus, geochemické údaje, distribuce a prospekce uranu). MS, ČGS – Geofond. 
Praha. 

2.6-45 Bubeníček, J., 1968. Geologický a petrografický vývoj třebíčského masivu. Sbor. Geol. 
Věd, řada G, sv. 13, 133-161. 

2.6-46  Bucha, V., Blížkovský, M., a kolektiv, 1994. Crustal Structure of the Bohemian Massif and 
the West Carpathians. Academia Praha, 355 pp. 

2.6-47  Czudek, T., Demek, J., 1970. Některé problémy interpretace povrchových tvarů České 
vysočiny. Zprávy Geogr. ústavu ČSAV, 7, 1, 9-28, Brno. 

2.6-48  Čtyřoký, P., 1966. Limno-fluviatilní miocénní souvrství u Dukovan a Skryjí, jeho fauna a 
biostratigrafické stáří. Ústřední ústav geologický, Praha. ČGS-Geofond - P018731.  

2.6-49  Dallmeyer, R.D., Franke, W., Weber, K., 1995. Pre-permian geology of Central and Eastern 
Europe. Springer. Berlin. 1995. 

2.6-50  Decker, K., 1999. Tektonische Auswertung integrierter geologischer, geophysikalischer, 
morphologischer und strukturgeologischer Daten. (Projekt N-C-036/F/98 Geogenes 
Naturraumpotential Horn-Hollabrunn). Ms. Geol. B.-A., Wien. 

2.6-51  Demek J., Mackovčin, P., Eds., 2006. Zeměpisný lexikon – Hory a nížiny. AOPK ČR, pp. 
582, Praha. 

2.6-52  DISS Working Group, 2015. Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Version 
3.2.0: A compilation of potential sources for earthquakes larger than M 5.5 in Italy and 
surrounding areas. http://diss.rm.ingv.it/diss/. INGV 2015 - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia. 

2.6-53  Dlabač, M., 1976. Neogén na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny. Výzk. práce 
ÚÚG, 13, 7–21. 

2.6-54 Drbohlav, J., 1951. Geologie granulitové a amfibolitové oblasti jižního okolí Náměšti nad 
Oslavou na Moravě. ― MS, Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 
Praha. 

2.6-55  Drobníčková, H., Stehlíková V., 1990. JE Dukovany. Závěrečná zpráva o geotektonickém 
zhodnocení širšího okolí jaderné elektrárny Dukovany. MS, Geotest s.p. Brno. 

2.6-56  Dudek, A., 1980. The crystalline basement block of the Outer Carpathians in Moravia: 
Bruno-Vistulicum. Rozpr. ČSAV, ř. mat. přír. Věd, 90, 8, 85 s. 

2.6-57  Dvořák, J., 1963. K otázce pohybů podél dislokace mezi moldanubikem a moravikem. Věst. 
Ústř. Úst. geol., 38, 41-42. Praha. 

2.6-58  Figdor, H., Scheidegger, A., 1977. Geophysikalische Untersuchungen an der Diendorfer 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 216 
 

Störung. Verh. Geolog.Bundesanstalt Heft 77/3, p.243–270, Wien 1977 

2.6-59  Franke, W., 2000. Orogenic Processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt. 
Monografie, Geological Society of London, 459 pp. 

2.6-60  Guerrieri, L., (Ed.), 2015. Earthquake Environmental Effect for seismic hazard assessment: 
the ESI intensity scale and the EEE Catalogue. Memorie Descrittive della Carta Geologica 
d’Italia – Volume XCVII, 181 pp. 

2.6-61 Hanžl, P., Hrdličková K., a kolektiv, 2017. Zpráva o provedení geologicko-výzkumných 
prací na území EDU25 km – Západ. Technická zpráva číslo 116/2017, Česká geologická 
služba, Brno, 08/2017.  

2.6-62  Hasalová, P., Janoušek, V., Schulmann, K., Štípská, P., Erban, V. (2008): From orthogneiss 
to migmatite: geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit 
(Moldanubian Zone, Bohemian Massif). Lithos, 102, 508-537. 

2.6-63 Havlíček, P., 1976. Kvartér v okolí Miroslavi a Olbramovic na jz. Moravě. Výzkumné práce 
Ústředního ústavu geologického, 11ú, 17–32. 

2.6-64  Houzar, S., 1992. Naleziště moravských vltavínů. Přír. Sbor. Západomorav. muz. v Třebíči, 
18, 159–166. 

2.6-65 Houzar, S., Pošmourný, K., 1990. Pokus o rekonstrukci geologické historie 
vltavínonosných sedimentů na Moravě. Přírodověd. Sbor. Západomorav. muz. v Třebíči, 
17, 1–12. 

2.6-66 Houzar, S., Pošmourný, K., Rajlich, P., 1988. Geological setting of the moldavite-bearing 
sediments in western Moravia, Czechoslovakia. Second Int. Conf. on Natural Glasses 
(Prague 1987), Praha, 281–286. 

2.6-67  Hrádek, M., 1997. Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolané výstavbou 
a provozem objektů energetické soustavy Dukovany – Dalešice. Přír. sborník 
Západomoravského musea v Třebíči, 25, 1-67, 1997. Třebíč. 

2.6-68  Hrádek, M., 1997. Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodní části Českého masívu. 
Přír. Sbor. Západomorav. muz. v Třebíči, 31, 146–164. 

2.6-69  Hrádek, M., 1987. Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu 
vývoje jihovýchodního okraje Českého masivu. Sborník prací 14, Geografický ústav ČSAV, 
s. 89–110, Brno.  

2.6-70  Hrdličková, K., Pertoldová, J., (Ed.), Aue, M., Bukovská, Z., Buriánek, D., Čoupek, P., 
Franěk, J., Gnojek, I., Hanžl, P., Hroch, T., Janoušek, V., Jelínek, J., Karous, M., Klomínský, 
J., Kopačková, V., Koucká, L., Kryštofová, E., Mareček, L., Nikl, P., Novotná, J., Pacherová, 
P., Paleček, M., Pořádek, P., Prachař, I., Rukavičková, L., Řezníček, P., Sedlák, J., 
Sedláček, Z., Sedláčková, I., Skácelová, Z., Soejono, I., Vít, J., Zabadal, S., 2016. 
Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z 
hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ – EDU západ. Dílčí etapová zpráva: Zpráva 
o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ 
EDU – západ. MS, Česká geologická služba. 

2.6-71 Hrutka, M., Votoček, R., 2010. Zpráva o provedeném geofyzikálním měření v rámci projektu 
„NJZ EDU5“ na plochách A a C. MS, ARCADIS Geotechnika a.s., 2010. 

2.6-72  Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda J., Stráník, Z., 2002. Geologická minulost České 
republiky. Monografie, Academia, 436 s. 

2.6-73  Jančovič, L., 1985. Zpráva o geofyzikálním měření na akci Vémyslice – hydrogeologie. MS. 
ČGS-Geofond, Praha; P051541. 

2.6-74  Jarosiński, M., 2005. Ongoing tectonic reactivation of the Outer Carpathians and its impact 
on the foreland: Results of borehole breakout measurements in Poland. Tectonophysics, 
Volume 410, Issue 1-4, page 189–216. Elsevier B. V. Munchen. 2005. 

2.6-75  Jaroš, J., 1958. K otázce východního omezení Boskovické brázdy. Čas. Mineral. Geol., 3, 
467–470. 

2.6-76  Jaroš, J., 1991. Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby. Acta 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 217 
 

Universitatis Carolinae, Geologica, č. 3-4 (1991), s. 225-238. 

2.6-77 Jaroš, J., Mísař, Z., 1976. Nomenclature of the tectonic and litostratigraphic units in the 
Moravian Svratka Dome (Czechoslovakia). ― Věstník Ústředního Ústavu Geologického, 
51, 113–122. Praha. 

2.6-78 Kafka, J., 1990. Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě. – Přírod. Sborn. 
Západomorav. Muz. 17, 13–19, Třebíč. 

2.6-79  Kalvoda, J., Babek, O., Fatka, O., Leichmann, J., Melichar, R., Nehyba, S., Špaček, P., 2008. 
Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late 
Paleozoic: a review. Int. J. Earth Sci (Geol Rundsch) (2008), 97, 497–518.  

2.6-80  Karous, M., Nikl, P., Gürtler, R., Chalupník, T., Alemán, M., 2015. Nezávislé vyhodnocení 
tektonických poměrů v užší lokalitě jaderné elektrárny Dukovany. Geofyzikální průzkum. 
MS, Geonika s.r.o., 10/2015. 

2.6-81  KOLÁŘ, L.; DEMJANČUKOVÁ, K.: Vliv externích hazardů na riziko provozu JE Temelín a 
JE Dukovany, ÚJV Řež, a. s. Praha. 2017. 

2.6-82  Kotásek, J., Matějovská, O., Weiss, J., 1961. Závěrečná zpráva o geologicko-
petrografickém výzkumu zóny Velká Bíteš–Náměšť nad Oslavou–Vladislav. – MS, Ústřední 
ústav geologický, Praha. 

2.6-83 Krejčí, O., Bimka, J., Berka, J., 1999. Strukturní mapa povrchu paleogénu. In: Krejčí O., 
Müller, P., Franců, J.: Projekt VaV/630/1/97: Geodynamický model styku Českého masivu a 
Západních Karpat. MŽP ČR a ČGS, Praha – Brno. 

2.6-84  Kumpera, O., Vašíček, Z. 1988. Základy historické geologie a paleontologie. 1–567, SNTL a 
ALFA. Praha. 

2.6-85  Lankreijer, A., Bielik, M., Cloetingh, S., Majcin, D., 1999. Rheology predictions across the 
western Carpathians, Bohemian massif, and the Pannonian basin: Implications for 
tectonic scenarios. Tectonics 18, 6, pp. 1139–1153. ISSN: 0278-7407.  

2.6-86  Leichmann, J., Hejl, E., 1996. Quaternary tectonics at the eastern border of the Bohemian 
Massif: new outcrop evidence. Geological magazine, Vol. 133, No. 1 (1996), pp. 103-105. 

2.6-87 Leichmann, J., Gnojek, I., Novák, M., Sedlák, J., Houzar, S., 2017. Durbachites from the 
Eastern Moldanubicum (Bohemian Massif): erosional relics of large, flat tabular intrusions 
of ultrapotassic melts – geophysical and petrological record. Int. J. Earth Sci. (Geol. 
Rundsch.), 106, 59–77. 

2.6-88  Leonard, M., 2010. Earthquake Fault Scaling: Self-Consistent Relating of Rupture Length, 
Width, Average Displacement, and Moment Release. Bulletin of the Seismological Society 
of America, Vol. 100, No. 5A, pp. 1971-1988. 

2.6-89 Lexa, O., Schulmann, K., Janoušek, V., Štípská, P., Guy, A., Racek, M., 2011. Heat sources 
and trigger mechanisms of exhumation of HP granulites in Variscan orogenic root. J. 
metamorphic Geol. 2011, 29, 79–102. 

2.6-90  Mallard, D.J., Woo, G., 1991. The expression of faults in UK seismic hazard assessments. 
Quarterly Journal of Engineering Geology 24, 347-354. 1991 

2.6-91  Málek, J., Prachař, I., Kolínský, P., 2015. Probabilistic seismic hazard assessment of the 
Dukovany nuclear power plant. MS, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy 
of Sciences of the Czech Republic, v.v.i, 2015.  

2.6-92  Malý, L., Květ, R., 1988. Geotectonic layout of the Rosice – Oslavany basin as related to 
palaeogeographical development of the Southern part of the Boskovice furrow. Sborník 
konference, p. 207 – 211. In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia / editors: Jiří 
Pešek, Jozef Vozár. Dionýz Štúr Institute of Geology, 400 pp. Bratislava. 

2.6-93 Matějovská, O., 1967. Petrogenesis of moldanubian granulites near Náměšť nad Oslavou. 
Krystalinikum, 5, 85–104. Praha. 

2.6-94  Matura, A., 1976. Hypothesen zum Bau und zur geologischen Geschichte des kristallinen 
Grundgebirges von Südwestmähren und dem niederösterreichischen Waldviertel. 
Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt 119: 63–74. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 218 
 

2.6-95  Melichar, R., 1995. Tektonický význam boskovické brázdy. Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 
64–66. 

2.6-96  Mísař, Z., Dudek, A., Havlena, V., Weiss, J., 1983. Geologie ČSSR I. Český masiv. 
Monografie, SPN Praha, 336 s. 

2.6-97  Mrázek, I., 1980. Geologické poměry vltavínonosných štěrků u Dalešic na Moravě. 
Přírodověd. Sbor. Západomorav. muz. v Třebíči, 11, 201–212. 

2.6-98 Mrázek, I., Rejl, L., 1976. Vltavínové štěrky v oblasti jihozápadně od Oslavan na Moravě. 
Sbor. Nár. muz. v Praze, řada B, 32, 1, 47–55. 

2.6-99  Nehyba, S., 1992. Sedimentace vltavínonosných sedimentů v prostoru Dalešice – 
Slavětice. Přírodověd. Sbor. 

2.6-100  Nehyba, S., Roetzel, R., Maštera, L., 2012. Provenance analysis of the Permo-
Carboniferous fluvial sandstones of the southern part of the Boskovice Basin and the 
Zöbing Area (Czech Republic, Austria): implications for paleogeographical 
reconstructions of the post-Variscan collapse basins. Geologica Carpathica, 2012, Vol. 63, 
No.5, 365-382.  

2.6-101  Pešek, J. et al., 2001. Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České 
republiky. Monografie, 243 s., Český geologický ústav, Praha, 2001. 

2.6-102  Pícha, F.J., Stráník, Z., 1999. Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian 
foreland basin in southern Moravia. Int. Journ. Earth Sciences, Vol. 88, pp. 475-495. 

2.6-103  Piskač, J., Kovač, J., 2015. Rozšířený orientační IG průzkum pozemku pro umístění NJZ 
EDU v lokalitě Dukovany. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-104  Piskač, J., Kovač, J., 2016. Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pozemku 
navrženého pro umístění 6. bloku NJZ EDU v prostoru jaderného ostrova a chladící věže, 
v rozsahu prací předběžného průzkumu. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-105 Plamínková, J., 1983. Strukturní analýza gföhlských rul moldanubika v údolí Rokytné. MS. 
Přírodověd. fak. UK, Praha. 

2.6-106  Polášková, M., Ryška, J., Tylčer, J., 02/1973. Dukovany II - JE- Závěrečná zpráva. Úkol č. 3 
527 000 276. MS, Geologický průzkum Ostrava, Archiv EGP - 153-1; Archiv EDU - 7O00122. 

2.6-107  Pospíšil, L., Švábenský, O., Weigel, J., Witiska, M., 2010. Geological constraints on the 
GPS and precise leveling measurements along the Diendorf–Čebín Tectonic Zone. Acta 
Geodynamica et Geomaterialia, vol. 7, 2010, p. 317-333.  

2.6-108  Pospíšil, L., Švábenský, O., Weigel, J., 2013. Movement tendencies in the Moravia Region: 
kinematical model. Acta Geodyn. Geomater., Vol. 10, No. 3 (171), 307-321. 

2.6-109  Pospíšil, L., Hefty, J., Švábenský, O., 2014. Geodynamically active areas in Central Europe 
determined on the bases of GPS measurements: kinematic models. Acta Montanistica 
Slovaca Ročník 19(2014), číslo 3, 126-140. 

2.6-110  Pospíšil, L., Roštínský, P., Švábenský, O., Weigel, J., Witiska, M., 2010. Active tectonics in 
the eastern margin of the bohemian massif - based on the geophysical, geomorphological 
and GPS data. Acta Geodyn. Geomater., Vol. 9, No. 3 (167), 315–329, 2012. 

2.6-111  Prachař, I., 2014. Kritická rešerše projektu SHARE se zaměřením na hodnocení 
diendorfského zlomu. Expertní zpráva, MS, RNDr. Ivan Prachař, CSc., 2014. 

2.6-112  Prachař, I., Pazdírková, J., 2015. Revize katalogů zemětřesení. In: Jaderná elektrárna 
Dukovany. Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický průzkum. Oddíl C. 
Revize katalogů zemětřesení. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky Země 
MU Brno, 2015. 

2.6-113  Prachař, I., Piskač, J., Balatka, B., Rajlich, P., 1999. Biskoupky - Pohřbené kvartérní 
údolíčko. Průzkumné práce. MS, Energoprůzkum Praha. 

2.6-114  Prachař, I., Piskač, J., Rajlich, P., Roštínský, P., Strouhalová, G., Valenta, J., Tábořík, P., 
2015. Zhodnocení zlomů v užší lokalitě EDU1-4. In: Jaderná elektrárna Dukovany. 
Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický průzkum. Oddíl B. Zhodnocení 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 219 
 

zlomů v užší lokalitě EDU1-4. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky Země 
MU Brno, 2015. 

2.6-115  Prachař, I., Piskač, J., Slabá, Z., Šimůnek, P., 2011. Podkladové inženýrsko – geologické a 
hydrogeologické průzkumy pro zpracování studie proveditelnosti NJZ EDU5. Závěrečná 
zpráva. MS, Energoprůzkum Praha. Praha, 2011.  

2.6-116  Prachař, I., Šimůnek, P., Piskač, J., 2009. Rozšíření JE Dukovany. Ověření a doplnění 
znalostí o IG a HG poměrech na staveništi v lokalitě EDU. 1. etapa. Výběr a vyhodnocení 
možného umístění NJZ na základě archivních geologických podkladů. MS, 
Energoprůzkum Praha spol. s r.o., 2009. 

2.6-117 Prachař, I., Valenta, J., Mazanec, M., 2015. Doplnění informací k popisu jednotlivých 
segmentů diendorfského zlomu a boskovické brázdy v lokalitě u Rakšic, Lesonic, Krhovic, 
Moravského Krumlova a v Dyjskosvrateckém úvalu. Svazek 1, DP1 – DP3. Energoprůzkum 
Praha, 2015. 

2.6-118  Prachař, I., Roštínský, P., Valenta, J., 2015. Jaderná elektrárna Dukovany. NJZ EDU. 
Souhrnná geomorfologická analýza užší lokality. MS, 97 s., Energoprůzkum Praha, 2015. 

2.6-119  Prachař, I., Rajlich, P., Valenta, J., Strouhalová, G., 2015. Jaderná elektrárna Dukovany. 
Ověření a doplnění informací k popisu linií zakreslených na geologických mapách v 
blízkém okolí NJZ EDU důležitých pro souhrnný popis tektonické charakteristiky užší 
lokality NJZ EDU. Soubor studií DP1 – DP4. MS, 62 s., Energoprůzkum Praha, 2015. 

2.6-120  Prachař, I., Mazanec, M., 2016. Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ). II. 
etapa. DP-1. Zhodnocení prověření tektonické situace na křížení diendorfského zlomu a 
jižního příčného zlomu severně od obce Lesonice. Vrtný průzkum. MS, 24 s., 
Energoprůzkum Praha, 2015. 

2.6-121  Prachař, I., Malíková, R., 2016. Technická podpora při zpracování ZBZ NJZ EDU. Závěrečná 
zpráva za DP-1. Výzkum jílových minerálů z výplní zlomů. MS, 46 s., RNDr. Ivan Prachař, 
CSc., 2016. 

2.6-122  Prachař, I., Mazanec, M., Valenta, J., Schnabl, P., 2016. Paleoseismologický průzkum užší 
lokality NJZ EDU. II. etapa. Závěrečná zpráva za DP-1. Ověření zlomových struktur. 
Struktura 6 – západní část. MS, 22 s., Energoprůzkum Praha, 2016. 

2.6-123  Prachař, I., Daňková, l., Rajlich, P., Strouhalová, G., J., Mazanec, M., 2016. 
Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ EDU. II. etapa. Závěrečná zpráva za DP-2. 
Charakterizace strukturně-tektonických prvků na PNpU NJZ EDU. MS, 36 s., 
Energoprůzkum Praha, 2016. 

2.6-124  Prachař, I., Daňková, L., Roštínský, P., Valenta, J., Mazanec, M., 2016. Paleoseismologický 
průzkum užší lokality NJZ EDU. II. etapa. Závěrečná zpráva za DP-3. Ověření zlomových 
struktur. Struktura 1, 5 a 6 (mezi Dukovany a EDU1-4). MS, 47 s., Energoprůzkum Praha, 
2016. 

2.6-125  Prachař, I., Valenta, J., 2016. Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ EDU. II. etapa. 
Závěrečná zpráva za DP-4. Geofyzikální průzkum. Energoprůzkum Praha, 2016. 

2.6-126  Prachař, I., Roštínský, P., Daňková L., Valenta, J., Mazanec, M., Alexa M., 2016. 
Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ). II. etapa. Závěrečná zpráva za DP-2. 
Výzkum příčných zlomů u Rakšic, Dobřínska a Dobelic. MS, Energoprůzkum Praha, 2016. 

2.6-127  Prachař, I., Tábořík, P., Valenta, J., Mazanec, M., 2016. Paleoseismologický průzkum 
lokality NJZ EDU (DBZ). II. etapa, DP-3. Ověření průběhu diendorfského zlomu napříč 
krhovickým krystalinikem. Geofyzikální průzkum. MS, Energoprůzkum Praha, 2016. 

2.6-128  Prachař, I., Daňková L., Rajlich, P., Strouhalová, Tábořík, P., Valenta, J., Mazanec, M., 2016. 
Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ). II. etapa, DP-3. Ověření průběhu 
diendorfského zlomu napříč krhovickým krystalinikem. Závěrečná zpráva. MS, 
Energoprůzkum Praha, 2016. 

2.6-129  Prachař, I., Daňková, L., Mazanec, M., 2017. Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ 
EDU. III. etapa. Závěrečná zpráva za DP-1. Geologiocká mapa užší lokality NJZ EDU. MS, 
45 s., Energoprůzkum Praha, 2017. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 220 
 

2.6-130  Prachař, I., Daňková, L., Mazanec, M., 2017. Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ 
EDU. III. etapa. Závěrečná zpráva za DP-2. Strukturně-tektonická charakteristika pozemku 
NJZ EDU. MS, 39 s., Energoprůzkum Praha, 2017. 

2.6-131  Prachař, I., Daňková, L., Mazanec, M., 2017. Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ 
EDU. III. etapa. Závěrečná zpráva za DP-3. Prověření existence struktury č. 6 v těsné 
blízkosti hranice STP EDU1-4 a NJZ EDU. MS, 23 s., Energoprůzkum Praha, 2017. 

2.6-132  Prachař, I., Daňková, L., Mazanec, M., Piskač, J., 2017. Paleoseismologický průzkum 
lokality NJZ EDU. III. etapa. Závěrečná zpráva za DP-2. Průzkum jižního příčného zlomu – 
III. etapa. MS, 37 s., Energoprůzkum Praha, 2017. 

2.6-133  Prachař, I., Daňková L., Rajlich, P., Strouhalová, Tábořík, P., Valenta, J., Mazanec, M., 2017. 
Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ). III. etapa, DP-4. Výzkum 
diendorfského zlomu u Tasovic v krhovickém krystaliniku. Závěrečná zpráva. MS, 
Energoprůzkum Praha, 2017. 

2.6-134  Prachař, I., Daňková, L., Roštínský, P., Mazanec, M., 2017. Paleoseismologický průzkum 
lokality NJZ EDU. III. etapa. Závěrečná zpráva za DP-6. Třebíčský zlom – rešerše 
archivních podkladů a terénní rekognoskace. MS, 20 s., Energoprůzkum Praha, 2017. 

2.6-135 Prachař, I., Valenta, J., Daňková, L., Mazanec, M., 2018. Jaderná elektrárna Dukovany. 
Dokončení průzkumu lokality NJZ EDU v části Třebíčského zlomu, Závěrečná zpráva. MS, 
39 s., Energoprůzkum Praha, spol. s r.o., 2018. 

2.6-136  Prachař, I., Daňková, L., Mazanec, M., Roštínský, P., 2017. Podpora při zpracování ZBZ NJZ 
EDU. DP-2. Komplexní charakteristika užší lokality NJZ EDU. MS, 127 s., 2017. 

2.6-137  Prachař, I., Daňková, L., Mazanec, M., Roštínský, P., 2018. Podpora při zpracování ZBZ NJZ 
EDU. DP-4. Komplexní charakteristika lokality NJZ EDU. MS, 166 s., 2018. 

2.6-138  Prachař, I., Daňková L., Lachová, B., 2019. Podpora při zpracování ZBZ NJZ EDU, DP2 – 
Komplexní charakteristika území EDU5 km . II. etapa. Vypořádání nejistot a nedostatků ve 
znalostech o území EDU5 km . MS, RNDr. Ivan Prachař, CSc., 2019. 

2.6-139  Prachař, I., Daňková L., Roštínský, P., Lachová, B., Mazanec, M., 2019. Podpora při 
zpracování ZBZ NJZ EDU. DP4 – Komplexní charakteristika lokality NJZ EDU. Závěrečná 
zpráva, Revize 1. MS, 210 s. (2019). 

2.6-140  Průcha, J., 1989. The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of 
the eastern part of the Moldanubicum. – Krystalinikum, 20, 103–110. Brno 

2.6-141  Rajchl, M., Šebesta, J., Hroch, T., Čížek D., 2015. Geomorfologická analýza lokality EDU. 
MS, Gemec-Union a.s., 17 str. 

2.6-142 Rejl, L., 1980. Vltavínové štěrky na Moravě a jejich vztah k regionálně geologické stavbě. 
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. 1980, 11, 235–242. 

2.6-143  Roštinský, P., 2016. Geomorfologická analýza oblasti v blízkosti NJZ EDU. MS, Ústav 
geoniky AV ČR, v.v.i., 2016. 

2.6-144  Roštinský, P., 2017. Třebíčský zlom – rešerše archivních podkladů a terénní 
rekognoskace. Geomorfologické posouzení zájmové oblasti podél zlomové struktury. MS, 
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2017. 

2.6-145  Roštinský, P., Pospíšil, L., Švábenský O., 2013. Recent geodynamic and geomorphological 
analyses of the Diendorf–Čebín Tectonic Zone, Czech Republic. Tectonophysics, Volume 
599 (2013), pp. 45-66. 

2.6-146  Roštínský, P., Roetzel, R, 2005. Exhumed Cenozoic landforms on the SE flank of the 
Bohemian Massif in the Czech Republic and Austria. Zeitschrift für Geomorphologie, N.F., 
49, 1, 23–45. 

2.6-147  Savage, J. C., Lisowski, M., 1993. Inferred Depth of Creep on the Hayward Fault, Central 
California. J. Geoph. Research, Vol. 98, No. B1, 787-793, 1993. 

2.6-148  Sedlmajer, K., 1971. Zpráva o výsledku geologického průzkumu a geotechnické posouzení 
území pro stavbu II. úseku vlečky z Rakšic do Skryjí pro elektrárnu V2 - Dukovany. Státní 
ústav dopravního projektování, Pardubice. Archiv ČGS-Geofondu GF V066759. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 221 
 

2.6-149  Scheidegger, A. E., 1976. Untersuchungen des Beanspruchungsplanes im Einflußgebiet 
der Diendorfer Störung. Jb. Geol., B. A., Bd. 119, s. 83–95. 

2.6-150  Schermann, O., 1966. Über Horizontalverschiebungen am Ostrand der Böhmischen Masse. 
Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud., 16: 89—103, Wien. 

2.6-151  Schulmann, K., Kröner, A., Hegner, E., Wendt, I., Konopásek, J., Lexa, O., Štípská, P., 2005. 
Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-
seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech 
Republic. American Journal of Science, May 2005, 305, 5, 407-448. 

2.6-152  Schulmann, K., Ledru, P., Autran, A., Melka, R., Lardeaux, J. M., Urban, M., Lobkowicz, M., 
1991. Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic 
interpretation. Geol. Rundschau, 80/1, 73-92. Stuttgart. 

2.6-153  Schulmann, K., Lexa, O., Štípská, P., Racek, M., Tajčmanová, L., Konopásek, J., Edel, J. B., 
Peschler, A., Lehmann, J., 2008. Vertical extrusion andhorizontal channel flow of orogenic 
lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens? – Journal of Metamorphic 
Geology, 26, 273–297. 

2.6-154 Schulmann, K., Konopásek, J., Janoušek, V., Lexa, O., Lardeaux, J. M., Edel, J. B., Štípská, 
P., Ulrich, S., 2009. An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif. – 
Comptes Rendus Geoscience, 341, 2–3, 266–286. 

2.6-155  Skořepa, J., et al., 2006. Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení 
lokalit pro hodnocení umístění hlubinného úložiště. Zpráva o řešení a výsledcích projektu. 
Svazek A, Souhrnná zpráva. MS, Sdružení Geobariéra, SÚRAO. 

2.6-156  Spěšný, M., Kašpar, R., 2014. Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě 
Dukovany. MS, ARCADIS CZ a.s., Praha 2014. 

2.6-157  Spěšný, M., Kašpar, R., 2015. Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě 
Dukovany – doplnění GF průzkumu. MS, ARCADIS CZ a.s., Praha 2015. 

2.6-158 Stárková, I., Zrůstek, V., 1977. Geologická stavba a perspektivy rozšíření uranu v oblasti č. 
25 – třebíčský masiv. MS, Diamo a. s. 

2.6-159 Stejskal, J., 1925. Nástin morfologického vývoje poříčí Jihlavky. – Sbor. Čs. Společ. 
Zeměp., 30, 171–174. Praha.  

2.6-160  Stráník, Z., Dvořák, J., Krejčí, O., Müller, P., Přichystal, A., Suk, M., Tomek, Č., 1993. The 
contact of the North European Epivariscan Platform with the West Carpathians. Journal of 
the Czech Geological Society, volume 38 (1993), issue 1-2 , 21 - 30. 

2.6-161  Suess, F. E., 1905. Die Tektonik des südlichen Teiles der Boskowitzer Furche. 
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 4, 95-98. Wien. 

2.6-162  Suess, F. E., 1912. Die moravischen Fenster und ihre Beziehung zum Grundgebirge des 
Hohen Gesenkes. Denkschriften (Österr. Akad. Wiss.), math.-naturwiss. Kl., 88, 541-631. 
Wien. 

2.6-163  Suk. M. a kol., 1984. Geological history of the territory of the Czech Socialist Republic. 
Ústř. Úst. Geologický, Academia Praha. 

2.6-164  Špaček, P., Bábek, O., Štěpančíková, P., Švancara, J., Pazdírková, J., Sedláček, J., 2014. 
The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary 
grabens in the Western Carpathians' foreland (NE Bohemian Massif). International Journal 
of Earth Sciences. 

2.6-165  Špaček, P., Prachař, I., 2015. Zhodnocení zlomové zóny Diendorf-Boskovice. In: Jaderná 
elektrárna Dukovany. Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický 
průzkum. Oddíl D. Seismotektonické modely. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a 
Ústav fyziky Země MU Brno, 2015 

2.6-166  Špaček, P., Roštínský, P., Prachař, I., Švancara, J., Valenta, J., Tábořík, P., 2015. 
Zhodnocení zlomové zóny Diendorf-Boskovice. In: Jaderná elektrárna Dukovany. 
Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický průzkum. Oddíl A. Zhodnocení 
zlomové zóny Diendorf-Boskovice. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 222 
 

Země MU Brno, 2015.  

2.6-167  Špaček, P., Roštínský, P., Urban, M., 2015. Jaderná elektrárna Dukovany. Doplnění 
informací k popisu jednotlivých segmentů diendorfského zlomu a boskovické brázdy v 
lokalitě u Rakšic, Lesonic, Krhovic, Moravského Krumlova a v Dyjskosvrateckém úvalu. 
Svazek 2, DP4 a DP5 (ÚFZ Brno), Zak. 5090/EPP/14, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a 
Ústav fyziky Země MU Brno, 2015. 

2.6-168  Špaček, P., Valenta, J., Tábořík, P., 2016. Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU 
(DBZ). II. etapa. Závěrečná zpráva za DP-5. Geofyzikální průzkum v lokalitě Budkovice na 
DBZ. MS, Zak. 4101376030 Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky Země MU 
Brno, 2016. 

2.6-169  Špaček, P., Roštínský, P., Tábořík, P., Valenta, J., 2016. Paleoseismologický průzkum 
lokality NJZ EDU (DBZ). II. etapa. Závěrečná zpráva za DP-4. Průzkum příčných 
lineamentů. MS, Zak. 4101376030 Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky Země 
MU Brno, 2016. 

2.6-170  Špaček, P., Valenta, J., Tábořík, P., 2017. Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU 
(DBZ). III. etapa. Závěrečná zpráva za DP-5. Průzkum skupiny lineamentů u Dolních 
Dubňan. MS, Zak. 4101595871 Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky Země MU 
Brno, 2017. 

2.6-171 Špaček P., Prachař I., Roštínský P., 2018. Souhrnná zpráva k posouzení aktivity zlomové 
zóny Diendorf-Boskovice. MS, Ústav fyziky Země, PřF MU Brno, 2018. 

2.6-172  Švábenský, O., Pospíšil, L., Weigel, J., Roštínský, P., Witiska, M., 2014. Result of repeated 
measurements at the Železné hory - Tišnov fault system surroundings. Acta Geodyn. 
Geomater., Vol. 11, No. 3 (175), 211-223. 

2.6-173  Taraba, J., 1968. Moravský Krumlov - zpráva o provedení hydrogeologického průzkumu. 
Geotest, Brno. Archiv ČGS-Geofondu GF P021525. 

2.6-174 Trnka, M., Houzar, S., 1991. Moravské vltavíny. Vlastivědná knihovna moravská - 76. 
svazek. 116 s., Muzejní a vlastivědná společnost, Brno.  

2.6-175  Trnka, M., Houzar, S., 2002. Moldavites: a review. Bulletin of the Czech Geological Survey, 
Vol. 77, No. 4, 283–302, 2002. 

2.6-176  Urban, M., 1992. Kinematics of the Variscan thrusting in the Eastern Moldanubicum 
(Bohemian Massif, Czechoslovakia): evidence from the Náměšť granulite massif. 
Tectonophysics 201, 371–391. 

2.6-177  Valenta, J., 2017. Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ EDU. III. etapa. Zpráva o 
geofyzikálním průzkumu. MS, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017.  

2.6-178  Vaľočík, J., Prachař, I., 2016. Expertní posouzení externích hazardů. MS, Technická zpráva. 
259 str., Amec Foster Wheeler s.r.o. 

2.6-179  Vanko, J., Vyskočil, P., 1987. The map of vertical crustal movements in Czechoslovakia 
and its interpretation. Journal of Geodynamics, 8, 2-4, pp. 143-150. 

2.6-180  Wells, D. L., Coppersmith, K. J., 1994. New Empirical Relationships among Magnitude, 
Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. Bulletin of the 
Seismological Society of America, Vol. 84, No. 4, pp. 974-1002. 

2.6-181  Wessely, G., 1987. Mesozoic and Tertiary evolution of the Apline-Carpathian foreland in 
eastern Austria. Tectonophysics, 137, 45-59. 

2.6-182 Zapletal, K., 1925. Intrusivní kontakty na Bílém potoce a jejich význam pro tektoniku 
západomoravského krystalinika. ― Sborník klubu přírodovědeckého v Brně za rok 1924, 7, 
34–38. Brno. 

2.6-183  Zapletal, K., 1926. Geologie středu svratecké klenby. ― Sborník Státního geologického 
ústavu., 5, 509–560. Praha. 

2.6-184  Zapletal, K., 1934. Minerogenetické poměry země Moravskoslezské. Sbor. čes. vys. školy 
techn. v Brně, 8, spis 3, 26 str., Brno. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.3 

Elektrárna Dukovany II, a. s.                     Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2                    Strana 223 
 

2.6-185  Ziegler, P.A., Dèzes, P., 2007. Cenozoic uplift of Variscan Massifs in the Alpine foreland: 
Timing and controlling mechanisms. Global and Planetary Change, Vol. 58, Issues 1–4, 
July 2007, 237–269. 

 

 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 1 

4. část 

Obsah 

2.6.4 Geologické a geotechnické podmínky ......................................................... 3 

 Vulkanismus a projevy postvulkanické činnosti .................................................. 4 

2.6.4.1.1 Vymezení hodnoceného území ................................................................................................ 4 

2.6.4.1.2 Metody hodnocení vulkanismu ................................................................................................. 4 

2.6.4.1.3 Požadavky a kritéria ................................................................................................................. 5 

2.6.4.1.4 Hazardy spojené s vulkanismem .............................................................................................. 9 

2.6.4.1.5 Souhrnné zhodnocení ............................................................................................................ 12 

 Nestabilita svahů.............................................................................................. 13 

2.6.4.2.1 Vymezení hodnoceného území .............................................................................................. 14 

2.6.4.2.2 Metody hodnocení .................................................................................................................. 14 

2.6.4.2.3 Požadavky a kritéria ............................................................................................................... 14 

2.6.4.2.4 Posouzení pozemku NJZ EDU z hlediska ohrožení svahovými pohyby ................................. 16 

2.6.4.2.5 Souhrnné zhodnocení ............................................................................................................ 21 

 Deformace povrchu území ............................................................................... 21 

2.6.4.3.1 Vymezení hodnoceného území .............................................................................................. 22 

2.6.4.3.2 Metody hodnocení .................................................................................................................. 22 

2.6.4.3.3 Požadavky a kritéria ............................................................................................................... 22 

2.6.4.3.4 Posouzení z hlediska deformace nebo poklesání povrchu území .......................................... 24 

2.6.4.3.5 Souhrnné zhodnocení ............................................................................................................ 28 

 Vlastnosti a chování základové půdy ............................................................... 29 

2.6.4.4.1 Vymezení hodnoceného území .............................................................................................. 29 

2.6.4.4.2 Metody hodnocení .................................................................................................................. 29 

2.6.4.4.3 Požadavky a kritéria ............................................................................................................... 29 

2.6.4.4.4 Vymezení a pozice pozemku NJZ EDU.................................................................................. 33 

2.6.4.4.5 Inženýrsko-geologická prozkoumanost pozemku NJZ EDU ................................................... 35 

2.6.4.4.6 Charakteristiky geotechnických vlastností pozemku NJZ EDU .............................................. 40 

2.6.4.4.7 Profil podložními materiály ..................................................................................................... 79 

2.6.4.4.8 Zkušenosti ze zakládání rozhodujících objektů EDU1-4......................................................... 94 

2.6.4.4.9 Vyhodnocení geologických, geotechnických a HG hazardů ................................................... 97 

2.6.4.4.10 Souhrnné zhodnocení .......................................................................................................... 116 

Podklady ................................................................................................................ 118 

Jaderná legislativa ČR a standardy IAEA ...................................................................... 118 

Technické normy ........................................................................................................... 118 

Metodologické podklady ................................................................................................ 119 

Mapové podklady .......................................................................................................... 119 

Ostatní podklady ............................................................................................................ 120 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 2 

Seznam příloh 
Příloha 2.6.4-1:  Databáze průzkumných objektů 

Příloha 2.6.4-2:  Souhrnná situace průzkumných prací 

Příloha 2.6.4-3:  Geologické řezy  

Příloha 2.6.4-4:  Tabulky fyzikálně-mechanických a přetvárných vlastností hornin 

Příloha 2.6.4-5:  Měření hladin podzemní vody na pozemku NJZ EDU 

  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 3 

2.6.4 GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 

Geologické a geotechnické podmínky v území k umístění JZ jsou, dle § 9 vyhlášky SÚJB 
č. 378/2016 Sb. [2.6-2], posuzovány především z hlediska možného rozvoje 
geodynamických jevů a z hlediska geotechnických vlastností základové půdy. Dle odst. (1) 
§ 9 vyhlášky musí být zhodnoceny následující jevy: 

- vulkanismus, 

- svahové pohyby, včetně sněhových lavin, 

- propady a deformace povrchu území, včetně poddolování, 

- nepříznivé vlastnosti základových půd, 

- větrná eroze a 

- zdroje prachových částic a úlomků hornin. 

Výše uvedené geologické a geotechnické vlastnosti území k umístění JZ mohou ovlivnit 
zejména stabilitu a integritu staveb a konstrukcí jaderné elektrárny, tj. schopnost plnit její 
bezpečnostní funkci z hlediska radiační ochrany. Dále mohou narušit fyzickou ochranu 
zařízení a komplikovat realizaci ochranných opatření. 

Hodnocení geologických vlastností území k umístění JZ bylo založeno na porovnání 
informací získaných z mapových a jiných podkladů se zněním jednotlivých požadavků a 
kritérií, a na rozhodnutí o výskytu daného geologického fenoménu v kritériem daném 
území. U jevů, jejichž výskyt byl v daném území potvrzen, bylo provedeno ohodnocení 
závažnosti jevu (výskytu) ve vztahu k zajištění jaderné bezpečnosti NJZ EDU. 

Při hodnocení geotechnických vlastností byla použita široká škála metod a postupů od 
vyhodnocení dostupných mapových podkladů až po metody inženýrsko-geologického 
průzkumu staveniště (laboratorní a in situ testy základové půdy). Tyto postupy jsou 
podrobně popsány v použitých podkladech (např. [2.6-76], [2.6-73], [2.6-80], [2.6-78], [2.6-
74]). Při průzkumech ploch zvažovaných pro umístění NJZ v lokalitě Dukovany [2.6-82], 
[2.6-61], [2.6-62], [2.6-66], [2.6-67] byly průzkumné metody rozšířeny o vybrané metody 
doporučené standardem IAEA NS-G-3.6 [2.6-11].  

Průzkumné práce na pozemku NJZ EDU, pro hodnocení geotechnických vlastností, 
proběhly do úrovně podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v rozsahu prací 
předběžného průzkumu. Cílem průzkumu bylo prověřit proveditelnost záměru a splnění 
požadavků daných národní legislativou a standardů IAEA na zvoleném pozemku. 
Hodnocení geologických a geotechnických vlastností se tedy vztahuje na celý pozemek, 
bez ohledu na budoucí rozmístění jednotlivých objektů jaderné elektrárny. Při plánování 
průzkumných vrtů a zkoušek bylo samozřejmě vzato do úvahy předpokládané umístění 
jaderného ostrova 5. a 6. HVB a chladících věží, stejně tak, jako obvyklé hloubky založení 
objektů tohoto typu. Maximální hloubka založení objektů jaderného ostrova je uvažována 
v úrovni 374,0 m n. m, což odpovídá hloubce 15 m od současné úrovně terénu.  

Výsledky průzkumných prací a hodnocení geotechnických vlastností pozemku NJZ EDU 
byly shrnuty do Souhrnné geotechnické zprávy (SGZ), viz [2.6-70]. SGZ je základním 
podkladem pro hodnocení geotechnických vlastností uvedených v této kapitole. 

V této podkapitole je rovněž popsána a vyhodnocena přirozená radioaktivita horninového 
prostředí.  
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 VULKANISMUS A PROJEVY POSTVULKANICKÉ ČINNOSTI 

Jedním z významných geologických hazardů je nepochybně vulkanismus, zejména 
současný, ale i nedávný. Podstatou vulkanismu je akumulace energie a její uvolňování, 
obvykle na okrajích litosférických desek nebo v tzv. hot spot oblastech. Vulkanismus se 
projevuje výstupem magmatu na povrch pevnin nebo na mořské dno, vulkanickými 
zemětřeseními, zvýšeným tepelným tokem a postvulkanickými jevy.  

K vulkanickým tvarům reliéfu řadíme zejména sopečné kužely, kupy, kaldery a lávové 
příkrovy. Vulkanické terény mohou být rozpoznány i na základě výskytu magmatických 
těles uložených pod povrchem území, jako jsou žíly, batolity a lakolity, nebo podle výskytu 
výlevných a pyroklastických hornin svrchnoterciérního, kvartérního příp. recentního stáří v 
geologických formacích hodnoceného území.  

Za "nedávný" vulkanismus, s ohledem na podmínky geologické stavby území ČR, jsou 
považovány vulkanické procesy, které probíhaly od svrchního terciéru do staršího 
pleistocénu.  

2.6.4.1.1 Vymezení hodnoceného území 

V souladu s požadavky uvedenými v § 9, odst. 1) písm. b) bod. 1) vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2] je v této kapitole provedeno hodnocení vulkanismu a jeho projevů 
v následujícím území, viz kapitola 2.6.1.2 ZBZ NJZ EDU:  

Near region (území EDU25 km) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 25 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 215/1997 
Sb. [2.6-3]. 

Site vicinity (území EDU5 km ) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 5 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem užší lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 
215/1997 Sb. [2.6-3]. 

Site area (pozemek NJZ EDU) 

Odpovídá definici pozemku jaderného zařízení ve smyslu §2, písm. c) vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]. 

V textu kapitoly je využívána obecná zkratka EDU, kterou je myšleno území s pozemkem 
NJZ EDU a STP EDU1,4. 

2.6.4.1.2 Metody hodnocení vulkanismu 

Postupy doporučené při hodnocení vnějších vlivů spojených s vulkanismem jsou uvedeny 
zejména v bezpečnostním standardu IAEA SSG-21 [2.6-7], a také v standardu IAEA SSG-
35, podklad [2.6-9]. Základním metodickým přístupem je identifikace a studium tzv. 
vulkanických terénů, které lze rozpoznat např. na základě zjištěných vulkanických tvarů 
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reliéfu, výskytu postvulkanických jevů nebo zvýšeným tepelným tokem pod povrchem 
hodnoceného území.  

V úvodním kroku hodnocení je nutné sestavit databázi se záznamy o zjištěných výskytech 
vulkanických hornin mladších než 10 mil. let, projevech postvulkanické činnosti a vývěrech 
minerálních vod spojitelných s minulou vulkanickou aktivitou v hodnoceném území. K 
sestavení databáze jsou využívány geologické a geomorfologické mapy, odborné 
publikace popisující mladý vulkanismus (pliocenní a kvartérní) v Českém masivu a mapa 
minerálních vod. 

Metodické postupy, jak hodnotit vnější vlivy spojené s vulkanismem, nově popisuje TEC-
DOC-1795 [2.6-12]. 

Z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti není akceptovatelné, pokud v oblasti do 5 km od 
jaderného zařízení je zjištěn výskyt vulkanických hornin pliocenního až holocenního stáří 
nebo některého z projevů postvulkanické činnosti (viz § 9, odst. 3, písm. a) vyhlášky SÚJB 
č. 378/2016 Sb. [2.6-2]). 

Tepelný tok je posuzován zejména na základě existujících geofyzikálních podkladů, např. 
mapy tepelného toku a publikací popisujících a hodnotících geotermické vlastnosti zemské 
kůry v Českém masivu.  

Hodnocení hazardů spojených s vulkanismem by mělo zahrnovat i možný spad 
vulkanického popela z aktivních vulkánů, které se mohou nacházet i 1000 km od 
hodnoceného jaderného zařízení. K tomuto účelu je možné použít některou ze světových 
databází vulkánů, např. databázi Smithsonian Institute "Volcanoes of the World".  

Dále je pak hodnocení hazardů spojených s vulkanismem založeno zejména na 
vyhledávání tzv. vulkanických terénů, které lze rozpoznat jednak na základě zjištěných 
vulkanických tvarů reliéfu a jednak na základě výskytu postvulkanických jevů. 

2.6.4.1.3 Požadavky a kritéria 

Požadavky na hodnocení území k umístění JZ z hlediska vulkanismu jsou dány v § 9 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2].  

Dále je při hodnocení hazardů spojených s vulkanismem přihlédnuto k doporučení 
standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] uvedených v požadavku 17 (čl. 5.6 až 5.10). 

Z hlediska umisťování jaderných zařízení mají význam zejména hazardy, jejichž výskyt v 
blízkosti jaderného zařízení může představovat neakceptovatelné ohrožení jeho 
bezpečnosti. K takovým patří výskyt lávových proudů, pyroklastických proudů, deformací 
povrchu území a laharů. Rizikový faktor představuje též spad popela a výrony 
vulkanických plynů (viz standardy IAEA SSG-35 [2.6-9] a SSG 21 [2.6-7], dokument 
WENRA [2.6-22]).  

2.6.4.1.3.1 Požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 

Požadavky na posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska vulkanismu 
jsou uvedeny v § 9 odst. 1) písm. a) bod 1. takto: 

§ 9 Další geodynamické jevy a geotechnické parametry základových půd 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí: 

a) hodnotit 
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1. vulkanismus a projevy postvulkanických činností 

b) být provedeno v případě jevů podle písmene a) 

1. bodu 1 do vzdálenosti 25 km, 

(2) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí zohlednit: 

a) v případě jevů dle odstavce 1 písm. a) bodu 1 výskyt vulkanických hornin 
paleogenního až holocenního stáří a projevů postvulkanické činnosti, zejména 
výronu plynů nebo minerálních vod, spojených s minulou vulkanickou aktivitou, 

Pro hodnocení vlastností území k umístění týkajících se vulkanismu je ve vyhlášce SÚJB 
č. 378/2016 Sb. uvedeno v § 9 vylučující kritérium, při jehož dosažení je umístění 
jaderného zařízení na pozemku zakázáno. 

(3) Charakteristikou dalších geodynamických a geotechnických parametrů základových 
půd, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je výskyt: 

a) vulkanických hornin paleogenního až holocenního stáří nebo projevů 
postvulkanické činnosti, zejména výronu plynů nebo minerálních vod, spojených 
s minulou vulkanickou aktivitou, do vzdálenosti 5 km. 

2.6.4.1.3.2 Doporučení standardu IAEA SSR-1 

V doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou v rámci této kapitoly posuzovány položky 
specifikovány v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“. Konktrétně se jedná o 
články vztahující se k hodnocení vulkanismu v území k umístění JZ: 

VOLCANIC HAZARDS 

Requirement 17: Evaluation of volcanic hazards 

Hazards due to volcanic activity that have the potential to affect the safety of the 
nuclear installation shall be evaluated. 

5.6. Capable volcanos1 shall be identified and evaluated. The evaluation shall consider 
the volcanic characteristics of the region of sufficient size to ensure that potentially 
hazardous volcanic phenomena are considered appropriately. 

5.7. The hazards of capable volcanoes shall be evaluated to provide the input needed for 
determining the site specific design parameters or for re-evaluating the site, as well 
as for deterministic and/or probabilistic safety analyses performed during the lifetime 
of the nuclear installation. 

 

 

1 A capable volcano is a volcano that has a credible likehood of undergoing future aktivity and producting 
hazardous phenomena, including non-eruprive phenomena, during the lifetime of a nuclear installation 
concerned, and which may potentially affect the site. 
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5.8. A proposed new site shall be considered unsuitable of reliable evidence shows the 
existence of a capable volcano that has the potential to affect the safety of the nuclear 
installation and which cannot be compensated for by means of a combination of 
measures for the site protection and design features of the nuclear installations. 

5.9. An evaluation of volcanic hazards that focuses on termining the geological 
characteristics of volcanic phenomena and their spatial extent will usually be more 
certain than one focusing on an estimation of the likelihood of occurrence of 
hazardous phenomena. Volcanic hazards shall be evaluated using appropriate 
information, methods and models with adequate account taken of the uncertainties. 

5.10. The effect of volcanic phenomena in combination with other volcanically induced 
hazards shall be considered. This shall include consideration of volcanic ash fall. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou pokryty požadavky v české legislativě, 
a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Není tedy potřeba doporučení 
dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v následující tabulce 
provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb.  

Tab. 1 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu 
IAEA SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-12 

§ 9 odst. 1) písm. a) Requirement 17 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

Mnohem podrobněji je problematika ohrožení bezpečnosti jaderných zařízení 
vulkanickými jevy popsána ve výše zmíněných standardech IAEA SSG-35 [2.6-9] a SSG 
21 [2.6-7].  

2.6.4.1.3.3 Požadavky na hodnocení hazardů spojených s vulkanismem 

Ve studii AMEC [2.6-109] a následně ÚJV [2.6-52] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.6-22], 
IAEA [2.6-6] a [2.6-9] a s přihlédnutím k dokumentu EPRI [2.6-21]. Výsledkem tohoto 
hodnocení bylo vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území 
k umístění JZ, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria 

 

 
2  Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro 

umisťování jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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„Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní hazardy spojené 
s vulkanismem vztahující se k této kapitole jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2: Relevantní hazardy spojené s vulkanismem v území k umístění JZ. 

Hazardy spojené s vulkanismem 

spad vulkanického popela 

postvulkanické jevy 

tok lávy, tok pyroklastické hmoty 

tok vulkanických trosek 

vulkanické balistické střely 

geotermální anomálie 

vulkanické plyny 
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2.6.4.1.4 Hazardy spojené s vulkanismem  

2.6.4.1.4.1 Výskyt vulkanických hornin a postvulkanických jevů v území k 
umístění 

Při hodnocení musí být posouzen výskyt vulkanických hornin daného stáří (viz § 9, odst. 
(2) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb.) a projevy postvulkanické činnosti, tedy jevy související 
s nedávným (pliocenním a pleistocenním) vulkanismem.  

Z geologických map a dalších geologických podkladů vyplývá, že v území EDU25 km 
(resp. v oblasti do 25 km od pozemku NJZ EDU) nejsou známé žádné výskyty 
kenozoických vulkanických hornin. 

V podmínkách Českého masivu jsou projevy vulkanismu omezeny na výskyt oblastí se 
zvýšeným tepelný tokem a oblastí s výskytem postvulkanických jevů (např. geotermální 
anomálie), ke kterým řadíme výrony plynů a par - bahenní sopky3, mofetty4, solfatáry5, 
gejzíry a horké prameny6. (viz též neplatná vyhláška SÚJB č. 215/1997 Sb. [2.6-3]).  

S vulkanismem mohou být spjaty i vývěry určitého typu minerálních vod, vod středně a 
více mineralizovaných (tj. s obsahem rozpuštěných pevných látek nad 500 mg.l-1), 
uhličitých a sirných7.  

Jak je uvedeno výše, významným indikátorem nedávného vulkanismu jsou zvýšené 
hodnoty tepelného toku, zejména přesahují-li 70 mW.m-2. Jak ale vyplývá z Obr. 1, 
upraveného z podkladu [2.6-41], pozemek NJZ EDU se nachází v oblasti s nejnižšími 
hodnotami tepelného toku na území ČR. 

Výskyt zjevných projevů nedávné vulkanické a postvulkanické činnosti je z území ČR 
znám ze dvou oblastí, nacházejících se v západních a severozápadních Čechách a v 
Nízkém Jeseníku na Moravě. Vulkanismus v těchto oblastech náleží k 3. neovulkanické 
fázi Českého masivu, z hlediska stáří se jedná o období 2,7 - 0,9 miliónu let (viz [2.6-55]). 
V západních Čechách jsou známé výskyty kuželů struskových pyroklastik a sodaliticko-
melilitického nefelinitu jjz. od Františkových Lázní (Komorní hůrka) a jv. od Chebu (Železná 
hůrka). K významným projevům postvulkanické činnosti patří vývěry CO2 v rašeliništi Soos 
u Františkových Lázní i vývěry termálních minerálních vod v západních Čechách. V 
Nízkém Jeseníku se mezi Leskovcem nad Moravicí a Bruntálem nacházejí čtyři 
stratovulkány s lávovými proudy (olivinický bazalt – nefelinický bazanit) a polohami 

 

 
3  Bahenní sopky jsou kónické vyvýšeniny tvořené bahnem (silně zvodnělými jílovitými horninami). Vznikají 

vyvrhováním bahna např. plyny postvulkanického charakteru v místech jejich výstupu. 

4  Mofetta je exhalace suchého oxidu uhličitého o teplotě pod 100°C.  

5  Solfatáry jsou výdechy par a plynů o teplotě cca 100–200°C, tvořené vodní parou, sirovodíkem, 
kysličníkem siřičitým a kysličníkem uhličitým). 

6  Za "termální vody" jsou dle Přílohy 1 Vyhlášky č. 423/2001 Sb. považovány přírodní vody o přirozené 
teplotě na vývěru nad 20° C. Vody do teploty 20°C jsou označovány jako studené. Podle teploty jsou 
podzemní vody dále rozdělovány na vody vlažné (20–35°C), teplé (35–42°C) a horké (nad 42°C). 

7  Tj. obsah oxidu uhličitého nad 1 g na litr vody, resp. obsah titrovatelné síry nad 2 mg na litr vody (Vyhláška 
423/2001 Sb., Příloha 1) 
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pyroklastik – Malý a Velký Roudný, Venušina sopka a Uhlířský vrch. Známé jsou rovněž 
výrony CO2 u Bruntálu, Krnova a Rýmařova. 

V hodnoceném území do 25 km od pozemku NJZ EDU nejsou zmíněny, ani nebyly zjištěny 
jevy, které jsou označovány jako postvulkanické jevy. Lze zmínit pouze výskyt minerální 
vody u Okrašovic, který je v podkladu [2.6-30] zaznamenán pod č. 23. Voda je z hlediska 
obsahu plynů charakterizovaná jako dusíková, s obsahem sirovodíku do >1–10 mg.l-1 a 
studená. Dále je znám výskyt sirno-železité minerální vody z blízké Dobré Vody u 
Kožichovic (někdy se uvádějí Pozďátky). Zmínky o tamním pramenu sahají až do poloviny 
osmnáctého století (viz [2.6-111]). 

Výskyty u Okrašovic a Pozďátek (Dobré Vody) jsou vázané na třebíčský masív a nacházejí 
se cca 18 km od pozemku NJZ EDU. Jejich sepětí s nedávným vulkanismem je velmi 
nepravděpodobné. 

Obr. 1: Mapa tepelného toku na území ČR. Upraveno z podkladu [2.6-41]. 

2.6.4.1.4.2 Blízký vulkanismus 

Hazardy spojené s blízkým vulkanismem, viz Tab. 2 (tok lávy, tok pyroklastické hmoty, tok 
vulkanických trosek, vulkanické balistické střely, vulkanické plyny) nejsou dle expertního 
posouzení (viz [2.6-109]) relevantními jevy pro NJZ EDU.  

Pozemek NJZ EDU se nenachází v aktivní vulkanické oblasti s výskytem aktivních 
vulkánů. Nejbližší aktivní vulkány se nacházejí stovky kilometrů od pozemku NJZ EDU. 
Dle databází vulkánů ([2.6-110], [2.6-98]) se nejblíže pozemku NJZ EDU nachází 
vulkanické pole záp. Eifelu v Německu (650 km) s poslední známou erupcí v holocénu. Ve 
vzdálenosti 770 a více km se nacházejí aktivní sopky v Itálii, z nichž 2 měly erupci po roce 
1964. Z toho je zřejmé, že je zcela vyloučen vliv jevů vyskytující se v blízkosti vulkanických 
center. 
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2.6.4.1.4.3 Spad vulkanického popela 

Projevem vulkanismu, potenciálně zasahujícím i na území ČR, může být spad 
vulkanického popela z blízkých aktivních nebo potenciálních sopek. Relevantnost tohoto 
jevu dána zaznamenaným reálným dosahem mraku sopečného popela vyvrženého při 
erupci sopky Eyjafjallajökull v roce 2010. V případě dalších erupcí (na Islandu je v databázi 
[2.6-98] (viz též [2.6-110]) evidováno 38 aktivních sopek, z nichž 10 mělo erupci po roce 
1964) nelze tedy vyloučit spad vulkanického popela na území ČR, a to zejména s 
přihlédnutím k převažujícím směrům větru od severozápadu, i když islandské sopky jsou 
vzdáleny od EDU více jak 2 500 km.  

Mrak sopečného popela vyvržený při erupci sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 významně 
zasáhl letecký provoz v západní a severní Evropě zejména v dubnu 2010. V některých 
dnech mrak zasáhl i území ČR. Zvýšené koncentrace popela se nacházely především ve 
vyšších vrstvách atmosféry (viz Obr. 2).  

Obr. 2: Mapka rozšíření mraku vulkanického popela v letových hladinách FL 200 a FL 350 dne 
17.4. 2010 vydaná organizací Met Office (http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/ 
vaacuk_vag.html). Území ČR je zvýrazněno oranžovou barvou. 

Na druhou stranu, ze zaznamenaných dopadů této události na oblast střední Evropy a ČR 
(viz odborné publikace [2.6-95] a [2.6-102]) vyplývá, že dopad na SKK byl zanedbatelný. 
Koncentrace a velikost částic popela se pohybovala v rozmezích obvyklé prašnosti 
prostředí. Uvážíme-li, že maximální spad v 5 malých oblastech severních a středních Čech 
a Vysočiny se 16.4. 2010 v 5:30 UT pohyboval v úrovni 0.3 g.m-2 (viz [2.6-95]) a max. 
velikost částic se pohybovala v rozmezí 2-6 μm (viz [2.6-102]), nedošlo k žádnému 
ohrožení SKK vlivem nadměrného statického zatížení, kinetického efektu při dopadu částic 
ani k ucpání nebo abrazi vodních systémů. Rovněž nelze předpokládat, že by mohly být 
ovlivněny ventilační, elektrické systémy a SKŘ.  

Chemický účinek by měly vulkanické, agresivní plyny (např. SO2, H2S). Jejich účinek je 
však omezen na blízké okolí vulkánu. Pevné částice byly dle podkladu ([2.6-102]) složeny 
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především z alumosilikátů. Nelze předpokládat ani mechanický účinek významně odlišný 
od účinku běžných prachových částic. 

Ohrožení z blíže ležících aktivních vulkánů s erupcemi v posledních letech (Stromboli, 
Etna) je téměř vyloučené. Tyto vulkány mají tzv. strombolský typ erupce, což je relativně 
klidný typ sopečné erupce s pravidelným vyvrhováním žhavých úlomků a sopečných pum 
menší velikosti do blízkého okolí. Emise popela, obvykle malého objemu, jsou pozorovány 
spíše občas. Informace o erupcích těchto vulkánů jsou dostupné na 
http://www.meteo.fr/vaac/archives, a např. při erupci Stromboli z 29. 9. 2015 nebo Etny z 
24. 8. 2018 nebyl v letových hladinách detekován žádný vulkanický popel. Přenos většího 
objemu popela z těchto sopek je proto téměř vyloučen. 

2.6.4.1.5 Souhrnné zhodnocení 

2.6.4.1.5.1 Zhodnocení dle vyhlášky č. 378/2016 Sb.  

Hodnocení uvedené výše bylo provedeno v souladu s požadavky uvedenými v § 9 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. týkající se vulkanismu a jeho projevu v území k umístění. 

Vylučující kritérium 

Z území uvedeného v § 9, odst. (3), písm. a) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. (5 km od 
pozemku NJZ EDU) nejsou známy žádné výskyty vulkanických hornin terciérního a 
kvartérního stáří. Geologická stavba moravského moldanubika a jeho geologický vývoj v 
terciéru a kvartéru zcela vylučují výskyt postvulkanických jevů v tomto území. Ve 
vzdálenosti kolem 20 km od pozemku NJZ EDU se sice nacházejí vývěry sirno-železitých 
minerálních vod, ale jejich sepětí s postvulkanickou činností je velmi nepravděpodobné. 
Absenci postvulkanických jevů v širším okolí pozemku NJZ EDU lze podpořit zejména 
pozicí EDU na mapě tepelného toku s hodnotami 30–40 mW.m-2 (viz Obr. 1). 

2.6.4.1.5.2 Zhodnocení dle standardu SSR-1 

Výše uvedené hodnocení se vztahuje i na požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 
[2.6-4] a to konkrétně v požadavku 17 (čl. 5.6 až 5.10). 

2.6.4.1.5.3 Zhodnocení požadavků na hodnocení hazardů spojených s 
vulkanismem 

Hodnocení hazardů spojených s vulkanismem dle kapitoly 2.6.4.1.3.3 je uvedeno 
v následujících kapitolách, viz Tab. 3. 

Tab. 3: Relevantní hazardy spojené s vulkanismem v území k umístění JZ. 

Hazardy spojené s vulkanismem Kapitola 

spad vulkanického popela 2.6.4.1.4.3 

postvulkanické jevy 2.6.4.1.4.1 

tok lávy, tok pyroklastické hmoty 2.6.4.1.4.2 

tok vulkanických trosek 2.6.4.1.4.2 

vulkanické balistické střely 2.6.4.1.4.2 
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geotermální anomálie 2.6.4.1.4.1 

vulkanické plyny 2.6.4.1.4.2 

Pozemek NJZ EDU rovněž není ohrožen ani možnými vlivy vzdálených vulkánů (spadem 
vulkanického popela). Výše uvedená fakta ukazují, že pozemek NJZ EDU není vystavena 
rizikům plynoucím z projevů vulkanismu v takové míře, která by neumožňovala současný 
a budoucí bezpečný provoz bloků EDU1-4 a NJZ EDU. 

2.6.4.1.5.4 Projektová východiska 

Z posouzení území k umístění v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2], a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] zařazených do této kapitoly nevyplynula žádná 
projektová východiska pro NJZ EDU. 

 NESTABILITA SVAHŮ 

Podstatou svahových pohybů je pohyb materiálu dolů po svahu účinkem gravitace, tedy 
jejich výskyt je vázán na existenci svahů - tj. ukloněného terénu. Základem třídění 
svahových pohybů jsou dvě kritéria – mechanismus pohybu a rychlost pohybu. V podkladu 
[2.6-56] jsou vymezeny 4 typy svahových pohybů: ploužení, sesouvání, stékání a řícení. 
Při hodnocení rizika lze použít i dělení pouze podle rychlosti procesu, a to na svahové 
pohyby pomalé (tj. ploužení), středně rychlé (sesouvání) a rychlé (stékání a řícení).  

K pomalým svahovým pohybům patří pohyby vzniklé vytlačováním nebo shrnováním 
měkkých hornin. Může docházet k sesouvání těchto bloků po svahu (kerné sesuvy – 
blokové posuny, bloková pootočení – cambering), vytláčení málo únosných a měkkých 
hornin na dně údolí (bulging) nebo k plastickému vytlačování podloží. K pomalým, 
plouživým pohybům jsou řazeny i různé typy povrchového ploužení, které jsou poměrně 
časté: např. slézání suti a svahových hlín, ohýbání a hákování vrstev a geliflukce (viz [2.6-
56]).  

Sesuvy jsou řazeny mezi středně rychlé pohyby, které postihují především zvětralinový 
pokryv území, jehož pevnost může být oslabována saturací vodou. K pohybu svahových 
hmot pak dochází, pokud je narušena stabilita svahu, která je dána rovnováhou 
smykového odporu o, který brání pohybu, a smykového napětí s, které je naopak silou 
generující pohyb po svahu. Sesuvy jsou v odborné literatuře dále členěny, zejména podle 
povahy smykové plochy na sesouvání podél rotační, rovinné a složené smykové plochy 
(viz [2.6-56]). 

K rychlým svahovým pohybům patří řícení skal a všechny druhy tečení (suché proudy, 
kamenotoky, bahnotoky apod.). K tečení dochází, pokud je zvětralinový plášť saturován 
vodou (vyjma suchých proudů). Řícení (sesypávání, opadávání úlomků a odvalování 
bloků) vzniká zejména na strmých svazích a skalních stěnách postižených erozí a 
porušených puklinami (viz podklad [2.6-56]). 

Nejčastějšími příčinami rozvoje svahových pohybů je zvodnění zemin v důsledku srážek, 
kolísání hladiny podzemní vody ve svahových sedimentech, promrzání a rozmrzání vody 
v pórech a puklinách, odlehčení paty svahu, zatížení nebo vibrace v odlučné oblasti, 
změny vegetačního krytu, nevhodné zásahy člověka a též účinky zemětřesení. Tyto 
faktory mohou působit jednotlivě i ve vzájemné souvislosti. Jejich účinky jsou přímo závislé 
na citlivosti zemin a hornin a na stabilitě geologické struktury, na kterou působí. 
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Sama přítomnost např. svahu, jako základního předpokladu pro vznik svahových pohybů, 
neznamená vznik ohrožení plynoucího z možného rozvoje svahových pohybů. Zcela 
zřejmé je ale ohrožení v případech, kdy se stavby nacházejí na odlučné části sesuvu (a 
dalších typů svahových pohybů), tzn., že dojde ke ztrátě stability podzákladí stavby.  

K ohrožení též může dojít, pokud se stavba nachází v možném dosahu akumulační části 
sesuvu (a dalších typů svahových pohybů) a existuje možnost poškození stavby, 
technologie nebo narušení provozuschopnosti zařízení. Tato možnost se musí odrazit ve 
velikosti hodnoceného území, resp. v určení, zda se jaderné zařízení nenachází v dosahu 
potenciálních zdrojů svahové hmoty. Nebezpečné jsou zejména rychlé a středně rychlé 
pohyby. Naopak u pomalých pohybů (popolézání zvětralin dolů po svahu, geliflukce) je 
nebezpeční malé (nejde o neakceptovatelné podmínky), neboť je dostatek času na 
rozvinutí ochranných opatření. 

2.6.4.2.1 Vymezení hodnoceného území 

V souladu s požadavky uvedenými v § 9, odst. 1) písm. b) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.6-2] je v této kapitole provedeno hodnocení svahových pohybů, včetně sněhových lavin 
(nestability svahů) v následujícím území, viz kapitola 2.6.1.2 ZBZ NJZ EDU:  

Site vicinity (území EDU5 km ) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 5 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem užší lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 
215/1997 Sb. [2.6-3]. 

V textu kapitoly je využívána obecná zkratka EDU, kterou je myšleno území s pozemkem 
NJZ EDU a STP EDU1,4. 

2.6.4.2.2 Metody hodnocení 

Při hodnocení možné nestability svahů je nutné stanovit, zda se na pozemku jaderného 
zařízení nebo v jeho okolí nachází svah náchylný k sesouvání, resp. "potenciálně 
nebezpečný svah" při použití terminologie standardů IAEA. Ten může být jak přírodního, 
tak umělého původu. V kladném případě je pak nutné provést stabilitní analýzu a určit 
stupeň stability svahu (FS) - viz doporučení standardu IAEA NS-G-3.6 [2.6-11], čl. 5.2 až 
5.6.  

2.6.4.2.3 Požadavky a kritéria 

Požadavky na hodnocení území k umístění JZ z hlediska nestability svahů jsou dány v § 
9 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. 

Dále je při hodnocení hazardů spojených s nestabilitou svahů přihlédnuto k doporučení 
standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] uvedených v požadavku 22 (čl. 5.27 až 5.28). 

2.6.4.2.3.1 Požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 

Požadavky na posuzování území k umístění jaderného zařízení z pohledu nestability 
svahů jsou uvedeny v § 9 odst. 1) písm. a) bod 2. takto: 

§ 9 Další geodynamické jevy a geotechnické parametry základových půd 
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(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí: 

a) hodnotit 

2. svahové pohyby, včetně svahových lavin 

b) být provedeno v případě jevů podle písmene a) 

2. bodu 2 do vzdálenosti 5 km, 

(2) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí zohlednit: 

b) v případě jevů dle odstavce 1 písm. a) bodu 2 nestabilitu svahů, 

Pro hodnocení vlastností území k umístění týkajících se svahových pohybů je ve vyhlášce 
SÚJB č. 378/2016 Sb. uvedeno v § 9 vylučující kritérium, při jehož dosažení je umístění 
jaderného zařízení na pozemku zakázáno. 

(3) Charakteristikou dalších geodynamických a geotechnických parametrů základových 
půd, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je výskyt: 

c) Svahových pohybů snižující jadernou bezpečnost, nebo 

2.6.4.2.3.2 Doporučení standardu IAEA SSR-1 

V doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou v rámci této kapitoly posuzovány položky 
specifikovány v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“. Konktrétně se jedná o 
články vztahující se k hodnocení nestability svahů v území k umístění JZ: 

GEOTECHNICAL HAZARDS AND GEOLOGICAL HAZARDS 

Requirement 22: Evaluation of  geotechnical hazards and geological hazards 

Geotechnical hazards and geological hazards, including slope instability, collapse, 
subsidence or uplift, and soil liquefaction, and their effects on the safety of the 
nuclear installation, shall be evaluated. 

Slope instability 

5.27. The site and the site vicinity shall be evaluated to determine the potential for slope 
instability (such as landslides, rock fall and snow avalanches), caused by natural or 
human induced phenomena, which could affect the safety of the nuclear installation. 
In the evaluation of slope instability, the configuration of the site during and after site 
preparation activities shall be addressed. The evaluation of slope stability shall also 
take into account extreme meteorological conditions and rare meteorological events. 

5.28. The potential for slope instability resulting from seismic loading shall be evaluated 
using parameters appropriate for describing the seismic hazards and the soil and 
groundwater characteristics at the site. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou pokryty požadavky v české legislativě, 
a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Není tedy potřeba doporučení 
dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v následující tabulce 
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provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb.  

Tab. 4 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu 
IAEA SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-18 

§ 9 odst. 1) písm. a) Requirement 22 
5.27. 

5.28. 

Podrobnější požadavky na způsob hodnocení jsou též zmíněny v standardu IAEA SSG-
35 [2.6-9]. Podrobně je problematice stability svahů věnována kap. 5 standardu IAEA NS-
G-3.6 [2.6-11]. 

2.6.4.2.3.3 Požadavky na hodnocení hazardů spojených s nestabilitou svahů 

Ve studii AMEC [2.6-109] a následně ÚJV [2.6-52] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.6-22], 
IAEA [2.6-6] a [2.6-9] a s přihlédnutím k dokumentu EPRI [2.6-21]. Výsledkem tohoto 
hodnocení bylo vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území 
k umístění JZ, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria 
„Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní hazardy 
související se svahovými pohyby vztahující se k této kapitole jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tab. 5: Relevantní hazardy souvisejí se svahovými pohyby v území k umístění JZ. 

Hazardy spojené se svahovými pohyby 

svahové pohyby (vč. podvodní sesuvy) 

murový proud a bahnotok 

2.6.4.2.4 Posouzení pozemku NJZ EDU z hlediska ohrožení svahovými pohyby 

2.6.4.2.4.1 Nestabilní svahy – sesuvy 

Pozemek NJZ EDU se nachází ve vrcholové části Dukovanské elevace, která má 
charakter velmi plochého hřbetu protaženého generelně v. - z. směrem. Na severu 
Dukovanská elevace přechází do hluboce zaříznutého údolí Jihlavy. Na jihu se pak 
pozvolna snižuje a přechází do Rouchovanské sníženiny (viz [2.6-81]. 

Povrch plošiny Dukovanské elevace je pokryt až 3 m mocnou pokrývkou hlín, písčitých i 
jílovitých, pokrývajících často denudační relikty starších zvětralin, neogenních sedimentů 

 

 
8 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro 

umisťování jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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a pleistocenních spraší a sprašových hlín. V místech s těmito relikty se mocnost pokryvu 
obvykle zvětšuje.  

Charakteristickým tvarem mírných údolních svahů v Rouchovanské sníženině jsou dle 
podkladu [2.6-48] svahové úpady a mělká suchá údolíčka, která vytvářejí charakteristickou 
zvlněnou topografii této pahorkatinné krajiny. Pramenné úseky úpadů zasahují až k 
sedlům ve vrcholové části plochých elevací. 

Poměrně velkých sklonů ale nabývají přírodní svahy v údolí Jihlavy, které na některých 
místech přecházejí až do skalních defilé a skalních ostrohů, při jejich patách se nacházejí 
skalní osypy nebo kamenité proudy. Stabilita svahů v údolí Jihlavy významně závisí na 
litologii a odolnosti hornin vůči zvětrání. Velmi strmé svahy a srázy se vytvářejí v oblastech 
budovaných amfibolity, granulity a serpentinity. V důsledku rozpukání a porušení zejména 
amfibolitů mylonitizovanými poruchami jsou skalní stěny z těchto hornin málo soudržné a 
mají sklon ke skalnímu řícení (blíže viz [2.6-48]). Svahy na obou březích Jihlavy jsou v 
aplikaci ČGS "Svahové nestability" zařazeny do 2 třídy, tj. do třídy střední náchylnosti ke 
svahové nestabilitě (viz Obr. 3). 

Obr. 3: Mapa svahových nestabilit v okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4 (Převzato z portálu 
České geologické služby/On line aplikace (http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/) a 
upraveno)  
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Legenda: 1 - Třída nízké náchylnosti (zelené) – jsou oblasti s nejméně vhodnými podmínkami pro vznik 
svahových deformací v dané oblasti; 2 - Třída střední náchylnosti (žluté) – v těchto územích nelze vznik 
svahových nestabilit vzhledem k podmínkám prostředí vyloučit; 3 - Třída vysoké náchylnosti (červené) 
– definuje části oblastí, kde zohledněné podmínky jsou nejvíce vhodné pro vznik svahových nestabilit. 
Černou čarou je vyznačeno hodnocené území do 5 km od pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4.  

Sesouvání amfibolitových bloků do údolí Jihlavy je známo např. z okolí Kramolína. V 
podkladu [2.6-113] je z počátku 70. let minulého století popsán příklad posunutí 150 metrů 
velkého amfibolitového bloku po mylonitové zóně na hranici amfibolitu a granulitu ve 
výlomu pro přivaděč při úpatí vzdušného líce Dalešické přehrady. Sanace sesuvu byla 
provedena úpravami svahu, zabetonováním a kotvením.  

Z údolí Jihlavy jsou známy i příklady stržové eroze. V podkladu [2.6-48] je popsán vznik 
erozního zářezu "Bílá zmola" na severním svahu řeky Jihlavy, nedaleko mostu přes řeku 
Jihlavu mezi obcí Dukovany a Mohelnem. Čerstvý erozní zářez se objevil po silných 
deštích v roce 1994. Erozní procesy ve strži byly doprovázeny nánosem suťového proudu 
na povrch náplavového kužele při patě svahu. Mnohem intenzivnější eroze se v Bílé zmole 
opakovala v roce 1995, přičemž došlo k sesunutí stěn strže a dalšímu vyplavení materiálu 
na povrch náplavového kužele. 

Přírodní svahy v těsné blízkosti pozemku NJZ EDU spadají do třídy nízké náchylnosti (1). 
Nízkou náchylnost ke svahovým deformacím mají také svahy v údolí Jihlavy v místech 
plánovaného vedení přívodních i odpadní řadů TVD i výstavby vodojemu nebo čerpací 
stanice. Na svazích v trasách řadů se podle dokumentace průzkumných vrtů a sond 
nachází jen velmi tenká vrstva hlinitého pokryvu s hojnou kamenitou příměsí. Jediným 
územím zařazeným do střední třídy náchylnosti je rokle probíhající v.-z. směrem od 
účelové komunikace k vodojemu a čerpací stanici EDU směrem na východ k zasypanému 
údolí původního Skryjského potoka. Není možné vyloučit splavování zeminy z této rokle, 
např. v případě přívalových srážek. Případný bahnotok by ale neměl ohrozit objekt čerpací 
stanice NJZ EDU. Vzhledem k tomu, že čerpací stanice není objektem zařazeným mezi 
SKK důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, podrobné hodnocení tohoto hazardu nebylo 
provedeno. Vhodně volenými terénními úpravami v okolí ČS NJZ EDU lze případný 
nepřiznivý vliv tohoto jevu úspěšně eliminovat. 

Nejvýraznějším antropogenním svahem v blízkosti pozemku NJZ EDU je svah na jižním 
okraji STP EDU1-4. Svah je vytvořen z vytěžené zeminy ze základových jam a stavební 
suti z demolovaných objektů obce Heřmanice. Navážkou tak byla vyrovnána deprese v 
prostoru údolního uzávěru Heřmanického potoka. V současné době je Heřmanický potok 
jižně od STP EDU1-4 částečně veden přímočarým příkopem a částečně v zatrubnění. 
Otevřeným příkopem je veden od vyústění dešťové kanalizace z jižní části Areálu 
Heřmanice (vně STP EDU1-4).  

Rozdíl mezi úrovní plošiny s STP EDU1-4 a rostlého terénu při úpatí jižního okraje STP 
EDU1-4 je v nejnižším bodě údolního uzávěru cca 15 m. Sklon svahu je cca 1 : 3, v oblasti 
s největším rozdílem je svah rozdělen plochou lávkou. Malý úsek svahu je zařazen do třídy 
střední náchylnosti – č. 2 (viz Obr. 4).  

Svah se však jeví jako stabilní, je stabilizován zejména zatravněním, křovinnou vegetací 
a zejména typem uloženého materiálu (hlinito-kamenitý výkopek základových jam), a při 
prohlídce nebyly zjištěny žádné známky eroze (viz Obr. 5). 
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Obr. 4: Mapa svahových nestabilit v těsném okolí pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4. Převzato z 
portálu České geologické služby/On line aplikace (http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/) 
a upraveno. 

Obr. 5: Pohled na antropogenní svah na jižním okraji STP EDU1-4 - Porovnání historického a 
současného snímku. Horní, nedatovaný obrázek je převzat z podkladu [2.6-48], kde je uveden s 
následujícím textem: "10. Jaderná elektrárna Dukovany. Pramenná mísa Heřmanického potoka 
je pokryta navážkami stavební suti z likvidovaných Heřmanic. Část stavební suti zůstala dosud 
nerekultivována za ochrannou zdí elektrárny a při dešťových přívalech hrozí její splavování na 
přilehlá pole.". Dolní snímek z roku 2014 ukazuje již rekultivovaný a stabilizovaný svah. Pohled 
od JJV. Foto I. Prachař, 2014. 
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2.6.4.2.4.2 Pomalé svahové pohyby 

K pomalým svahovým pohybům řadíme různé druhy vytlačováním měkkých jílovitých 
hornin z podloží a dále slézání suti. Jde o velmi pomalé pohyby, které je možné ze 
seznamu hazardů vyloučit na základě rychlosti projevu. U „slézání suti“ se jedná o pomalý, 
plíživý pohyb suti po svahu. Jev se rozvíjí např. po nakypření (nadzvednutí) úlomků 
v důsledku promrzání a jejich posunutí po svahu dolů při jarním tání.  

Tyto jevy se na pozemku NJZ EDU nevyskytují. Vyloučit je možné i plastické vytlačování 
měkkých jílovitých hornin, zejména z důvodu jejich absence v podložních materiálech na 
pozemku NJZ EDU, viz [2.6-70]. 

2.6.4.2.4.3 Laviny 

Sněhové laviny jsou zvláštním druhem svahových pochodů. Jde o pohyb (rozsáhlé řícení 
po horském svahu) čisté sněhové hmoty (ledových mas) nebo sněhové hmoty, která s 
sebou často nese příměs úlomků hornin a jiného materiálu (zemina, vegetace, stromy). 
Rychlost pohybu je větší než 10 m.s-1 na vzdálenost, která je větší než 50 m. Lavinovité 
jsou zejména hladké travnaté svahy. 

Příčinou vzniku laviny je nastolení stavu nestability ve sněhové pokrývce. Stabilita 
sněhové pokrývky ležící na svazích je určena pevností a napětím v jednotlivých sněhových 
vrstvách. Napětím je míněno zatížení spojů sněhových zrn ve vrstvě sněhu vyvolané 
váhou a svahovými pohyby nadložních vrstev sněhu. Na místě se sněhová vrstva drží díky 
vlastní pevnosti, třecím silám s podkladem a případnou podporou objektů na svahu, které 
působí jako kotvy (např. stromy). Pokud je tato rovnováha porušena, sníh se začne 
pohybovat dolů po svahu. Laviny vznikají v horských oblastech, na svazích s úklonem 
větším než 22° a na površích, které jsou holé a vypouklé. (viz 
http://www.geology.cz/aplikace/ geohazardy/katalog/geohazard-61/). 

K uvolnění laviny je třeba iniciační síly, kterou může být nárůst zatížení spodních vrstev 
sněhu nově napadlým nebo navátým sněhem, pád převěje nebo zatížením lidmi a zvířaty. 
Ke snížení tření může přispět i rychlé oteplení nebo nasycení sněhových vrstev deštěm.  

Základním předpokladem pro uplatnění tohoto vnějšího vlivu je tedy existence lavinového 
svahu, tj. svahu s úklonem větším než cca 22° a pozice pozemku elektrárny v akumulační 
oblasti laviny. Vedle těchto geografických předpokladů jsou pro rozvoj tohoto hazardu 
významné též charakteristiky sněhové pokrývky a vývoj počasí. 

Jelikož se pozemek NJZ EDU nachází ve vrcholové části Dukovanské elevace, která má 
charakter velmi plochého hřbetu (bez svahů s výše uvedeným sklonem na pozemku i 
v jeho okolí), je vznik lavin prakticky vyloučen. 

2.6.4.2.4.4 Murový proud a bahnotok, podvodní sesuv. 

Tyto hazardy byly na základě studie AMEC [2.6-109] označeny jako nerelevantní. 

V případě podvodních sesuvů se argumentace expertů opírá o fakt, že pozemek NJZ EDU 
se nenachází na pobřeží moře, velkého jezera nebo v blízkosti delty velkého vodního toku, 
kde by mohlo dojít k podvodnímu sesuvu s vlivem na jadernou bezpečnost.  

U jevů murový proud a bahnotok není naplněna podmínka pro rozvoj tohoto jevu, a to 
přítomnost nebezpečného žlebu. Jelikož se pozemek NJZ EDU nachází na elevaci v mírně 
zvlněné krajině, je rozvoj jevu „murový proud“ prakticky vyloučen. 
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2.6.4.2.5 Souhrnné zhodnocení 

2.6.4.2.5.1 Zhodnocení dle vyhlášky č. 378/2016 Sb.  

Hodnocení uvedené výše bylo provedeno v souladu s požadavky uvedenými v § 9 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. týkající se nestability svahů v území k umístění JZ. 

Vylučující kritérium  

V území do 5 km od pozemku NJZ EDU byly svahy se střední náchylností ke vzniku 
svahových nestabilit zjištěny zejména v údolích Jihlavy, Rouchovanky a Rokytné. Rozvoj 
svahových pohybů je potenciálně možný pouze v hluboce zaříznutém údolí Jihlavy (viz 
Obr. 3), kde v minulosti byly tyto jevy zdokumentovány.  

Výše popsané svahy se ale nenacházejí v takové blízkosti pozemku NJZ EDU, aby 
případný rozvoj svahových pohybů mohl ohrozit jadernou bezpečnost NJZ EDU.  

Pozemek NJZ EDU se nenachází ani na odlučné části sesuvu (skalní stěny). Pozemek 
NJZ EDU rovněž není ohrožen lavinami. 

Na základě poznatků uvedených v kapitole 2.6.4.2.4 lze tedy konstatovat, že pozemek 
NJZ EDU není ve střetu s vylučujícím kritériem dle § 9 odst. (3) písm. c) vyhlášky č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]. 

2.6.4.2.5.2 Zhodnocení dle standardu SSR-1 

Výše uvedené hodnocení se vztahuje i na požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 
[2.6-4] a to konkrétně v požadavku 22 (čl. 5.27 až 5.28). Současně naplňuje i požadavky 
uvedené v čl. 5.2 až 5.6 standardu IAEA NS-G-3.6 [2.6-11]. 

2.6.4.2.5.3 Zhodnocení požadavků na hodnocení hazardů spojených s 
vulkanismem spojených s nestabilitou svahů 

Hodnocení hazardů souvisejících s nestabilitou svahů dle kapitoly 2.6.4.1.3.3 je uvedeno 
v následujících kapitolách, viz Tab. 6. 

Tab. 6: Relevantní hazardy spojené s nestabilitou svahů v území k umístění JZ. 

Hazardy spojené s vulkanismem Kapitola 

svahové pohyby (vč. podvodního sesuvu) 2.6.4.2.4.1 

murový proud a bahnotok 2.6.4.2.4.1 

2.6.4.2.5.4 Projektová východiska 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2], a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] zařazených do této kapitoly nevyplynula žádná 
projektová východiska pro NJZ EDU. 

 DEFORMACE POVRCHU ÚZEMÍ 

Předmětem hodnocení je potenciál ke vzniku propadu, poklesání nebo zvedání povrchu 
území v důsledku existence přirozených a antropogenně podmíněných jevů. V souvislosti 
s možnými deformacemi povrchu území umístění jsou hodnoceny následující jevy: 

 výskyt krasu a krasových jevů 
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 probíhající těžba nerostných surovin 

 minulá těžba nerostných surovin a projevy poddolování. 

2.6.4.3.1 Vymezení hodnoceného území 

V souladu s požadavky uvedenými v § 9, odst. 1) písm. b) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.6-2] je v této kapitole provedeno hodnocení deformace povrchu území v následujícím 
území, viz kapitola 2.6.1.2 ZBZ NJZ EDU:  

Site vicinity (území EDU5 km ) 

Odpovídá území k umístění JZ do vzdálenosti 5 km (míněno od hranice pozemku 
jaderného zařízení), jak je uvedeno ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Tímto 
vymezením byl nahrazen pojem užší lokalita ve smyslu nahrazené vyhlášky SÚJB č. 
215/1997 Sb. [2.6-3]. 

V textu kapitoly je využívána obecná zkratka EDU, kterou je myšleno území s pozemkem 
NJZ EDU a STP EDU1,4. 

2.6.4.3.2 Metody hodnocení 

V prvém kroku hodnocení hazardu „kras“ je zjištění, zda se na pozemku jaderné elektrárny 
a v jeho okolí (v území do 5 km od pozemku JZ) nachází kras nebo horniny schopné 
zkrasovatění. V dalších krocích, v případě zjištění krasu nebo hornin schopných 
zkrasovatění, má prvořadý význam rozpoznání a kvantifikace "rozsahu krasových jevů 
ohrožujícím stabilitu horninového masivu".  

Antropogenně podmíněné jevy, jako je výskyt důlní činnosti (současné i minulé), těžba 
surovin čerpáním nebo loužením a staveb v podzemních prostorech, jsou hodnoceny 
zejména na základě studia map, ložiskových databází a terénní obhlídky. 

2.6.4.3.3 Požadavky a kritéria 

Posouzení možného ohrožení jaderné bezpečnosti vznikem propadu, poklesání nebo 
zvedání povrchu území je součástí jak vyhlášky 378/2016 Sb. (viz [2.6-2]), tak standardů 
IAEA (SSR-1 [2.6-4], SSG-35 [2.6-9], NS-G-3.6 [2.6-11]) i dokumentů WENRA [2.6-22]. 

2.6.4.3.3.1 Požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 

Požadavky na posuzování území k umístění jaderného zařízení z pohledu propadů a 
deformace povrchu území jsou uvedeny v § 9 odst. 1) písm. a) bod 3. takto: 

§ 9 Další geodynamické jevy a geotechnické parametry základových půd 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí: 

a) hodnotit 

3. propady a deformace povrchu území, včetně poddolování 

b) být provedeno v případě jevů podle písmene a) 

2. bodu 3 do vzdálenosti 5 km, 
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(2) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí zohlednit: 

c) v případě jevů dle odstavce 1 písm. a) bodu 3 výskyt, 

1. kaveren a krasových formací, 

2. hlubinných dolů, podzemních zásobníků plynu a jiných staveb realizovaných 
v podzemních prostorech a pozůstatků historické těžby a 

3. čerpacích vrtů a technologií rozpouštění k těžbě nerostných surovin a podzemní 
vody, včetně propadu nebo deformace povrchu, a 

Pro hodnocení vlastností území k umístění týkajících se deformací povrchu území a 
poddolování je ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. uvedeno v § 9 vylučující kritérium, při 
jehož dosažení je umístění jaderného zařízení na pozemku zakázáno. 

(3) Charakteristikou dalších geodynamických a geotechnických parametrů základových 
půd, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je výskyt: 

b) jevů podle odstavce 2 písm. c) 

1. na pozemku jaderného zařízení, nebo, 

2. mimo pozemek jaderného zařízení, hrozí-li propad nebo deformace povrchu 
území k umístění jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost, 

2.6.4.3.3.2 Doporučení standardu IAEA SSR-1 

V doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou v rámci této kapitoly posuzovány položky 
specifikovány v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“. Konktrétně se jedná o 
články vztahující se k deformaci povrchu území a poddolování v území k umístění JZ: 

GEOTECHNICAL HAZARDS AND GEOLOGICAL HAZARDS 

Requirement 22: Evaluation of  geotechnical hazards and geological hazards 

Geotechnical hazards and geological hazards, including slope instability, collapse, 
subsidence or uplift, and soil liquefaction, and their effects on the safety of the 
nuclear installation, shall be evaluated. 

Collapse, subsidence or uplift of the site surface 

5.29. The potential for collapse, subsidence or uplift of the site surface that could affect the 
safety of the nuclear installation over its lifetime shall be evaluated using a detailed 
description of subsurface conditions obtained from reliable methods of investigation. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou pokryty požadavky v české legislativě, 
a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Není tedy potřeba doporučení 
dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v následující tabulce 
provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb.  
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Tab. 7 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu 
IAEA SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-19 

§ 9 odst. 1) písm. a) Requirement 22 5.29. 

2.6.4.3.3.3 Požadavky na hodnocení hazardů spojených s propadem a deformací 
povrchu území 

Ve studii AMEC [2.6-109] a následně ÚJV [2.6-52] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.6-22], 
IAEA [2.6-6] a [2.6-9] a s přihlédnutím k dokumentu EPRI [2.6-21]. Výsledkem tohoto 
hodnocení bylo vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území 
k umístění JZ, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria 
„Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní hazardy 
související s propady a deformacemi povrchu území vztahující se k této kapitole jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 8: Relevantní hazardy související s propady a deformacemi povrchu v území k umístění JZ. 

Hazardy spojené s propady a deformacemi povrchu území 

kras a krasové jevy 

poklesání/propad terénu 

2.6.4.3.4 Posouzení z hlediska deformace nebo poklesání povrchu území 

2.6.4.3.4.1 Výskyt krasových jevů v území umístění 

Přírodními zdroji možné deformace povrchu území jsou přírodní kaverny, krasové jeskyně 
a další krasové jevy.  

V geologické praxi je jako kras označováno území s výskytem povrchových a podzemních 
krasových jevů (viz [2.6-24]). Rozvoj krasových jevů je však podmíněn výskytem hornin 
schopných (náchylných) ke zkrasovatění, jako jsou především vápence, dolomity, erlány, 
ale i sádrovec, anhydrit nebo halit. Podstatou krasovatění je rozpouštění horniny 
povrchovými i podzemními vodami, jejich pronikání do hloubky horninového masivu, kde 
jeho rozpouštěním vznikají různé primární krasové jevy. Na povrchu území pak dochází 
ke změnám jeho topografie.  

Závažné, z hlediska hodnocení jaderné bezpečnosti, je, pokud krasové jevy mohou ohrozit 
stabilitu horninového masivu. Tzn., že projevy krasovatění dosáhnou rozvoje, který může 
mít za následek ztrátu stability – tedy snížení, nebo ztrátu celkové stability území, které je 
uvažováno pro umístění jaderného zařízení (viz též [2.6-28]). Dle standardu IAEA NS-G-

 

 
9 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro 

umisťování jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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3.6 ([2.6-11]), čl. 2.6 je výskyt podzemních dutin s potenciálem kolapsu terénu jedním 
z rysů neakceptovatelných podpovrchových podmínek pozemku jaderného zařízení. 

Prvořadý význam tedy má rozpoznání a kvantifikace "rozsahu krasových jevů ohrožujících 
stabilitu horninového masivu". V analýze hodnoceného území je nutné se soustředit 
zejména na poznání primárních krasových jevů. Z hlediska ztráty stability horninového 
masivu jsou rizikové především podzemní primární krasové jevy, jako jsou jeskyně, 
podzemní dutiny, chodby, komíny a podzemní propasti, jejichž zhroucení může vést na 
povrchu k jeho kolapsu (propadu) nebo k subsidenci (vzniku sníženiny). Indikátorem 
výskytu těchto podzemních krasových jevů, které nemusí být známy nebo nemusí být 
zastiženy průzkumnými díly, je výskyt povrchových primárních krasových jevů, jako jsou 
škrapy, závrty, propasti, kaňony, slepá a poloslepá údolí, krasová jezírka, ponory a vývěry 
(viz [2.6-26]). Dalším indikátorem možného výskytu krasových jevů ohrožujících stabilitu 
horninového masivu je geologické a morfologické postavení vrstev rozpustných hornin 
vůči erozivní bázi území a hydrologická situace území (viz [2.6-28]). 

Z geologických map (viz [2.6-35], [2.6-32], [2.6-36], [2.6-37], [2.6-38]) a dalších dostupných 
geologických podkladů vyplývá, že v území do 5 km od pozemku NJZ EDU se nenacházejí 
žádné evidované jeskyně, další krasové jevy, větší tělesa hornin schopných zkrasovatění 
a ani evidovaný pseudokras (viz též [2.6-33], [2.6-49]). 

V oblasti do 25 km se nacházejí pouze drobná tělesa krystalických vápenců v pásu mezi 
Kuroslepy a Čučicemi, více jak 9 km sv. od pozemku NJZ EDU a pás krystalických 
vápenců dyjské klenby u Skalice, cca 14 km jv. od pozemku NJZ EDU. V podkladu [2.6-
49] je uvedena zmínka o výskytu pseudokrasu u Vicenic u Náměště nad Oslavou, cca 13 
km sev. od pozemku NJZ EDU. Jedná se dutinu 1,2 x 0,6 m se sintrovou kůrou vzniklou 
odnosem nesoudržného materiálu v tektonické poruše v amfibolicko-biotitické pararule, 
viz [2.6-70]. 

2.6.4.3.4.2 Antropogenně podmíněné jevy 

Antropogenním zdrojem možné deformace povrchu území je těžba nerostných surovin, 
přičemž míra ohrožení závisí na typu suroviny.  

Těžba ropy a plynu z velkých hloubek obvykle nemá za následek pokles povrchu území. 
Významnější deformace způsobuje hlubinná těžba nerostů velkého rozsahu nebo čerpání 
podzemní vody, ale i snížení přetlaku v horizontu podzemní vody s napjatou hladinou (viz 
[2.6-28]). Hlubinná těžba nerostů se může projevovat, vedle deformací povrchu území, i 
jinými efekty (např. indukovanou seismicitou). Indukovaná seismicita je zaznamenávána 
též v lokalitách hlubinných plynových zásobníků, které je též nutné uvažovat při hodnocení 
(viz [2.6-26], [2.6-2]).  

V podmínkách České republiky jsou místa náchylná ke vzniku deformací povrchu 
omezena na oblastí s dlouhodobou a rozsáhlou hlubinnou těžbou rud (krušnohoří, 
kutnohorsko, příbramsko, jesenicko, jihlavsko) a oblasti spojené zejména s mocnějšími 
formacemi sedimentárních hornin. Jde především o hodonínsko a břeclavsko (těžba ropy 
a plynu), oblasti Beskyd, Slezska, ostravsko, karvinsko (hlubinná těžba černého uhlí / příp. 
jímání metanu), okolí České Lípy a Ralska (těžba uranových rud loužením). K těmto 
oblastem je nutné přiřadit i lokality s vybudovanými podzemními zásobníky plynu (Příbram-
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Háje, Třanovice, Štramberk, Lobodice, Uherčice, Dolní Dunajovice a Tvrdonice)10. 
Rozsáhlejší jsou oblasti využívané k čerpání podzemní vody, zejména v křídové pánvi 
nebo v jejich částech.  

Blízkost starých důlních děl, vedle možnosti propadu nebo deformace povrchu území, 
může mít i další efekty, jako zvýšenou sekundární propustnost poddolovaných území, 
vznik lokálních depresí s drenážním účinkem, možnost výskytu silně mineralizovaných 
(agresivních) důlních vod nebo indukovanou seismicitu (viz [2.6-26]). 

Dále blízkost starých povrchových důlních (těžebních) děl nebo montánních forem 
antropogenního reliéfu může pozemek jaderného zařízení ovlivnit zejména rozvojem 
geodynamických jevů, jako jsou sesuvy, kamenotoky, bahnotoky z odvalů hlušiny, průvaly 
vod v důsledku protržení hrází odkališť apod. (viz [2.6-26]). 

Těžba surovin čerpáním nebo loužením 

Z dostupných podkladů a prohlídky hodnocené oblasti vyplývá, že v území do 5 km od 
pozemku NJZ EDU činnosti uvedené v § 9, odst. (2), písm. c) vyhlášky 378/2016 Sb. [2.6-
2], jako těžba plynu, ropy, vody, loužitelných nerostů neprobíhaly, ani neprobíhají. Rovněž 
se zde nenacházejí podzemní zásobníky plynu nebo jiné stavby realizované v podzemních 
prostorech, viz [2.6-70]. 

Historická těžba a vlivy poddolování 

Výskyt opuštěných dolů, pozůstatků po ukončené těžbě surovin a poddolovaných území 
byl v hodnoceném území posouzen s využitím údajů České geologické služby (ČGS) 
dostupných v on-line aplikacích na portálu ČGS (http://www.geology.cz/extranet). Výše 
uvedená data byla vygenerována do mapového podkladu (viz Obr. 6).  

 

 
10  Příčinou vzniku možných deformací je střídavé čerpání a vtláčení plynu do horninových struktur. Podobné 

dopady mohou mít i další činnosti, jako uvažované vtláčení CO2 do horninových struktur, podzemní 
 zplynování uhlí nebo těžba tzv. "břidlicového plynu".  
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Obr. 6: Mapka s vyznačením objektů z databáze ČGS "Poddolování a důlní díla". Převzato z 
podkladů České geologické služby "On-line aplikace" a upraveno. Černou čarou je vyznačeno 
hodnocené území do 5 km od pozemku NJZ EDU a STP EDU1-4.  

Základní údaje o jednotlivých zákresech jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9: Základní údaje o objektech vedených v databázi ČGS "Poddolování a důlní díla". viz [2.6-
70]. 

Zákres Popis 

3361 
Rouchovany: Nepřesné údaje o ojedinělé, staré těžbě železných rud (do 19. století). Bez 
projevů po dolování.  

3369 
Lipňany u Skryjí: Nepřesné údaje o ojedinělé, staré těžbě železných rud (do 19. století). Bez 
projevů po dolování. 

3379 
Heřmanice u Rouchovan-Kordula: Opuštěné důlní dílo – méně přesné údaje o těžbě železných 
rud před i po 1945 ve dvou šachticích Š 1 a Š 2. Zachovány haldy a propadliny. 

3404 
Mohelno: Méně přesné údaje o ojedinělé, staré těžbě železných rud (do 19. století). Zachovány 
haldy. 

3417 Dukovany: Přesné údaje o těžbě polymetalických rud po roce 1945. Zachovány drobné zbytky.  

3422 
Dukovany-Hájky: Přesné údaje o ojedinělé těžbě železných rud před rokem 1945. Zachovány 
haldy a propadliny. 
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Zákres Popis 

3440 
Dukovany-Jamolice: Nepřesné údaje o těžbě polymetalických rud po roce 1945. Bez projevů 
po dolování. 

3384 
 

Rešice: haldy a propadliny po těžbě železné rudy 
štola Valův mlýn (8079), staré důlní dílo po těžbě železných rud do 19. století 

3391 Rešice: drobné, nepřesné údaje o těžbě železné rudy do 19. století. 

3395 Čermákovice: méně přesné údaje o těžbě železné rudy do 19. století. 

3420 Tulešice: nepřesné údaje o těžbě železné rudy do 19. století. 

3332 Hrotovice-Bačice: údajná těžba železné rudy do 19. století, bez projevů těžební činnosti 

2.6.4.3.5 Souhrnné zhodnocení 

2.6.4.3.5.1 Zhodnocení dle vyhlášky č. 378/2016 Sb.  

Hodnocení uvedené výše bylo provedeno v souladu s požadavky uvedenými v § 9 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. týkající se možnosti deformace povrchu území v území 
k umístění JZ. 

Vylučující kritérium  

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že pozemek NJZ EDU není ohrožen 
jevy specifikovanými v § 9, odst. (2), písm. c) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2], které 
by mohly způsobit propad nebo deformaci povrchu území v rozsahu ohrožujícím stabilitu 
hodnoceného území.  

Na pozemku NJZ EDU, ani v jeho blízkosti (do 5 km) se nenacházejí žádné jeskyně. 
V oblasti do 25 km od pozemku se nacházejí pouze drobná tělesa krystalických vápenců, 
bez evidovaných známek zkrasovatění. V oblasti do 5 km od pozemku NJZ EDU rovněž 
neprobíhají a ani neprobíhaly těžební a jiné činnosti, které by mohly vést k deformaci 
povrchu území ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. 

Na základě poznatků uvedených v kapitole 2.6.4.3.4 lze tedy konstatovat, že pozemek 
NJZ EDU není ve střetu s vylučujícím kritériem dle § 9 odst. (3) písm. b) vyhlášky č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]. 

2.6.4.3.5.2 Zhodnocení dle standardu SSR-1 

Výše uvedené hodnocení se vztahuje i na požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 
[2.6-4] a to konkrétně v požadavku 22 (čl. 5.29).  

2.6.4.3.5.3 Zhodnocení požadavků na hodnocení hazardů spojených s propadem 
a deformací povrchu území 

Hodnocení hazardů spojených s propadem a deformací povrchu území dle kapitoly 
2.6.4.3.4 je uvedeno v následujících kapitolách, viz Tab. 10. 

Tab. 10: Relevantní hazardy spojené s propadem a deformací povrchu území k umístění JZ. 

Hazardy spojené s propadem a deformaci 
povrchu 

Kapitola 

kras a krasové jevy 2.6.4.3.4.1 

poklesání/propad terénu 2.6.4.3.4.2 
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2.6.4.3.5.4 Projektová východiska 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2], a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] zařazených do této kapitoly nevyplynula žádná 
projektová východiska pro NJZ EDU. 

 VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY 

Text kapitoly je uveden charakteristikou geologických a tektonických podmínek na 
pozemku NJZ EDU potřebných pro vypořádání požadavků standardů IAEA NS-G-3.6 [2.6-
11] a SSG-9 [2.6-5]. Smyslem posuzování vlastností a chování základové půdy je 
charakterizovat podmínky pro zakládání objektů jaderné elektrárny, shromáždit 
geotechnická data potřebná pro projektové účely a také vyhodnotit možné geotechnické 
hazardy, tj. jevy přírodní povahy, které mohou mít vliv na bezpečnost jaderné elektrárny. 

2.6.4.4.1 Vymezení hodnoceného území 

V souladu s požadavky uvedenými v § 9, odst. 1) písm. b) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.6-2] je v této kapitole provedeno hodnocení nepříznivých vlastností základové půdy 
v následujícím území, viz kapitola 2.6.1.2 ZBZ NJZ EDU: 

Site area (pozemek NJZ EDU) 

Odpovídá definici pozemku jaderného zařízení ve smyslu §2, písm. c) vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]. 

V textu kapitoly je využívána obecná zkratka EDU, kterou je myšleno území s pozemkem 
NJZ EDU a STP EDU1,4. 

2.6.4.4.2 Metody hodnocení 

Vlastnosti a chování základové půdy je posuzováno především na základě výsledků 
inženýrsko-geologických průzkumů různé míry podrobnosti která je specifikována v ČSN 
P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum. Dle této normy se průzkumy člení na etapu 
orientačního, předběžného a podrobného průzkumu. 

Řada doporučení, směrovaných na metody průzkumu a zkoumání vzorků zemin a hornin, 
je uvedena v kapitole 4 standardu IAEA NS-G-3.6 ([2.6-11]). Tato doporučení se rovněž 
týkají hodnocení podmínek pro zakládání objektů, včetně zhodnocení nepříznivých 
vlastností základové půdy. Z textu kapitoly vyplývá, že správným postupem při hodnocení 
pozemku jaderného zařízení je: 

1. Pečlivě zkoumat a sledovat horniny a zeminy s nepříznivými vlastnostmi pro 
zakládání.  

2. Nepříznivé vlastnosti základové půdy uvažovat při volbě způsobu zakládání a při 
výstavbě. 

2.6.4.4.3 Požadavky a kritéria 

Požadavky na hodnocení území k umístění JZ z týkajících se vlastností základové půdy 
jsou dány v § 9 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2].  
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Dále je při hodnocení hazardů spojených s vlastnostmi základové půdy přihlédnuto k 
doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] uvedených v požadavku 21 (čl. 5.24 až 5.26) a 
v požadavku 22 (čl. 5.30 až 5.31). 

2.6.4.4.3.1 Požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 

Požadavky na posuzování území k umístění jaderného zařízení z pohledu vlastností a 
chování základových půd jsou uvedeny v § 9 odst. 1) písm. a) bod 4. Dále jsou v této části 
posuzovány i přírodní jevy spojené s chováním podzemní vody na pozemku jaderného 
zařízení dle § 8 odst. 1) písm. a) bod 2 takto: 

§ 9 Další geodynamické jevy a geotechnické parametry základových půd 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí: 

a) hodnotit 

4. nepříznivé vlastnosti základových půd, 

5. větrnou erozi a 

6. zdroje prachových částic a úlomků hornin 

b) být provedeno v případě jevů podle písmene a) 

3. bodu 4 na pozemku jaderného zařízení, 

(2) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických 
a geotechnických parametrů základových půd musí zohlednit: 

d) v případě jevů podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 

1. geotechnické vlastnosti přítomných zemin a hornin a, 

2. stabilitu základových zemin a hornin při statickém a dynamickém namáhání. 

Pro hodnocení vlastností území k umístění týkajících se vlastností a chování základových 
půd je ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. uvedeno v § 9 vylučující kritérium, při jehož 
dosažení je umístění jaderného zařízení na pozemku zakázáno. 

(3) Charakteristikou dalších geodynamických a geotechnických parametrů základových 
půd, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je výskyt: 

d) Přetrvávajících nevhodných vlastností základových půd, a to 

1. nevhodnosti základových půd pro zakládání objektů důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnost, pokud průměrná rychlost příčných vln v základové půdě je 
nižší než 360 m/s, 

2. výskytu základové půdy s únosností nižší než 0,2 MPa, 

3. výskytu prosedavých nebo silně bobtnavých základových půd, 

4. výskytu základové půdy zařazené mezi středně organické nebo vysoce 
organické, nebo 

5. výskytu ztekucení zemin. 

§ 8 Oběh podzemní vody 
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(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska oběhu podzemní vody 
musí: 

a) hodnotit 

2. vliv podzemní vody na jaderné zařízení, včetně chemických vlastností vody 
z hlediska její agresivity, a 

2.6.4.4.3.2 Požadavky standardu IAEA SSR-1 

V doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou v rámci této kapitoly posuzovány položky 
specifikovány v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“. Konktrétně se jedná o 
články vztahující se k hodnocení vlastností a chování základové půdy v území k umístění 
JZ: 

GEOTECHNICAL HAZARDS AND GEOLOGICAL HAZARDS 

Requirement 21: Geotechnical characteristics and geological features of 
subsurface materials 

The geotechnical characteristics and geological features of subsurface materials 
shall be investigated, and soil and rock profile for the site that considers the 
variability and uncertainty in subsurface materials shall be derived. 

5.24. The static and dynamic geotechnical characteristics and geological features of 
subsurface materials at the site, including any backfill, shall be established. 
Laboratory and field based methods shall be used, in conjunction with appropriate 
sampling techniques and sufficient repetition of each test, to characterize each 
parameter of the subsurface materials at the site. 

5.25. The stability and bearing capacity of foundation materials shall be assessed, 
including consideration of the potential for excessive settlement under static and 
seismic loading. 

5.26. The physical and the geochemical properties of the soil and groundwater shall be 
studied by appropriate methods and taken into account in the evaluation of the 
subsurface material at the site. 

Requirement 22: Evaluation of  geotechnical hazards and geological hazards 

Geotechnical hazards and geological hazards, including slope instability, collapse, 
subsidence or uplift, and soil liquefaction, and their effects on the safety of the 
nuclear installation, shall be evaluated. 

Soil liquefaction 

5.30. The potential for liquefaction and non-linear effects of the subsurface materials at the 
site shall be evaluated using parameters appropriate for describing the seismic 
hazards and geotechnical properties of the subsurface materials at the site. 

5.31. The evaluation of soil liquefaction shall include the use of accepted methods for field 
and laboratory testing in combination with analytical methods to assess the hazards. 
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Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.6-4] jsou pokryty požadavky v české legislativě, 
a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Není tedy potřeba doporučení 
dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v následující tabulce 
provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb. 

Tab. 11 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení IAEA SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-111 

§ 9 odst. 1) písm. a) bod 4 

5.24. 

5.25. 

5.30. 

5.31. 

§ 8 odst. 1) písm. a) bod 2 5.26. 

Detailnější požadavky na hodnocení jsou uvedeny zejména v doporučení standardu IAEA 
NS-G-3.6 [2.6-11], kde je této problematice věnována značná pozornost. Důraz je kladen 
na podrobné prozkoumání podložních zemin a na zjištění jejich potenciálu ke ztekucení.  

2.6.4.4.3.3 Požadavky na hodnocení hazardů spojených s vlastnostmi a chováním 
základové půdy  

Ve studii AMEC [2.6-109] a následně ÚJV [2.6-52] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.6-22], 
IAEA [2.6-6] a [2.6-9] a s přihlédnutím k dokumentu EPRI [2.6-21]. Výsledkem tohoto 
hodnocení bylo vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území 
k umístění JZ, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria 
„Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní hazardy 
související s vlastnostmi a chování základové půdy vztahující se k této kapitole jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 12: Relevantní hazardy související s vlastnostmi a chováním základové půdy. 

Hazardy spojené s vlastnostmi a chováním základové půdy 

nepříznivé vlastnosti základové půdy 

ztekucení zemin 

seismicky indukované sedání 

výskyt metanu 

výskyt radonu 

agresivní podzemní voda 

povrchová eroze 

 

 
11 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro 

umisťování jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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2.6.4.4.4 Vymezení a pozice pozemku NJZ EDU 

Na počátku projektové přípravy záměru výstavby NJZ byly původně zvažovány tři v úvahu 
připadající plochy pro umístění NJZ. Jednalo se o plochu A severozápadně od stávající 
areálu EDU1-4, plochu B navazující na stávající areál elektrárny z jihu a plochu C 
situovanou z východní strany současného areálu EDU1-4.  

Na základě multikriteriálního vyhodnocení byla pro budoucí umístění NJZ a další přípravu 
projektu zvolena jako preferovaná plocha A, a to zejména díky její vhodnosti z hlediska 
předběžného vyhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů a zároveň z 
hlediska výhodné návaznosti na stávající areál EDU1-4. Zároveň je zajištěna dostatečná 
vzdálenost od nejbližších sídel a relativně méně rušivé působení v krajině. 

Obr. 7: Schématické znázornění polohy pozemku NJZ EDU (PNpU + pozemky plánované pro 
zařízení staveniště) vůči STP EDU1-4 (červeně). 
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Pozemek NJZ EDU (plocha A – PNpU NJZ EDU) se nachází západně od současné 
elektrárny Dukovany. Morfologicky ji tvoří plochá elevace (která je součástí záp. části 
Dukovanské elevace) mezi údolími Skryjského potoka na severu a Olešné na jihu. Vrchol 
hřbetu se nachází v nadmořské výšce kolem 396 m n. m., k severovýchodu se povrch 
území svažuje až na úroveň 378 m n. m. Obdobně nadmořská výška povrchu území klesá 
i k jihovýchodu, a to až na úroveň 370 m n. m.  

Pozemek se nachází v území, které je zemědělsky obdělávané. 

Z hydrologického pohledu vrchol elevace tvoří rozvodí 3 řádu mezi řekou Jihlavou na 
severu a Olešnou na jihu. Viz Obr. 8 a Obr. 9.  

Obr. 8: Digitální model reliéfu území EDU5 km s patrnými hluboce zaříznutými údolími Jihlavy na 
severu a Rokytné na jihu a dále s vyznačením Dukovanské elevace (1) a Rouchovanské sníženiny 
(2). Převzato z podkladu [2.6-87]. 

Obr. 9: Pohled na pozemek NJZ EDU od severozápadu. Na pozadí Elektrárna Dukovany (EDU1-
4). Foto I. Prachař, 2016.  
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2.6.4.4.5 Inženýrsko-geologická prozkoumanost pozemku NJZ EDU 

V 70. letech minulého století proběhly na území dnešního STP EDU1-4 a v jeho okolí 
inženýrsko-geologické průzkumy v rámci přípravy a později i výstavby Jaderné elektrárny 
Dukovany. Oblast průzkumu, jak bylo toto území tehdy nazváno (viz [2.6-80]) zasahovala 
část dnešního STP EDU1-4 a také území ležící západně, cca 1/3 pozemku NJZ EDU (viz 
Obr. 10, Obr. 11). 

Obr. 10: Schematické znázornění oblasti průzkumu (světle modře), různých variant umístění 
EDU1-4 (světle modře) a dnešního STP EDU1-4 s 2 dvojbloky (červeně - čárkovaně). Upraveno na 
základě podkladů [2.6-80] a [2.6-78]. Znázorněno na leteckém snímku z 50. let minulého století, 
převzatého z Národního geoportálu INSPIRE (http://geoportal.gov.cz/web/guest/map). 

Stěžejními doklady o provedených průzkumech různých variant umístění EDU1-4 jsou 
závěrečné zprávy o provedených inženýrsko-geologických průzkumech z let 1971 - 1975, 
které zpracoval Geologický průzkum Ostrava s.p. Tyto posudky jsou přiloženy jako 
podklady: [2.6-74], [2.6-78], [2.6-73], [2.6-80], [2.6-76], [2.6-75], [2.6-79], [2.6-77]. Seznam 
zpráv o IG průzkumech, které byly provedeny pro objekty umístěné v STP EDU1-4 a pro 
doprovodné stavby v blízkém okolí, byl zpracován jako součást podkladu [2.6-85]. 

Původní posudky obsahují vedle geologické dokumentace průzkumných děl též zprávy o 
provedených laboratorních i polních zkouškách zemin a hornin. Zeminy byly obvykle 
podrobovány zrnitostnímu rozboru a stanovení základních fyzikálně-mechanických a 
přetvárných charakteristik, případně polním zatěžovacím zkouškám. U hornin byla 
zkoušena pevnost v prostém tlaku, z polních zkoušek byly prováděny presiometrické 
zkoušky i polní smykové zkoušky. 

Souběžně s inženýrsko-geologickými průzkumy probíhaly i průzkumy geofyzikální, 
zejména s využitím geoelektrických metod (viz např. [2.6-43], [2.6-105]). Informace o 
tektonické stavbě, zjištěné geofyzikálními průzkumy v 70. letech minulého století, byly v 
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zájmovém území nově prověřovány pomocí geoelektrických i seismických metod (viz např. 
[2.6-40]). 

Obr. 11: Nověji vymezené průzkumné oblasti pro umístění NJZ EDU – Plochy A a C ([2.6-82]) a 
plocha NJZ EDU ([2.6-61]), a jejich prostorová vazba na STP EDU1-4 a oblast průzkumu ze 70. let 
minulého století (světle modrá hranice). Sestavil I. Prachař, 2015. 

Rozšíření poznání inženýrsko-geologických poměrů území STP EDU1-4 a jeho okolí 
přinesla jak řada IG průzkumů pro jednotlivé objekty EDU1-4, tak průzkumy pro mezisklad 
vyhořelého jaderného paliva nebo ÚRAO (úložiště radioaktivních odpadů) Dukovany. Tyto 
práce však zasáhly do prostoru pozemku NJZ EDU jen minimálně.  

Pro posouzení inženýrsko-geologických poměrů na pozemku NJZ EDU jsou využitelné 
jednak obecné závěry z předchozích průzkumů a jednak výsledky průzkumných prací v sz. 
části „Oblasti průzkumů“. Na obou pozemcích vystupují horniny moldanubika, které jsou 
zde zastoupeny 3 hlavními litologickými typy. V podkladu [2.6-70] jsou charakterizovány 
následovně (viz též Obr. 12):  

 Ruly a jejich modifikace (amfibolicko-biotitické ruly, biotitické ruly, migmatitizované 
ruly), které se nacházejí v záp. a jz. části území STP EDU1-4 a na pozemku NJZ 
EDU.  

 Amfibolity, které se v západní části STP EDU1-4 a na pozemku NJZ EDU střídají s 
rulami v pruzích, přičemž jednotlivé pruhy vždy obsahují vložky druhé horniny, resp. 
jejich přechodní typy.  

 Granulity, resp. granulitové ruly, které jsou zastoupeny pouze ve východní části 
STP EDU1-4. Granulity místy uzavírají budiny bazik, především serpentinitu. 

Tyto typy hornin nejsou podle hodnocení uvedeného v podkladu [2.6-75] vzájemně 
odděleny tektonickými liniemi (vyjma významného rozhraní mezi amfibolity (+ rulami) a 
granulity označeného jako struktura S1 – pozn. autora).  
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Obr. 12: Geologická mapa oblasti průzkumu (zahrnující podstatnou část STP EDU1-4 a část 
pozemku NJZ EDU) s vyznačením tektonických poruch a obrysů alternativ umístění bloků (modrá 
hranice) a realizovaných bloků (červená hranice). Mapa převzata z podkladu [2.6-75].  
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V první fázi umisťování NJZ v lokalitě Dukovany byla zpracována studie hodnotící 
inženýrsko-geologické poměry území možného umístění NJZ (viz podklad [2.6-85]). V 
rámci přípravy této studie byla zpracována databáze dokumentačních bodů (vrtů a šachtic) 
vyhloubených v prostoru STP EDU1-4 a v jeho okolí, včetně "Mapy dokumentačních bodů" 
v měřítku 1 : 5 000. Databáze dokumentačních bodů obsahovala záznamy o 990 vrtech 
nebo šachticích, jejichž geologická dokumentace byla uvedena v jednotlivých posudcích 
citovaných v podkladu [2.6-85]. V databázi byly k jednotlivým záznamům připojeny 
hypertextové odkazy na slovní popis každého dokumentačního bodu. V průběhu prací na 
výběru a ověřování pozemku pro umístění NJZ v lokalitě EDU byla tato databáze rozšířena 
o průzkumné objekty vyhloubené v rámci IG a HG průzkumů v letech 2010–2017 (viz 
Příloha 2.6.4-1), jejichž přehled je uveden níže (viz též Obr. 13 a Příloha 2.6.4-2): 

2.6-60  Piskač, J., Kováč, J., Prachař, I., Šimůnek, P., 2014. Orientační hydrogeologický průzkum 
pozemku pro umístění NJZ v lokalitě Dukovany. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-61  Piskač, J., Kovač, J., 2015. Rozšířený orientační IG průzkum pozemku pro umístění NJZ EDU 
v lokalitě Dukovany. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-62:  Piskač, J., Kovač, J., 2015. Rozšířený orientační inženýrsko – geologický průzkum lokality pro 
umístění EDU6. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-63  Piskač, J., Prachař, I., 2015. Jaderná elektrárna Dukovany: Popis geologických, geotechnických 
a seismických podmínek lokality EDU5. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-64  Piskač, J., Kovač, J., 2015. Orientační hydrogeologický průzkum pozemku pro umístění NJZ 
v lokalitě Dukovany: DP4 - HG monitoring, Závěrečná zpráva o monitorování hladin podzemních 
vod na pozemku pro umístění NJZ EDU v období od 1.5.2015 do 31.10.2015. MS, Závěrečná 
zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-65 Piskač, J., Kovač, J., 2015. Orientační hydrogeologický průzkum pozemku pro umístění NJZ 
v lokalitě Dukovany: DP3- 2.etapa prací, Závěrečná zpráva o monitorování hladin a jakosti 
podzemních vod na pozemku pro umístění NJZ EDU. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum 
Praha. 

2.6-66  Piskač, J., Kovač, J., 2016. Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pozemku navrženého pro 
umístění 5. bloku NJZ EDU v prostoru jaderného ostrova a chladící věže, v rozsahu prací 
předběžného průzkumu. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-67  Piskač, J., Kovač, J., 2016. Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pozemku navrženého pro 
umístění 6. bloku NJZ EDU v prostoru jaderného ostrova a chladící věže, v rozsahu prací 
předběžného průzkumu. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-68 Piskač, J., Kovač, J., 2016. Zajištění orientačního hydrogeologického průzkumu pozemku pro 
umístění NJZ v lokalitě Dukovany. DP – 5 - Závěrečná zpráva o monitorování hladin a jakosti 
podzemních vod na pozemku navrženém pro umístění NJZ EDU v období od 1. 11. 2015 do 31. 
10. 2016. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-69 Piskač, J., Kovač, J., 2017. Monitorování hladin a jakosti podzemních vod na pozemku 
navrženém pro umístění NJZ v lokalitě Dukovany. Závěrečná zpráva o monitorování hladin a 
jakosti podzemních vod na pozemku navrženém pro umístění NJZ EDU v období od 1. 11. 2016 
do 31. 10. 2017. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-82  Prachař, I., Piskač, J., Slabá, Z., Šimůnek, P., 2011. Podkladové inženýrsko – geologické a 
hydrogeologické průzkumy pro zpracování studie proveditelnosti NJZ EDU5. Závěrečná zpráva. 
MS, Energoprůzkum Praha. Praha, 2011. 

2.6-87  Prachař, I., Roštínský, P., Valenta, J., 2015. Jaderná elektrárna Dukovany. NJZ EDU. Souhrnná 
geomorfologická analýza užší lokality. MS, 97 s., Energoprůzkum Praha, 2015. 

2.6-91  Prachař, I., Daňková, L., Mazanec, M., 2017. Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ 
EDU. III. etapa. Závěrečná zpráva za DP-2. Strukturně-tektonická charakteristika pozemku NJZ 
EDU. MS, 39 s., Energoprůzkum Praha, 2017. 
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Obr. 13: Souhrnná situace provedených průzkumných prací na pozemku NJZ EDU. Viz též Příloha 2.6.4-2. Převzato z podkladu [2.6-70]. 
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2.6.4.4.6 Charakteristiky geotechnických vlastností pozemku NJZ EDU 

V této podkapitole jsou popsány geologické vlastnosti pozemku NJZ EDU, které jsou 
východiskem pro sestavení geotechnického „Profilu“ podpovrchovými materiály ve 
smyslu čl. 3.3 standardu IAEA NS-G-3.6 [2.6-11]. V další části této podkapitoly je popsána 
tektonická charakteristika pozemku se zvláštním zřetelem na popis křehkého porušení 
horninového masivu potřebný k doložení některých požadavků dle § 6 Vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. ([2.6-2]).  

2.6.4.4.6.1 Litologická charakteristika 

Generalizovaný přehled geologicko-litologické stavby pozemku NJZ EDU podává Tab. 13. 
V tabulce jsou uvedeny max. hodnoty. U hornin byly pozorovány výskyty atypických 
horninových partií, kde např. došlo k jejich nepravidelnému, popř. hlubokému zvětrání 
nebo naopak ke zeslabení jeho vlivu.  

Tab. 13: Přehled hlavních vrstev zemin a hornin na pozemku NJZ EDU. 

Stratigrafická jednotka Typ horniny Mocnost 

KVARTÉRNÍ POKRYV 

(pleistocén – holocén) 

ornice (prach písčitý) až 0,90 m 

svahové sedimenty – 
prach písčitý / štěrkovitý 

spraš a spraš. hlíny 

prach (jemně písčitý) 
až 2,95 m 

NEOGÉN 

(ottnang?) 

hlinité písky se štěrkovými zrny 
až 8,00 m 

jíly a písčité jíly 

MOLDANUBIKUM 

(proterozoikum) 

eluvium - úlomkovité, prachovito-písčité zeminy 
proměnlivá 0,45 m – 
25,20 m 

horniny v různém stupni zvětrání - 

horniny zdravé - 

Podrobněji je sled sedimentů a skalních hornin na pozemku NJZ EDU charakterizovat 
následovně: 

Svrchní vrstvou je kvartérní pokryv, který je tvořen převážně písčitým prachem (hlínou) 
tuhé až pevné konzistence. Nejsvrchnější vrstvu tvoří ornice (prach písčitý) hnědé barvy o 
mocnosti 0,20 - 0,90 m. 

Pod touto vrstvou se nachází poloha svahových sedimentů, obvykle prachu (hlíny) 
písčitého, a/nebo spraše a sprašové hlíny, světle hnědé až hnědé barvy, tuhé až pevné 
konzistence, místy s příměsí štěrkových zrn vel. do 5 mm, o mocnosti 0,20 - 2,95 m. 
V určitých místech – vrty A-001, A-003, A-004, A-014 a A-015, A-022,A-024, A-025, A-
031, A-201, A-204, A-205, A-206, A-207, A-208, A, A-212, A-213, A-214, A-216, A-221, 
A-223, A-224, A-226, A-228, A229, A-230 a A231 tato vrstva zcela chybí a ornice nasedá 
přímo na eluvia a rezidua krystalických hornin podloží. 

Dále ve vrstevním sledu následuje vrstva zcela zvětralých (rozložených) krystalických 
hornin. Jedná se o eluvia a rezidua rul a amfibolitů, které mají charakter zemin. Mocnost 
této vrstvy je velmi rozdílná a pohybuje se v rozmezí 0,45 m - 25,20 m (ve vrtu A-032). 
Pod touto vrstvou byly již zastiženy velmi až mírně zvětralé horniny skalního podkladu, 
které do hloubky přecházejí do slabě zvětralých až zdravých. 
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Podél silnice Slavětice – Dukovany byly dřívějšími průzkumnými pracemi zastiženy i 
neogenní sedimenty. Jedná se o výplň pánvičky protažené ve směru SZ-JV. Sedimenty 
jsou tvořeny především písky jemnozrnnými až hrubozrnnými, často s jílovitou příměsí, 
žlutohnědé, okrové, až šedé barvy a též jíly písčitými pevné konzistence. 

V blízkosti vrtu A-011 byly neogenní sedimenty vymapovány až do svahu v prostoru 
směrem k vrtu A-012, kde tvoří výběžek; a pás sedimentů jinak široký 50 – 150 m se zde 
rozšiřuje na 200 m. Sedimenty dosahují mocností od 2,20 do 8,0 m. Neogenní sedimenty 
byly též zastiženy v průzkumné rýze R – 2. 

Kvartérní uloženiny 

Pomineme-li orniční, antropogenně přepracovanou vrstvu, tak kvartérní uloženiny, 
především svahové sedimenty, pokrývají téměř celou plochu pozemku NJZ EDU. Jedná 
se o prach, písčitý prach a jílovito-písčitý prach, tuhé až pevné konzistence. Často 
obsahují příměs úlomků o velikosti 1 – 3 cm tvořených mírně a slabě zvětralými až velmi 
zvětralými minerály, případně štěrkovými valounky a úlomky vůči zvětrávacím procesům 
odolnějších hornin (migmatitizované ruly, granulity). Mocnost tohoto kvartérního pokryvu 
se pohybuje v rozpětí 0,1 – 4,90 m, převážně 0,3 – 1,6 m.  

Zvýšenou mocnost kvartérního pokryvu lze pozorovat v prostoru neogenní pánvičky na 
severu pozemku NJZ EDU a v její těsné blízkosti (vrty A–312, HVA – 109a), kde se vedle 
svahových sedimentů vyskytují též eolické sedimenty reprezentované světle hnědou 
spraší – sprašovou hlínou s vápnitými konkrecemi a záteky (viz Obr. 14). 

 
Obr. 14: Kvartérní uloženiny z pozemku NJZ EDU. Foto I. Prachař. 
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Sedimenty neogénu 

Sedimenty neogénu se vyskytují na severním okraji pozemku NJZ EDU, kde tvoří Z–
V směrem protažený pruh – pánvičku o šířce 50–250 m, s výběžkem až k vrtu A–332. 
Podrobně byly neogenní sedimenty u Skryjí a Dukovan studovány autorem podkladu [2.6-
42]. Z hlediska stáří jsou podle autorů studie [2.6-31] řazeny do ottnangu. 

Nově byly neogenní sedimenty zastiženy i v jižní části pozemku NJZ EDU, a to vrtem A–
322 a ve výkopu průzkumné rýhy R–7 (viz Obr. 16 a Obr. 17), realizované na geol. profilu 
P 9 a R–8, realizované na geol. profilu P 32. Tento relikt neogenních sedimentů tvoří opět 
úzký pruh ve směru SZ – JV a dle geofyzikálních indicií dosahuje šířky cca 10 až 30 m. 
Průběh neogenních sedimentů je zachycen na geologické mapě odkryté – viz Obr. 56.  

Neogenní sedimenty tvoří písky proměnlivého zrnitostního složení. Nejčastěji se vyskytují 
písky různě zrněné, jemnozrnné až hrubozrnné se štěrkovými zrny - valounky o průměru 
2 – 5 mm. Barva těchto sedimentů je šedozelená, zelenobílá, rezavě šmouhovaná (viz 
Obr. 15). Písky jsou velmi ulehlé, na bázi souvrství zvodnělé. Písčité sedimenty 
(prachovité písky a písky se štěrkovými zrny) jsou ve starších průzkumech označovány 
jako vrstva 3a. 

Písky se nepravidelně střídají s čočkami, proplástky popř. polohami jílů, písčitých až 
štěrkovitých jílů. Barva jílů je hnědá, okrově hnědá až rezavě hnědá. Jíly jsou silně 
plastické. Mocnost sedimentů neogénu se pohybuje převážně v rozpětí 1,2 – 8,0 m, 
lokálně dosahují i mocnosti větší než 10 m. Jílovité sedimenty (písčité jíly, štěrkovité jíly) 
jsou ve starších průzkumech označovány jako vrstva 3b. Vrstva 3b byla dále rozdělena na 
jíly se střední a s velmi vysokou plasticitou.  

 

Obr. 15: Sedimenty neogénu z neogenní pánvičky na Pozemku NJZ EDU. Foto I. Prachař. 
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Obr. 16: Průzkumná rýha R – 7 – pohled na západní stěnu rýhy s vyznačenou hranicí 
neogenních sedimentů – (N). Nadloží tvoří svahové sedimenty – (Qd) a v podloží vystupují 

migmatity – (M). Foto I. Prachař. 

 

Obr. 17: Detailní pohled na sled vrstev neogenní výplně koryta s výrazným mramorováním. Foto 
I. Prachař, 2016. 

Krystalinické horniny moldanubika  

Z hornin krystalinika jsou ve starších průzkumech popsány 3 hlavní horninové skupiny: 1. 
ruly a jejich modifikace, 2. amfibolity a příbuzné bazické horniny a 3. granulity až 
granulitové ruly. V klasifikacích (viz např. [2.6-78]) jsou uvedeny jako vrstva 4, která je dále 
rozdělována podle stupně zvětrání do 4 tříd. Nově byly zařazeny 4. serpentinit a 5. žilné 
horniny. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 44 

Ruly  

Ruly a jejich variety se vyskytují především ve střední, jihozápadní a jižní části pozemku 
NJZ EDU. Ve vrtném jádře z vrtů a i geologické dokumentaci průzkumných rýh R – 1, R – 
2, R - 3, R - 7 a R - 8 byly na pozemku identifikovány následující typy rulových hornin: 

 amfibolová rula ± migmatitizovaná, místy granátická 
 biotitická (biotit-sillimanitická) rula, místy granátická  
 grafitická rula 
 granulitická rula 
 pyroxenická rula 

Biotitické, pyroxenické a grafitické variety ruly jsou jemnozrnné až středně zrnité, 
hnědošedé, šedohnědé, zelenohnědé až tmavě hnědé, obvykle břidličnaté. Ostatní typy 
jsou středně zrnité, světle šedé, šedé až hnědošedé a spíše masivní, páskované, se 
zřetelným usměrněním minerálů. 

Amfibolová rula 

Amfibolové, příp. amfibol-biotické ruly mají lineárně paralelní texturu, s liniově 
uspořádanými zrny především granátu a amfibolu. Byly zastiženy i amfibolové ruly 
s všesměrnou (masivní) texturou. Struktura je granoblastická, s izometrickými zrny 
granátu a protáhlými zrny křemene a amfibolu. Hlavními minerály jsou křemen (undulozně 
zhášející), živce (zejména plagioklasy), granát a amfibol. Biotit je zastoupen podřadně 
nebo zcela chybí. 

Příkladem amfibolové ruly je vzorek z vrtu A018 / 14,05 m. Na výbruse z této horniny (viz 
Obr. 18) jsou zřetelně patrná izometrická zrna granátu, který je poikiloblastický, místy s 
atolovou strukturou, členitá, „vykrájená“ zrna amfibolu, protáhlá zrna křemene a drobnější 
zrna plagioklasu a K-živce.  

Obr. 18: Výbrus amfibolové ruly z vrtu A018 / 14.05 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný 
odraz světla - Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař. 
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Dalším příkladem je amfibolová, silně křemitá rula z vrtu A014 / 17,9 m s všesměrnou 
strukturou a velkými zrny amfibolu v zelených odstínech se středním pleochroismem a 
drobnými izometrickými zrny granátu (viz Obr. 19). Amfibol je obvykle rozptýlen v hornině, 
místy lze však pozorovat i nahloučení zrn amfibolu v tenkých (0,5 cm mocných) páscích. 
Biotit, pokud je přítomen, vystupuje v drobných útržcích soustředěných na hranicích zrn 
světlých minerálů (viz např. vzorek z vrtu A018 / 12.5 m).  

Výjimečně, na vzorku z vrtu A018 / 8.8 m, bylo nalezeno velké (cca 1 cm), rozpraskané 
zrno granátu s kelyfitovými obrubami okolo zrna i podél prasklin. Podle semikvantitativní 
mikroanalýzy tvoří granát 48 % almandinové (Fe2+) složky, 28 % grossularové (Ca) složky 
a 24 % pyropové (Mg) složky. 

Obr. 19: Výbrus amfibolové ruly z vrtu A014 / 17.9 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný 
odraz světla - Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař. 

Amfibolové ruly byly zastiženy např. ve vrtech A – 201, A – 207, A – 208, A – 210, A – 
212, A – 213, A – 216, A – 217, A – 218, A – 222, A – 226, A – 228, A – 301, A – 304, A 
– 306, A – 307, A – 308, A – 309, A – 315, A – 317, A – 325, A – 326, A – 331, A – 333, A 
– 334, A – 335 a A – 337.  

Biotitická (biotit-sillimanitická) rula, místy granátická 

Biotitická rula, nebo biotit-sillimanitické variety ruly se poměrně často objevuje v celé 
středozápadní a jižní části pozemku NJZ EDU. Ruly byly zastiženy řadou vrtů, např. A013, 
A014, A016, A 035 a dalších, ale i např. vrtem HVA – 4, HVA – 8, A 107, A–112, A–113, 
A–118, A–119, A–120, A–122, A–210, A–212, A–213, A215, A–225, A–226, A–228 a A–
232 , A–304, A–305, A – 308, A - 310, A – 311, A – 317, A – 318, A – 319, A – 320, A – 
321, A – 323, A – 325A – 327, A – 328, A - 336 a A – 339. Ruly jsou jemnozrnné až středně 
zrnité, hnědošedé. 

Tyto ruly mají plošně paralelní texturu, s uspořádanými zrny tmavé slídy. Struktura je 
porfyroblastická s porfyroblasty granátu, s lepidogranoblastickou základní hmotou. 
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Křemen je xenomorfně omezený a undolózně zháší. Místy je struktura až fibroblastická, 
v případě sillimanitických variet. Izometrická nebo slabě protažená jsou porfyroblasty 
granátu, často mají poikiloblastickou strukturu. Hlavními minerály jsou křemen, živce 
(zejména K-živec), biotit a granát. Sillimanit, ve vláknitých agregátech, je zastoupen jen 
v některých varietách. 

Příkladem biotit-sillimanitické ruly je vzorek z vrtu A013 / 18.75 m. Na výbruse z této 
horniny (viz Obr. 20) je patrný rozpraskaný porfyroblast granátu, jemnozrnná, základní 
křemen-živcová masa a pásek bohatý sillimanitem a biotitem.  

Obr. 20: Výbrus sillimanit-biotitické ruly z vrtu A013 / 18.75 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, 
částečný odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař 

Grafitická rula 

Grafitická rula se vyskytuje v tenkých polohách, obvykle do 0,5 m. Byla zastižena např. 
vrtem A005 v 17,6 m nebo ve formě rezidua ve vrtu A017. Grafitická rula je hornina 
jemnozrnná, s výraznou plošně paralelní texturou, jemným páskováním se střídáním 
grafitem bohatších a chudších poloh. Barva horniny je hnědá až černohnědá. 

Na výbrusu horniny (viz Obr. 21) jsou patrné černé, lupenité agregáty grafitu, tvořícího 
polovinu horniny a dále jemnozrnná křemen-živcová masa, patrně K-živec.  

Granulitická rula 

Granulitická rula byla rozpoznána v některých úsecích vrtného jádra, jako hornina 
rulového vzhledu s lepidogranoblastickou, místy též s porfyroblastickou strukturou, 
obsahující distén, příp. sillimanit v kombinaci s bronzově zbarvenou slídou (flogopitem). 
Hornina je šedá, světle šedá, kompaktní. Texturou připomínají stromatitické migmatity. 
Typickým reprezentantem je rula z vrtu A002 / 14,6 m. Byly zastiženy i dalšími vrty, jako 
např. A001 nebo A003. Byly dokumentovány v průzkumné rýze R – 2.  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 47 

 

Obr. 21: Výbrus grafitické ruly z vrtu A005 / 17.60 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný 
odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař. 

Na výbrusu horniny z vrtu A002 / 14,6 m (viz Obr. 22) je patrná část velkého (1 cm) 
rozpraskaného porfyroblastu granátu, velká zrna křemene a K-živce ve středu obrázku a 
destičkovité idioblasty disténu a drobnější lupínky tmavé slídy. V prasklinách zrna granátu 
a v jeho lemu je patrný jemnozrnný agregát sericitu. Lokálně jsou přítomna drobná zrna 
opaktního minerálu – nejspíše pyritu. 

Obr. 22: Výbrus granulitické ruly z vrtu A002 / 14.60 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný 
odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař 
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Kyanit, granát a flogopit byly identifikovány i semikvantitativní mikroanalýzou. Granát je 
složen z 60 - 65 % z almandinové (Fe2+) složky, ze 7 - 10 % z grossularové (Ca) složky, z 
20 % z pyropové (Mg) složky a z 8 % ze spessartinové složky (Mn2+). Ve flogopitu 
převažuje hořečnatá složka nad železnatou (cca 56 : 44). 

Pyroxenická rula 

Pyroxenická rula je méně obvyklým typem hornin na pozemku NJZ EDU. Vyskytla se ve 
dvou vrtech, A010 / 17,8 m a A017 / 17,5 m. Hornina je jemnozrnná, šedě hnědozelená, 
kompaktní, s plošně paralelní texturou, která však není příliš patrná, pokud není 
zvýrazněna oky nebo čočkami křemene.  

Na výbruse byla patrná homeolepidoblastická struktura horniny s tlustě tabulkovitými 
lupínky slídy, izometrickými zrny pyroxenu se zřetelnou štěpností a nevýrazným 
pleochroismem a základní hmotou tvořenou plagioklasem. Křemen je přítomen v podstatě 
akcesoricky jako drobné inkluze v pyroxénu. 

Amfibolity a příbuzné bazické horniny 

Amfibolity a jejich variety se vyskytují především ve východní, střední a severní části 
pozemku NJZ EDU. Ve vrtném jádře z vrtů na pozemku byly identifikovány následující typy 
amfibolitů: 

 amfibolit  

 gabroamfibolit  

 pyroxenický amfibolit 

Amfibolity se střídají s rulami nebo vlastními varietami v pruzích a čočkách, přičemž 
jednotlivé pruhy vždy obsahují vložky druhé horniny. Amfibolity jsou obvykle jemně až 
středně zrnité, šedočerné, jen málo usměrněné. Objevují se však i variety hrubozrnné 
(gabroamfibolity). Barva horniny je šedočerná, černošedá až zelenočerná, textura je 
obvykle masivní, plošně paralelní až páskovaná (stromatitická). Velmi často jsou některé 
polohy migmatitizovány až přecházejí do migmatitů. Častou varietou amfibolitu je 
granátický amfibolit. Gabroamfibolit je obvykle černozelený, se všesměrnou texturou, 
velmi masivní. Granát je přítomen v těchto horninách ve vedlejším množství. Velmi často 
jsou opět některé polohy migmatitizovány.  

Amfibolit 

Amfibolit se vyskytuje ve třech varietách, jako amfibolit s. s., plagioklasový amfibolit a 
granátický amfibolit. Typický amfibolit s. s. byl zastižen např. vrty A – 015, A – 202, A – 
204, A – 205, A – 207, A – 208, A – 209, A – 210, A -211, A – 212, A – 213, A – 214, A – 
215, A – 216, A – 217, A – 218, A – 219, A – 221, A - 223, A – 224, A – 226, A – 227, A – 
228, A – 229, A – 230, A – 231, A – 232 A – 302, A – 303, A – 307, A – 308, A – 309, A – 
312, A - 313, A – 314, A – 315, A – 316, A – 318, A – 319, A – 321, A – 324, A – 326, A – 
327, A - 329, A – 330, A – 331, A – 332, A – 333, A – 334, A – 335, A – 337 a A – 338. Na 
výbruse z vrtu A–015, z 18,7 m (viz Obr. 23), je hlavní součástí horniny hnědý amfibol, 
jehož zrna jsou často automorfně omezená s dobře viditelnou štěpností. Mají výrazný 
pleochroismus světle okrová – tmavě hnědozelené. Plagioklasy jsou zastoupeny 
podřadně, 10 – 15 % objemu, zrna jsou čirá, bez projevů sericitizace, s nezřetelnými 
srůstovými lamelami. Akcesorickou příměsí je patrně epidot ve formě drobných, světle 
zelených až žlutozelených zrnek. 
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Obr. 23: Výbrus amfibolitu z vrtu A015 / 18.7 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný odraz 
světla. Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař 

Gabroamfibolit 

Gabroamfibolit je hrubozrnnou varietou amfibolitu s. s. Vyniká až několik mm velkými zrny 
tmavého, zelenočerného amfibolu. Jeho struktura je porfyroblastická až homeoblastická. 
Ve výbrusu gabroamfibolitu z vrtu A002 / 31,65 m (viz Obr. 24) tvoří amfiboly větší zrna, 
často automorfně omezená s dobře viditelnou štěpností.  

Obr. 24: Výbrus gabroamfibolitu z vrtu A002 / 31.65 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný 
odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař. 
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Zrna mají výrazný pleochroismus od šedozelené po hnědou. Plagioklasy tvoří asi polovinu 
objemu horniny, zrna nesou projevy počínající sericitizace, obvykle jsou ostře omezené 
srůstové lamely. Podřadně je zastoupena tmavá slída v tlustých tabulkách, obvykle 
uzavřená mezi zrny amfibolu. Plagioklasy se zřetelnou sericitizací byly zastiženy 
v gabroamfibolitu z průzkumné rýhy R1. Na výbruse (viz Obr. 25) je patrné automorfně 
omezené zrno amfibolu s dobře viditelnou štěpností. Novým průzkumem byl zastižen ve 
vrtu A – 216. 

Obr. 25: Výbrus gabroamfibolitu z rýhy R1. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, částečný odraz světla 
- Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař. 

Pyroxenický amfibolit 

Pyroxenický amfibolit je další hrubozrnnou varietou amfibolitu. Dále je nutné poznamenat, 
že většina granát obsahujících variet amfibolitu patří k pyroxenickému amfibolitu. 
Pyroxenické amfibolity byly nalezeny např. ve vrtu A002 / 27,10 m, A003 / 18,8 m a A004 
/ 18,3 m. Hornina má všesměrnou (masivní) texturu, je velmi kompaktní. Barva je šedě 
hnědozelená (khaki) až tmavě šedozelená. 

Struktura pyroxenického amfibolitu je porfyroblastická až homeoblastická. Amfiboly tvoří 
obvykle větší zrna, často automorfně omezená s dobře viditelnou štěpností. Mají výrazný 
pleochroismus od tmavě zelené po zelenohnědou. Plagioklasy jsou hojně zastoupeny, 
zrna nesou projevy sericitizace, obvykle jsou patrné ostře omezené srůstové lamely. 
Akcesoricky je přítomen rutil v drobných inkluzích v amfibolitu. Hornina neobsahuje slídy.  

Na výbruse (viz Obr. 26) je patrné velké zrno amfibolu s diablastickou strukturou, kdy se 
krystaloblasty amfibolu, pyroxenu a plagioklasu vzájemně prorůstají. Dále je patrné větší 
zrno plagioklasu s výrazným lamelováním a v jeho sousedství (ve středu pravého okraje 
obrázku) je zřetelně vidět pokročilá sericitizace plagioklasu. Diablastická struktura je 
typická pro regresivně metamorfované eklogity. 

Amfibol z pyroxenického amfibolitu odpovídá podle semikvantitativní analýzy nejlépe 
kearsutitu, NaCa2(Mg, Fe)4Ti(Si, Al)8O22(OH)2. Živce patří k plagioklasům, podle 
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semikvantitativní analýzy k oligoklasu s rozmezím obsahů koncových členů Ab85An15 až 
Ab70An30. Pyroxen patří k vápenatým pyroxénům s poměrem mezi diopsidem CaMgSi2O6 
a hedenbergitem CaFeSi2O6 v rozmezí 75 – 80 : 25 – 20 %. 

 

Obr. 26: Výbrus pyroxenického amfibolitu z vrtu A003 / 18,8 m. Vlevo // nikoly, vpravo X nikoly, 
částečný odraz světla - Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař. 

V granátické varietě (např. z vrtu A004 / 18,3 m) je přítomen granát - almandin bohatý 
pyropovou složkou, který obsahuje 41 % almandinové (Fe2+) složky, 18 % grossularové 
(Ca) složky, 33 % pyropové (Mg) složky a 8 % spessartinové složky (Mn).  

Granulity a příbuzné horniny 

Granulity až granulitické ruly a granulity amfibolové se vyskytují ojediněle na Pozemku 
NJZ EDU 5, 6 a byly zastiženy ve vrtech A – 025, A – 207, A – 216, A - 229 , A – 110, A - 
313, A – 314, A – 323 a A – 330 a v průzkumné rýze R – 2.  

Granulity jsou buď homogenní, nebo bývají nevýrazně až výrazně páskované. 
V páskovaných typech se střídají polohy bílého granátového granulitu s granulitem 
bělošedým až šedým, majícím granát-biotitový nebo biotit-granátový charakter. Některé 
polohy mají nafialovělou barvu (viz Obr. 27). 

 

Obr. 27: Detail jádra granulitu z vrtu A – 314. Foto J. Kovač 
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Granulit (biotiticko-granátický granulit) 

Granulity se skládají z podstatného množství K-živce (též perthitického), oligoklasu, 
křemene a variabilního podílu biotitu. Mají porfyroblastickou strukturu, porfyroblasty 
vytváří nejčastěji Kživec, někdy granát, dosahující velikosti několika desetin mm nebo 
maximálně milimetrové velikosti (viz Obr. 28).  

 

Obr. 28: Výbrus biotit-granátického granulitu z archivního vrtu C005 / 2.5 m. Vlevo // nikoly, 
vpravo X nikoly, částečný odraz světla. Dílek měřítka = 1 mm. Foto I. Prachař 

Granát v granulitech podle semikvantitativní mikroanalýzy obsahuje 59 - 60 % 
almandinové (Fe2+) složky, 1 - 7 % grossularové (Ca) složky, 30 % pyropové (Mg) složky 
a 5 % spessartinové složky (Mn).  

Žilné horniny  

Průzkumnou rýhou R - 1 i ve vrtech A – 024, A – 025, A – 028, A – 039, HVA – 5 a HVA – 
7, A – 202, A – 206, A – 208, A – 209, A – 210, A – 211, A – 213, A – 214, A – 215, A – 
217, A – 219, A – 220, A – 226, A – 228 a A – 229 a dále ve vrtech A – 105, A – 110, A – 
111, A – 116, A – 122, A – 301, A – 302, A – 309, A – 310, A – 313, A – 315, A – 316, A 
– 319, A – 321, A – 324, A – 327, A – 330, A – 331, A – 332, A – 333, A – 335, A – 336, A 
- 337 a A - 338 byly zastiženy průniky mladších žilných hornin, z nichž se nejčastěji 
setkáváme s křemennými žílami, žilkami, čočkami nebo plošným mladším prokřemeněním 
a dále s křemen-živcovými pegmatity (viz Obr. 29, Obr. 30).  

Žilný křemen 

Křemenné žíly probíhají převážně souhlasně s foliací okolních hornin. Žíly tvoří skelně 
průsvitný křemen se šedavým nádechem, železitými inkluzemi a povlaky zbarvený tmavě 
hnědě. Křemen uzavírá řadu inkluzí hnědočerné barvy s hnědočerveným vrypem, které 
byly identifikovány jako hematit. 
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Obr. 29: Zdravý Q z vrtu A–316, z metráže 27,55 – 27,90 m. Foto J. Kovač 

Křemen-živcový pegmatit 

Žíly tvoří bělavý, slabě nažloutlý pegmatit složený téměř výhradně z bílého křemene a 
slabě nažloutlého živce. Hornina má všesměrnou, masivní texturu. 

Obr. 30: Křemen-živcová poloha s biotitem z vrtu A – 309, z metráže 47,45 – 47,55 m. Foto J. 
Kovač 

Zvětralé skalní horniny a jejich eluvia  

V podkladech o IG průzkumech ze 70. let minulého století (viz např. [2.6-76]) byly v 
souladu s tehdy platnou ČSN 73 1001 (1966) vymezeny 4 typy zemin a hornin, které 
vznikly procesem zvětrávání hornin. V podkladu [2.6-39] je zóna zvětralých hornin 
charakterizována jako zóna s proměnlivým hloubkovým dosahem, závislým na charakteru 
mateřských hornin. Obecně lze konstatovat, že zvětrávací procesy nejvíce postihují ruly, 
méně amfibolity a nejméně granulity. V podkladu [2.6-78] byly dále popsány horniny 
postižené tektonickými pochody a jejich vztah k okolním horninám různých typů i stupně 
zvětrání.  

Ze zkušeností z průzkumu pozemku NJZ EDU vyplývá, že zvětrávání skalního podloží v 
oblastech budovaných amfibolity a rulami je velmi variabilní v horizontálním i vertikálním 
směru. To je především dáno strukturou horninového masivu, přesněji příkrým sklonem 
metamorfní foliace (na pozemku NJZ EDU s azimutem 90° a sklonem 65° směrem k S) a 
měnícím se typem hornin (viz [2.6-82]). Lze tak pozorovat, že na pozemku se nacházejí 
oblasti s rovnoměrným zvětráním hornin a oblasti značně nerovnoměrně zvětralé.  

V rovnoměrně zvětralých oblastech, ve svrchní vrstvě skalního podloží, převažují zcela a 
velmi zvětralé horniny nad mírně zvětralými, a pásmo převažujícího zvětrání dosahuje do 
hloubky asi 20 m. Nerovnoměrně zvětralé oblasti jsou charakteristické střídáním, místy i 
velmi hustým, zcela a velmi zvětralé horniny se slabě zvětralou horninou. Zvětralé části 
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vytvářejí vložené polohy, někdy jen několik dm široké, mezi polohami slabě zvětralými (viz 
Obr. 31). Zvětralé části dosahují hloubky asi 10 m.  

Obr. 31: Zóna rezidua páskovaného amfibolitu (vlevo) v těsném sousedství polohy mírně 
zvětralého gabroamfibolitu (vpravo) vložené do foliace masivu. Oblast nerovnoměrného zvětrání, 
průzkumná rýha R-1 na pozemku NJZ EDU. Velikost zorného pole cca 1 m. Převzato z podkladu 
[2.6-82]. 

Eluvia a rezidua granulitů (a dalších silně křemitých hornin), jak vyplývá z podkladu [2.6-
82], zasahuje do podstatně menších hloubek maximálně cca 4,5 m, obvykle však 1 a 2 
metry. Jak vyplývá z popisů dvou hydrogeologických vrtů (HJ-16 a HJ-17 - viz [2.6-53]), i 
v oblastech budovaných těmito horninami se lokálně mohou vyskytnout zóny s hlubším 
dosahem převažujícího zvětrání hornin téměř do hloubky 20 m. Rozkladem granulitů 
vznikají především písčité a prachovité zeminy, přičemž do hloubky přibývá množství 
úlomků mírně zvětralé horniny (viz Obr. 32).  

Obr. 32: Reziduum granulitu (až velmi zvětralá hornina) z plochy C východně od STP EDU1-4. Vrt 
C001 / hloubka 1 m. Převzato z podkladu [2.6-82]. 
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Alterované horniny 

Lokálně, především však v bazických horninách, byly pozorovány projevy hydrotermální 
alterace. Nejčastěji tyto projevy byly pozorovány v blízkosti horninových rozhraní, v okolí 
budin bazických hornin vložených do rulového masivu nebo v tektonicky postižených 
zónách. Typickým projevem byla argilitizace tmavých minerálů, buď jednotlivých zrn nebo 
celé horniny. V produktech alterace se nejvíce uplatňuje montmorillonit, příp. minerály ze 
skupiny chloritu.  

 
Obrázek 1: Alterované části bazických hornin (bez obsahu křemene). 1. Částečná alterace 
gabroamfibolitu, přeměna části zrn amfibolu a pyroxénu na jílový minerál a chlorit, zachovalé 
relikty amfibolu (černé) a plagioklasu (bílé, běložluté). 2. Alterovaná jemnozrnná hornina, 
přeměněná na montmorillonit a chlorit (zelená část vzorku), bílá část vzorku – rozpadlý živec. 3. 
Alterovaný jemnozrnný amfibolit s obsahem slídy (v hnědé části vyšší obsah degragovaných 
slíd). 4. Dtto s relikty horninotvorných minerálů. Foto I. Prachař. 
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2.6.4.4.6.2 Tektonická charakteristika 

Pukliny 

Porušení hornin diskontinuitami (rozpukání) je výrazným rysem horninového masivu na 
pozemku NJZ EDU. Rozpukání postihuje všechny typy hornin tvořících skalní podloží na 
této ploše (viz geologická mapa na Obr. 56). Obvyklá vzdálenost mezi diskontinuitami je 
malá (6-20 cm) až velmi malá (2-6 cm). Střední vzdálenost puklin (20 – 60 cm) se vyskytuje 
jen ojediněle, zejména v hloubkách 20 a více metrů pod terénem a ve zdravých horninách.  

V horninovém masivu lze vysledovat tři systémy puklin, dva kosé, poměrně strmě 
upadající pod úhlem cca 45o až 70°, a jeden vertikální. Všechny systémy jsou průběžné 
na vzdálenosti až v jednotkách metrů, jak bylo možné pozorovat v průzkumných rýhách 
R-1 a R-2 (zejména kosé pukliny) (viz Obr. 35 a Obr. 36) a na jádře z některých vrtů 
(horizontální pukliny), např. A008, A014, A018 a A226 (viz Obr. 33, Obr. 34).  

Oslabení masivu představuje též planární usměrnění horninotvorných minerálů, zejména 
u rul a amfibolitů, a též paralelní průběh jednoho z výše popsaných systémů puklin s 
průběhem metamorfní foliace. 

Obr. 33: Typické puklinové systémy v horninách na PNpU NJZ EDU. Červené šipky znázorňují 
směry puklin, modré čárky představují směr metamorfní foliace. Průměr jádra = 60 mm. Foto I. 
Prachař 
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Obr. 34: Typické puklinové systémy v horninách na PNpU NJZ EDU. Červené šipky znázorňují 
směry puklin, modré čárky představují směr metamorfní foliace. Průměr jádra = 60 mm. Foto J. 
Kovač. 

 

Obr. 35: Kosé, až téměř vertikální, průběžné pukliny v amfibolitu, zastižené rýhou R1. Délka 
zorného pole cca 1,5 m. Foto I. Prachař. 
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Obr. 36: Kosé pukliny (viz červené šipky) porušující metamorfní foliaci amfibolitů. Rýha R1, délka 
zorného pole cca 1 m. Významnější puklinové systémy měly směr a sklon: 204/68 Z, 331/90, 
132/87 JZ. Foto I. Prachař. 

Pukliny rozdělují horninový masiv na malé kosoúhlé bloky. Pukliny jsou převážně sevřené, 
méně částečně otevřené. Po vyjmutí z jádrovky se snáze oddělují úlomky jádra podél 
puklin s případnou výplní. U puklin bez výplně nebo jen s filmem oxidů železa dochází 
k oddělení úlomků jádra až po krátké prodlevě, kdy po vyjmutí vrtného jádra z vnitřní 
jádrovky dojde k situaci, že přestane působit všesměrný tlak horninového masivu. V 
některých případech zůstávají úseky jádra vcelku, i když je na jádře patrné značné 
rozpukání masivu. 

Drsnost povrchu diskontinuit lze hodnotit stejně jak pro amfibolity, tak pro ruly, granulitické 
ruly a migmatity. Diskontinuity mají zvlněný, drsný povrch (viz Obr. 37, Obr. 38). Na 
plochách diskontinuit u amfibolitů vystupují částečně zkorodovaná zrna amfibolu, u rul 
s obsahem biotitu pak částečně chloritizovaná, odbarvená zrna slíd. Minerály na plochách 
diskontinuit v granulitech a granulitických rulách nejsou zvětralé ani korodované. 
V eklogitech se na plochách diskontinuit, zejména v mírně a slabě zvětralých horninách 
objevují korodovaná a částečně zvětralá zrna pyroxénu.  

Převážná část puklin je bez výplně, plochy těchto puklin jsou však téměř vždy pokryty 
tenkým filmem oxidů železa. Mocnější výplň, pokud se objevuje, tak dosahuje mocnosti 
do 5 mm, obvykle 1 – 3 mm. Z hlediska minerálního složení byly zjištěny dva typy výplně: 
železitá a jílovitá. 
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Obr. 37: Detaily povrchů diskontinuit v různých typech hornin na PNpU NJZ EDU. Foto I. Prachař. 

Obr. 38: Detaily povrchů diskontinuit v různých typech hornin na PNpU NJZ EDU. Foto I. Prachař. 
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Železitá výplň se vyskytuje na puklinách ve všech typech hornin. Podle rtg. analýzy vzorku 
z vrtu A014 (20.2 m), z pukliny v granulitické rule, se jedná o goethit, α-Fe3+O(OH). 
Mocnější železitá výplň byla zjištěna též v amfibolitu z vrtu A008 (13.1 m) nebo v biotiticko-
granátické rule z vrtu A013 (18.75 m) – viz Obr. 39.  

Jílovitá výplň bývá obvykle tvořena světle žlutozeleným, sytě zeleným, bělavým nebo 
růžovým jílovým minerálem s mastným leskem.  

Pomocí rtg. analýzy bylo zkoumáno minerální složení výplně na vzorcích z vrtu A001 (35.2 
m) – puklina v migmatitu, A006 (17.45 m) – puklina v jemnozrnné biotitické rule a A012 
(19.3 m) – puklina v jemnozrnném amfibolitu. 

Na puklině v migmatitu z vrtu A001 (35.2 m) byl nalezen světle zelený až bělozelený jílový 
minerál s příměsí drobných lupínků světle bronzově zbarvené slídy (viz Obr. 39). Jílový 
minerál byl identifikován jako kaolinit 1T (uspořádaný typ kaolinitu).  

 

Obr. 39: Hlavní typy výplně puklin v horninách na ploše A. Foto I. Prachař. 

Na puklině v biotitické, jemnozrnné rule ve vrtu A006 (17,7 m) tvoří výplň jílový minerál 
s mastným leskem, sytě zelený až hnědozelený, místy s hnědými vrstvičkami a povlaky. 
Rtg. analýzou byl prokázán výskyt montmorillonitu s linií 001n na 14,45 Å (viz též linie 060 
na 1,51 Å), který po úpravě etylenglykolem jen mírně expandoval (001gl = 15,9 Å. Vedle 
montmorilonitu byla identifikována velmi malá příměs goethitu.  
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Směr a sklon dislokací v horninovém masivu na pozemku NJZ EDU byl studován jednak 
v odkrytých rýhách (R1 až R10) a jednak ve vrtech, ve kterých byla provedena akustická 
karotáž za použití tzv. akustického televizoru. 

Souhrnná dokumentace diskontinuit pozorovaných v rýhách byla znázorněna na mapě 
strukturních prvků na pozemku NJZ EDU (viz Obr. 57), výsledky hodnocení diskontinuit 
v karotovaných vrtech byly znázorněny na konturových diagramech. Samostatně byly 
vyhodnoceny 4 oblasti na pozemku NJZ EDU. 

Severní část PNpU NJZ EDU 

Pro severní část pozemku NJZ EDU byla vyhodnocena strukturní data získaná z vrtů A-
307, A-313, A-314, A-315, A-330, A-332, ve kterých byl nejblíže povrchu zastižen amfibolit. 

Spádnice nehomogenit vrtu A-307 (Obr. 40A) tvoří jeden výrazný shluk a dva drobné 
shluky Spádnice nehomogenit se sklonem 45°–65° k JJZ shluku 1A-1 jsou orientovány ve 
směru VSV–ZJZ až SZ–JV. Ve vrtu jsou převažujícím fenoménem, avšak jejich první 
výskyt je zachycen v hloubce 18,73 m. Nehomogenity této orientace se nejčastěji vyskytují 
v páru a jejich zastoupení ve vrtu je přibližně 1 až 2 diskontinuity na metr. Z třech zón 
zastižených v profilu vrtu jsou dvě drobnější lokalizovány v hloubce 26,60–27,08 m 
s hustotou dislokací průměrně 14/m, kde je střed této zóny tvořen otevřenou diskontinuitou 
o mocnosti 1,7 cm, a v hloubce 28,24–28,59 m s průměrnou hustotou 10 dislokací na 
metr, jež je částečně tvořena otevřenými diskontinuitami o mocnosti 2 až 3 cm. 
Nejmocnější téměř souvislá zóna zastižená v hloubce 37,09–46,00 m je tvořena jak 
sevřenými nehomogenitami, tak otevřenými o mocnosti až 4 cm. Průměrná hustota 
dislokací je u dílčí zóny (1A-1a) vyčleněné v hloubce 38,30–38,57 m až 50/m, u druhé dílčí 
zóny (1A-1b) v hloubce 40,42–46,00 m pak 20/m. Korelací orientace tohoto systému 
nehomogenit se sousedními vrty A-314 a A-315, jej lze interpretovat jako velmi výraznou 
foliaci zvýrazněnou systémem puklin a zón, u kterých ovšem lze předpokládat, že jsou 
střižného charakteru. 

Drobnější shluk 1A-2 sdružuje subhorizontální nehomogenity s převažující orientací k SV 
až SSV. Jedná se o méně výrazný systém s častějším výskytem od metráže 20,41 m a 
lze jej sledovat v celém profilu vrtu. Tyto nehomogenity netvoří výraznější kumulace a 
jejich průměrná hustota se pohybuje přibližně v rozmezí jedna až dvě struktury na metr. 
Tento systém lze s jistotou označit za puklinový systém. 

Shlukem 1A-3 jsou reprezentovány nehomogenity s orientací SZ–JV se sklony nejčastěji 
v rozmezí 30°–35° k SSV, které jsou zachyceny velmi zřídka, avšak v průběhu celého 
vrtného profilu. Jedná se tedy o raritní puklinový systém s průměrnou hustotou 0,2 pukliny 
na metr, tzn. jedna puklina na 5 m. 

Vynesením dat vrtu A-313 (Obr. 40B) do konturového diagramu byly definovány 3 hlavní 
shluky. Nehomogenity shluku 1B-1, se sklonem nejčastěji v rozmezí 40°–50° 
s orientacemi měnícími se ze směru V–Z do sz.–jv. směru, jsou pravidelně zastoupeny 
v celé délce vrtu a lze je interpretovat jako projev foliace. Horizontální shluk 1B-2 se poprvé 
objevuje v hloubce 7,80 m. Hojně se vyskytuje do hloubky 16,0 m, kde jeho zastoupení 
slábne a pro zbytek vrtu se stává vzácným, lze jej interpretovat jako puklinový systém 
s lokálním výskytem v hornině. Shlukem 1B-3 jsou definovány nehomogenity v orientaci 
SSZ–JJV až S–J se strmým sklonem k Z nejčastěji v rozmezí 68°–75°. Tyto nehomogenity 
jsou zastiženy v celé délce vrtu, kde v několika místech tvoří výraznější zóny. Nejblíže 
povrchu, v hloubce 6,26–6,86 m, se nachází první ze zón, do hloubky následována vyšším 
počtem nehomogenit shodného směru, které se v hloubce 10,90 m stávají vzácnými. 
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Mocnější zóna je zachycena v hloubce 21,35–22,01 m a od metráže 27,78–28,87 m jsou 
tyto nehomogenity nejčetnějším fenoménem ve vrtu. Interpretace je v tomto případě 
nejednoznačná, pravděpodobně se jedná o lokální puklinové systémy doprovázené 
puklinovými zónami projevující se ve vrtu vlivem změny horniny, avšak nelze vyloučit, že 
by výše zmíněné zóny byly střižného charakteru 

Orientace spádnic nehomogenit vrtu A-314 (Obr. 40C) tvoří v konturovém diagramu 3 
významnější shluky. Největší shluk 1C-1 odpovídá nehomogenitám se sklonem k J 
v rozmezí 50°–70° a v orientaci měnící se ve směrech SZ–JV až SV–JZ probíhajícím 
v četném zastoupení v celém vrtném profilu, na základě čehož je lze interpretovat jako 
foliaci zvýrazněnou puklinovým systémem s lokálně otevřenými puklinami či drobnými 
zvětralými puklinovými zónami o mocnosti až 8 cm. Subhorizontální spádnice 
nehomogenit tvořící shluk 1C-2 lze, na základě drobného výskytu napříč celým profilem 
vrtu, interpretovat jako vzácnější puklinový systém s výrazně otevřenými puklinami, či 
zvětralými tenkými puklinovými zónami v hloubkách 9,98 m, 12,47 m a 21,36 m. Shlukem 
1C-3 jsou vyznačeny spádnice vzácně se vyskytujících sv.–jz. nehomogenit se sklonem 
přibližně 75° k JV, tvořících ve vrtu zóny v hloubkách 34,61–35,07 m a 39,3–39,54 m vždy 
po třech nehomogenitách. Interpretace tohoto systému není zcela jednoznačná, avšak 
vzhledem k nízkému počtu nehomogenit a vzájemné vzdálenosti 10–25 cm v jednotlivých 
zónách se s největší pravděpodobností jedná o lokálně se vyskytující vzácnější puklinový 
systém. 

Vynesením orientací spádnic nehomogenit zjištěných ve vrtu A-315 (Obr. 40D) byl 
definován jeden hlavní shluk a dva drobnější shluky dat. Hlavní shluk 1D-1 reprezentuje 
hojné nehomogenity probíhající od hloubky 7 m v celé délce vrtného profilu se sklonem k 
J v rozmezí 30°–70° s rozptylem orientace ve směrech SZ–JV až SV–JZ. Pravděpodobně 
se jedná o značné rozpukání horniny po foliaci, které je současně podpořeno kumulacemi 
(1D-1a, 1D-1b, 1D-1c). Nehomogenity v.–z. až vjv.–zsz. směru se sklonem 35°–45° dílčího 
shluku 1D-1a se vyskytují v úseku metráže 13,60–44,12, kde vytváří několik zón. 
Nejvýraznější souvislá zóna se nachází v hloubce 30,18–30,57 m a je tvořena především 
otevřenými diskontinuitami o mocnosti do 3 cm. V metráži 31,94–33,65 se nachází několik 
drobnějších zón, které jsou tvořeny převážně otevřenými diskontinuitami o mocnosti do 
3,5 cm. Dílčímu shluku 1D-1b náleží nehomogenity se sklonem 45°–55° ve vjv.–zsz. 
orientaci, objevující se od hloubky 11,47 m v pravidelném zastoupení v celém profilu vrtu 
s výjimkou jedné výraznější zóny v hloubce 37,16–38,32 m. Shluku 1D-1c odpovídají 
nehomogenity se sklonem 50°–65° orientované ve směru VSV–ZJZ s četnějším výskytem 
od metráže 32,51 m do konce vrtu, kde v hloubce 48,00–48,66 m tvoří výraznější 
souvislou zónu. 

Drobnějším shlukem 1D-2 jsou zastoupeny orientace spádnic subhorizontálních 
nehomogenit. Tento systém se v rámci vrtu vyskytuje zřídka a pravděpodobně jde o velmi 
vzácný puklinový systém o hustotě průměrně jedné pukliny na 3 m. 

Orientace náležící drobnějšímu shluku 1D-3 reprezentují sz.–jv. nehomogenity se sklonem 
64°–70° k JZ s nejčetnějším výskytem v hloubce 17,99–21,45 m, které lze interpretovat 
jako vzácnější puklinový systém s lokálním výskytem v rámci horniny o hustotě přibližně 3 
pukliny na metr. 

Orientace spádnic vrtu A-330 (Obr. 40E) tvoří v diagramu tři výraznější a jeden drobnější 
shluk. Protáhlejší shluk 1E-1 sdružuje nehomogenity orientované ve směrech SSZ–JJV 
až SZ–JV se sklonem k JZ pod úhly v rozmezí 65°–75°. Takto orientované diskontinuity 
tvořící četnější nesouvislé výskyty se ve vrtu opakovaně objevují a znovu vymizí. Četnější 
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výskyty jsou zastiženy v metrážích 11,63–11,11 m, 19,07–21,75 m a 26,39–35,95 m. Tyto 
nehomogenity se v celém profilu vrtu nápadně střídají s nehomogenitami, jejichž orientace 
tvoří shluk 1E-2, ve směru SZ–JV se sklonem k SV pod mírnějšími úhly v rozmezí 15°–
25°, jež taktéž nevytvářejí výraznější kumulace, a jsou zachyceny v hloubkách 14,63–
15,94 m, 17,04–19,39 m, 34,31–35,26 m a 45,55–48,24 m. Tyto dva zmíněné typy 
diskontinuit lze interpretovat jako zvrásněnou foliaci. 

Shlukem 1E-3 jsou znázorněny v.–z. nehomogenity se sklonem nejčastěji v rozmezí 45°–
58° k J, jejichž zastoupení se v průběhu vrtu mění. Poprvé a nejčetněji se objeví v úseku 
16,46–18,29 m, směrem do hloubky však jejich výskyt řídne. Tento soubor dal je možné 
interpretovat jako puklinový systém s hustotou 1 puklina, ve zmíněné metráži až 3 pukliny, 
na metr. 

Drobný shluk 1E-4 sdružuje nehomogenity ve směru SZ–JV se sklonem nejčastěji 
v rozpětí 45°–55° k SV, které se ve vrtu vyskytují lokálně. V hloubce 11,37–11,61 m tvoří 
drobnou zónu a hustotě průměrně 20 dislokací na metr, další zóna je pak zastižena 
v metráži 25,28–25,55 m, kde jsou dislokace s průměrnou hustotou 15/m. Od metráže 
43,65 m do konce vrtu je zaznamenán výskyt nesdružených dislokací s hustotou přibližně 
1/m. Sdružené nehomogenity nelze jednoznačně interpretovat, může se jednat o střižné 
zóny, ale současně mohou být i zónami puklinovými. 
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Obr. 40: Konturové diagramy A) nehomogenity vrtu A-307 (1A-1: foliace doprovázená puklinovým 
systémem a puklinovými/střižnými zónami, 1A-2: puklinový systém, 1A-3: puklinový systém); 
B) nehomogenity vrtu A-313 (1B-1: foliace, 1B-2: puklinový systém, 1B-3: puklinový systém se 
zónami); C) nehomogenity vrtu A-314 (1C-1: foliace, 1C-2: puklinový systém, 1C-3: drobné 
puklinové zóny); D) nehomogenity vrtu A-315 (1D-1: foliace doprovázená zónami, 1D-2: puklinový 
systém, 1D-3: puklinový systém; E) nehomogenity vrtu A-330 (1E-1: foliace, 1E-2: foliace, 1E-3: 
puklinový systém, 1E-4: puklinové/střižné zóny); F) nehomogenity vrtu A-332 (1F-1: foliace 
doprovázená puklinovým systémem a puklinovými/střižnými zónami, 1F-2: puklinový systém, 1F-
3: puklinový systém, 1F-4: puklinový systém). Převzato z podkladu [2.6-91]. 

Spádnice nehomogenit zjištěných ve vrtu A-332 (Obr. 40F) tvoří v konturovém diagramu 
jeden výrazný shluk a dva drobnější shluky. Shluku 1F-1 odpovídá nejčetnější fenomén, 
vjv.–zsz. nehomogenity se sklonem 40°–60° k JJV, který se objevuje samostatně o 
průměrné hustotě 20 diskontinuit na metr a taktéž v zónách o mocnostech 20 až 50 cm, 
v nichž je hustota diskontinuit přibližně 50/m. Výraznější zóny tvořené sevřenými 
nehomogenitami jsou lokalizovány v metrážích 12,31–12,6 m, 13,34–13,66, 14,17–
14,46 m a 14,99–15,22 m. Nejmocnější zóna tvořená otevřenými diskontinuitami o 
mocnostech 1–3 cm se nachází v hloubce 42,58–43,01 m. Vzhledem k orientacím foliací 
sousedních vrtů lze předpokládat, že se jedná o výraznou foliaci doprovázenou 
puklinovým systémem a zónami, u kterých nelze vyloučit střižný charakter. Taktéž mohou 
značit hranici různých typů horniny. 

Nehomogenity v orientaci SV–JZ se sklonem 40°–50° k JV tvořící v diagramu shluk 1F-2 
tvoří v hloubce 25,77–25,98 m první výraznější kumulaci s hustotou diskontinuit 10/m. Od 
metráže 37,79 m do konce vrtu se vyskytují jednotlivě v hustotě přibližně 1/m, výjimkou je 
kumulace v hloubce 38,52–38,97 m s hustotou diskontinuit přibližně 11/m. 
Pravděpodobně se jedná o lokální puklinový systém podpořený zónami, u kterých nelze 
vyloučit střižný charakter,  

Shlukem 1F-3 jsou znázorněny subhorizontální nehomogenity s mírným sklonem k SZ 
s velmi řídkým výskytem v rámci vrtu. Četnější zastoupení tohoto systému je zastiženo 
v metráži 17,12 m s hustotou méně než jedna diskontinuita na metr, přičemž tento systém 
nehomogenit v metráži 33,7 m zcela vymizí. Tyto struktury lze interpretovat jako raritní 
puklinový systém v rámci zastižené horniny. 

Nehomogenity sv.–jz. směru se sklonem 40°–50°k SZ náležící shluku 1F-4 vykazují 
nejčetnější výskyt v metráži 10,27–11,43 m, kde tvoří nesouvislou kumulaci s hustotou 20 
diskontinuit na metr. Ve zbytku vrtného profilu jde o méně výrazný systém, který se stává 
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relativně četnějším v hloubce 21,01–27,39 m, kde je jeho hustota průměrně dvě 
diskontinuity na metr, který následně zcela vymizí. Tyto diskontinuity lze interpretovat jako 
méně výrazný puklinový systém, který následně zcela mizí pravděpodobně vlivem změny 
horniny. 

Západní část PNpU NJZ EDU 

V západním sektoru zájmové lokality byly vybrány k interpretaci data z akustické karotáže 
vrtů A-308, A-309 a A-319, v kterých byla při povrchu zastižena rula. 

Pomocí konturového diagramu pro spádnice nehomogenit zjištěných ve vrtu A-308 (Obr. 
41A) byl vyčleněn jeden výrazný shluk dat a tři drobné shluky. Největším shlukem 2A-1 
jsou reprezentovány v.–z. nehomogenity se sklonem 50°–60° k J, jejichž sporadický 
výskyt se od hloubky 24,85 m stává četnějším o hustotě průměrně jedna diskontinuita na 
metr. V metráži 36,48 m se systém zahušťuje a vytváří drobné zóny, výraznější 
samostatná zóna s hustotou diskontinuit 8/m je zachycena vrtem v hloubce 37,89–
38,18 m. V metráži 40,49–45,08 m je zachycena soustava zón s mocnostmi 40–70 cm, 
v kterých je hustota diskontinuit přibližně 10/m. Profil vrtu je zakončen v metráži 47,75–
48,19 m samostatnou zónou s hustotou diskontinuit 10/m. Tyto kumulace lze na základě 
sporadických výskytů jednotlivých diskontinuit ve vrtu interpretovat jako drobné střižné 
zóny, přičemž s největší pravděpodobností jsou paralelní s foliací, jejíž podobné orientace 
byly měřeny v povrchovém odkryvu v rýze R-9 (Obr. 41B). 

Drobný výskyt nehomogenit v s.–j. orientaci se sklonem 45°–70° k Z definovaných 
shlukem 2A-2 se stává četnějším v hloubce 9,23–14,38 m s hustotou jedna až dvě 
diskontinuity na metr a v hloubce 36,97–40,97, kde je jeho četnost tři diskontinuity na metr. 
Tento systém lze na základě malého výskytu v rámci vrtu interpretovat jako raritní 
puklinový systém. 

Shluk 2A-3 sdružuje sv.–jz. nehomogenity se sklonem 35°–50° k SZ. Četnost těchto 
diskontinuit je v celém profilu vrtu velmi nízká, méně než jedna puklina na metr, současně 
se jejich hustota lokálně navyšuje na tři diskontinuity na metr. Vzhledem k pravidelnému, 
leč malému zastoupení struktur v této orientaci, lze nehomogenity označit za raritní 
puklinový systém. 

Nehomogenity v sv.–jz. orientaci se sklonem k SZ nejčastěji v rozmezí 55°–70° shluku 2A-
4 tvoří v hloubce 25,84–27,71 m výraznou symetrickou kumulaci zón o mocnosti přibližně 
40 cm a s hustotou diskontinuit průměrně 10/m. Střed této kumulace je tvořen otevřenou 
diskontinuitou o mocnosti 7 cm. Takto zachycenou zónu lze pravděpodobně interpretovat 
jako soustavu střižných zón, která je v nadložní i podložní části vrtu doprovázená 
jednotlivými paralelně orientovanými puklinami.  

Spádnice nehomogenit vrtu A-309 tvoří v diagramu dva výrazné shluky (Obr. 41C). 
Struktury shluku 2C-1 v rotující orientaci od S–J po SV–JZ se sklonem k V až JV nejčastěji 
v rozmezí 45°–60° jsou rovnoměrně zachyceny v celém profilu vrtu, přičemž je lze 
interpretovat jako mírně zvrásněnou foliaci. 

Výraznější shluk 2C-2 reprezentuje spádnice, ve vrtu velmi četných, ssv. –jjz. nehomogenit 
se sklonem k ZSZ nejčastěji v rozmezí 50°–70°. Struktury jsou pravidelně rozloženy 
v celém profilu vrtu. Vzhledem ke svému velmi hojnému počtu vytváří drobné kumulace o 
mocnostech 10–80 cm většinou sevřených diskontinuit, pouze hranice výraznější 
kumulace zachycené vrtem v hloubce 38,90–39,74 m s hustotou puklin průměrně 10/m 
jsou tvořeny otevřenými diskontinuitami o mocnosti 4–6 cm, přesto však nelze tuto 
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strukturu interpretovat jako střižnou zónu, jedná se o velmi výrazný a početný puklinový 
systém. 

Orientace spádnic nehomogenit vrtu A-319 (Obr. 41D) tvoří v konturovém diagramu jeden 
velmi výrazný shluk a dva velmi drobné shluky.  

  

  

Obr. 41: Konturové diagramy A) nehomogenity vrtu A-308 (2A-1: foliace doprovázená střižnými 
zónami, 2A-2: puklinový systém, 2A-3: puklinový systém, 2A-4: střižné zóny); B) foliace ruly 
získané přímým měřením v rýze R-9; C) nehomogenity vrtu A-309 (2C-1: foliace, 2C-2: puklinový 
systém); D) nehomogenity vrtu A-319 (2D-1: střižné zóny puklinový systém, 2D-2: puklinový 
systém, 2D-3: puklinový systém). Převzato z podkladu [2.6-91]. 

Největšímu shluku 2D-1 odpovídá velmi početná skupina nehomogenit v orientaci SZ–JV 
až SSZ–JJV s mírně proměnlivým sklonem k JV, které v profilu vrtu často kumulují do 
souvislých shluků. V hloubce 22,2–22,46 m je zachycena drobná zóna s velkou hustotou 
diskontinuit, průměrně 30/m. Velmi výrazná souvislá zóna s proměnlivým sklonem 
(generelně 30°–40°) je zachycena v hloubce 24,00–25,75 m a s hustotou diskontinuit 
průměrně <10/m. Střed této zóny je tvořen otevřenou diskontinuitou o mocnosti 5 cm, což 
lze interpretovat jako jádro střižné zóny. Podobnou stavbu vykazuje také zóna v téže 
orientaci, ale mírnějšího sklonu (22°–30°), v hloubce 27,40–27,94 m, kde je její jádro 
tvořeno otevřenou diskontinuitou o mocnosti 9 cm. Celý tento systém střižných zón je 
doprovázen jednotlivě lokalizovanými puklinami se shodnou orientací a též lze 
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předpokládat, že je v téže orientaci částečně usměrněná, jinak akustickou karotáží 
neprojevující se, foliace. 

Drobnému shluku 2D-2 odpovídají v.–z. nehomogenity se sklonem v rozmezí nejčastěji 
mezi 50°–60° k SSZ. Četnější projev těchto diskontinuit je zaznamenán od prvních metrů 
do hloubky 22,70 m, poté je jejich výskyt velmi vzácný. Tento systém lze interpretovat jako 
puklinový, jenž na hranici s jinou horninou téměř vymizí. 

Nehomogenity orientované ve směru SV–JZ se strmým až subvertikálním sklonem (75°–
85°) k SV shluku 2D-3 tvoří lokální systém, který se objevuje ve vrtu v hloubce 30 m a 
vymizí v metráži 40 m. Tyto, ve dvojicích se vyskytující, diskontinuity se neshlukují do 
výraznější zóny, tvoří vzácný, lokálně omezený puklinový systém o průměrné hustotě 1 
puklina na metr. 

Východní část PNpU NJZ EDU 

Ve východní části zájmového území byla vyhodnocena data z vrtů A-025 a A-028, přičemž 
vrtem A-025 byl nejblíže povrchu zastižen amfibolit a ve vrtu A-028 byla při povrchu 
zastižena rula. V konturovém diagramu pro vrt A-025 (Obr. 42A) byly vyčleněny 4 
výraznější shluky. Mírně rotující orientace dominujícího, shluku dat 3A-1 jsou zachyceny 
v průběhu celého vrtu, bez výraznějších kumulací. Tyto mírně ukloněné až subhorizontální 
nehomogenity ve směru SV–JZ až S–J reprezentují foliaci horniny. Menším shlukem dat 
3A-2 jsou znázorněny spádnice nehomogenit orientované přibližně k V (linie struktury 
orientovaná ve směru S–J) se sklony nejčastěji 25°až 30°. Nehomogenity orientované 
v tomto směru jsou zastoupeny přibližně rovnoměrně a současně reprezentují puklinový 
systém vyskytující se v celé délce vrtu. Zbylé dva shluky vykazují strmější charakter. Shluk 
3A-3 reprezentuje drobné vsv.–zjz. nehomogenity v hloubce od 13,28 m, ale především 
dvě k JJV strmě upadající zóny zachycené v metráži 15,59–17,20 m a 21,28–22,62 m, 
přičemž druhou zmíněnou zónou výskyt těchto nehomogenit ve vrtu končí. V tomto 
případě se pravděpodobně jedná o puklinovou zónu, nelze však vyloučit, že by se mohlo 
jednat o střižné zóny. Poslední výraznější shluk 3A-4 reprezentuje nehomogenity 
objevující se od hloubky 29,1 m. Tyto k SZ strmě ukloněné sv.–jz. struktury se v hloubce 
47,75 – 52,81 m a 62,25 – 77,74 m vyskytují v nesouvislých zónách. Orientace těchto zón 
přesně odpovídají zóně nehomogenit zachycených vrtem A-028 v hloubce 10-12 m. 
Vzhledem k tomu, že ve vrtu A-028 byl zachycen jiný horninový typ, jedná se 
pravděpodobně o střižnou zónu procházející oběma horninami. 

Pomocí konturového diagramu vrtu A-028 (Obr. 42B) byly, i přes malý statistický vzorek 
dat, vyčleněny 4 shluky. Největší shluk 3B-1 znázorňuje výraznější rotaci orientací 
nehomogenit zachycených v průběhu celého vrtu. Tento shluk reprezentuje foliaci 
vrásového charakteru, jež se z mírněji ukloněné stavby sz.–jv. směru s hloubkou mění do 
strměji ukloněné foliace sv.–jz. směru. Shluky 3B-2 a 3B-3 reprezentují nehomogenity 
s podobným sklonem pod úhlem nejčastěji 40°–50° k J až JV zachycené v celém profilu 
vrtu, kde shluk 3B-2 je orientován přibližně ve vjv.–zsz. směru a shluk 3B-3 je v orientaci 
SV–JZ. Oba shluky reprezentují puklinové systémy o hustotě jedna až dvě pukliny na metr. 
Výrazný shluk 3B-4 zachycuje strměji k SZ upadající nehomogenity v sv.–jz. směru. Tyto 
struktury se ve vrtu formují do nesouvislé kumulace shodné se zónami zachycenými vrtem 
A-025 (shluk dat 3A-4). Pravděpodobně se jedná o střižnou zónu procházející oběma 
horninovými tělesy. 
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Obr. 42: Konturové diagramy A) nehomogenity vrtu A-025 (3A-1: foliace, 3A-2: puklinový systém, 
3A-3: puklinová zóna, 3A-4: střižná zóna); B) nehomogenity vrtu A-028 (3B-1: foliace, 3B-2: 
puklinový systém, 3B-3: puklinový systém, 3B-4: střižná zóna). Převzato z podkladu [2.6-91]. 

Jižní část PNpU NJZ EDU 

V jižním sektoru území byl popsány vrty A-030, který při povrchu zastihl amfibolit, A-034 
zachycující při povrchu rulu a poblíž horninového rozhraní vrt A-338 s amfibolitem při 
povrchu. Vynesením konturového diagramu z dat z vrtu A-030 (Obr. 43A) byly vyčleněny 
3 výraznější shluky. Nejvýraznější shluk 4A-1 reprezentuje data výrazně zastoupená 
v průběhu celého vrtu. Tímto shlukem je definována nepravidelně se měnící foliace 
horniny se sklonem nejčastěji v rozmezí 25°–35° a v orientacích ve směrech S–J až V–Z, 
která je od hloubky 10,70 m zvýrazněna puklinovým systémem (shluk 4A-1a) s hustotou 
puklin průměrně 1/m. Foliace ve směru S–J, resp. ve směru SSZ–JJV, koreluje s 
povrchovým měřením v kopané rýze R-4 (Obr. 43C). Shlukem 4A-2 jsou zvýrazněny 
orientace nehomogenit se sklonem nejčastěji v rozmezí 15°–25° ve směru SSZ–JJV 
objevujících se od hloubky 12,37 m v třech nesouvislých kumulacích, které v hloubce 
19,70 m vymizí. Tyto lokálně se objevující hodnoty lze interpretovat jako puklinový systém 
objevující se (mizící) možnou změnou horniny zachycenou vrtem. Shluk 4A-3 je tvořen 
orientacemi čtyř nehomogenit, z nichž tři vytvářejí v hloubce 25,93–26,11 m souvislou 
zónu, kterou nelze jednoznačně interpretovat jakožto puklinovou či střižnou zónu. 
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Obr. 43: : Konturové diagramy A) nehomogenity vrtu A-030 (4A-1: foliace, 4A-1a: puklinový 
systém, 4A-2: puklinová zóna, 4A-3: puklinová/střižná zóna); B) nehomogenity vrtu A-034 (4B-1: 
foliace); C) foliace amfibolitu získané přímým měřením v rýze R-4. Převzato z podkladu [2.6-91]. 

Konturový diagram z dat vrtu A-034 (Obr. 43B) zastihuje jeden výrazný shluk, zbylé shluky 
jsou tvořeny samostatnými hodnotami, které se kvůli nízkému počtu získaných dat v 
diagramu projevují taktéž. Jednotlivé hodnoty jsou zcela nahodilé. Výraznější shluk 4B-1, 
který je tvořen větším počtem dat reprezentuje nehomogenity s výraznějším sklonem 
nejčastěji v úhlech 60°–70° s měnící se orientací ze v.–z. směru po sz.–jv. směr. 
Nehomogenity v této orientaci jsou zastoupeny v průběhu celého vrtu rovnoměrně a jedná 
se o nehomogenity náležící mírně zvrásněné foliaci přičemž v hloubce 25,45–26,16 m je 
tato foliace zvýrazněná puklinovou zónou. 

 

  

Obr. 44: Konturové diagramy. A) nehomogenity vrtu A-338 (1A-1: foliace, 1A-2 foliace, 1A-3 
předpokládané střižné zóny); B) foliace migmatitizované ruly získané přímým měřením v rýze R-
8. Sestavila Převzato z podkladu [2.6-91]. 

Vynesením orientací nehomogenit vrtu A-338 byly zjištěny dva výrazněji převažující a 
jeden drobnější shluk dat. Nehomogenity v orientaci ve směru sv.jz. až v.–z. se sklonem 
přibližně 60°, jejichž strukturní data náleží největšímu shluku 5A-1, jsou zastoupeny 
rovnoměrně od prvních metrů vrtu až do hloubky 21 m. Zde postupně vymizí a jsou 
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nahrazeny novým fenoménem ve směru SSV–JJZ se sklonem v rozmezí 35° až 50°, který 
je znázorněn méně výrazný shlukem 5A-2 (Obr. 44A).  

Vzhledem k rovnoměrnému zastoupení, plynulému přechodu a nápadné podobnosti 
svrchní části vrtu s povrchově měřenými foliacemi v rýze R-8 (Obr. 44B) lze výše zmíněné 
nehomogenity interpretovat jako projev foliace vrásového charakteru. 

Kumulace nehomogenit tvořící shluk 5A-3 v orientaci zjz.–vjv. se sklonem v rozmezí 
nejčastěji 55°–70° jsou lokalizovány ve dvou hloubkách. V hloubce 21,48–22,4 m se jedná 
o dva přibližně 15 cm mocné úseky, zatímco v hloubce 25,29–25,88 m je zachycen 
souvislý úsek nehomogenit o průměrné hustotě 12 diskontinuit na metr. S ohledem na 
lokalizovaný výskyt doprovázený malým počtem jednotlivých diskontinuit lze na tyto 
diskontinuity nahlížet jako na střižné zóny. 

Porušení horninového masivu zlomy 

Projevy zlomové tektoniky byly na pozemku NJZ EDU odhaleny pouze v ojedinělých 
případech, i když jejich vyhledávání byla věnována velká pozornost. Zdrojem informací 
byla především dokumentace vrtných jader z průzkumných vrtů. Systematicky byly 
vyhledávány projevy porušení horninového masivu zlomy v přípovrchových podmínkách, 
jako je drcení (tektonická brekcie, tektonický jíl - gauge) nebo výskyt kinematických 
indikátorů (rýhování). Dalším zdrojem informací bylo vyhodnocení provedených 
geofyzikálních měření, ať již v pravidelné síti na celé ploše pozemku NJZ EDU (metody 
ERT a MRS, tak doplňujících měření metodami ERT, DEMP nebo magnetika (viz Obr. 45). 

Obr. 45: Příklad 3D vizualizace ERT profilů (S-J) na pozemku NJZ EDU. Sestavil M. Mazanec, 2017. 

3D vizualizace byly využívány pro vyhledávání lineárně probíhajících propojitelných 
indikací možného tektonického porušení, které se na odporových řezech obvykle 
projevovaly jako odporová rozhraní s výrazným, prostorově omezeným (úzkým) 
gradientem.  

Tato místa byla prověřována kopanými rýhami, jejich souborné vyhodnocení je uvedeno 
v podkladu [2.6-91]. Z tohoto podkladu byly vybrány příklady zlomových hornin, které byly 
podrobněji studovány. Výsledky tohoto posouzení jsou uvedeny v následujícím textu: 
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Kataklazit ze zlomové struktury S3  

Struktura 3 byla zastižena v rýze R-2, ve které odděluje méně zvětralou část masivu na 
východě od více zvětralé části masivu na západě. Mocnost porušeného pásma ve 
struktuře 3 se pohybuje okolo 1 m. V této zóně byla nalezena zcela zvětralá tektonická 
brekcie s úlomky amfibolitu nebo bazik o velikosti až 8 cm (viz Obr. 46A). Dále zde směrně 
probíhají žilky tvořené špinavě bílým, práškovým karbonátem. Karbonát též tvoří nodule v 
porušené zóně (viz Obr. 46B). Zlomovou zónu tvoří zejména mylonit až silně 
kataklazovaný granulit. 

Podobný charakter má i paralelní Struktura 3V zastižená při východním konci rýhy R-2A. 
V porušeném pásmu byly autory podkladu [2.6-83] pozorovány útržky amfibolitu a bazik, 
karbonátové nodule a kataklazované granulity v okolí porušeného pásma. Granulity jsou 
v zóně silně rozpukány, vzdálenost diskontinuit se zde pohybuje mezi 2 - 6 cm. Plochy 
puklin jsou hladké, s jílovitými povlaky, avšak bez striací. V těsné blízkosti zlomové plochy 
jsou granulity silně kataklazovány (viz Obr. 47).  

Obr. 46: A: Pohled na porušenou zónu struktury 3 v rýze R-2 s patrnou zcela zvětralou 
tektonickou brekcií a žilkami špinavě bílého karbonátu. V levé části snímku A je patrný silně 
rozpukaný granulit s velmi malou vzdáleností diskontinuit (hnědý). B: Rýha R-2A. Pohled na 
vzorek tektonicky porušené horniny ze struktury 3. Žlutá linie představuje linii zlomu, na 
východní straně je patrný zcela rozložený mylonit (šedozelený), na západní straně se ke zlomové 
ploše přimyká olivově zelený mylonit až silně kataklazovaný granulit. Převzato z podkladu [2.6-
83]. 

Obr. 47: Pohled na strukturu 3V v rýze R-2, východní 
část. Fotografie vlevo znázorňuje celkový pohled na 
severní stěnu rýhy R-2 se strukturou 3V. Vpravo je 
detailní pohled s označenými horninovými typy v 
porušené zóně. 1 - silně rozpukaný granulit, patrně 
kataklazovaný; 2 - celistvý granulit; 3 - zóna zlomu s 
mylonitem a silně kataklazovaným granulitem; 4 - 
útržky amfibolitu - tektonická brekcie; 5 - amfibolit; 6 
- celistvý granulit. Převzato z podkladu [2.6-83]. 
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Ze zlomové zóny z rýhy R-2A byly odebrány 2 vzorky argilitizovaného kataklazitu, který je 
znázorněn na Obr. 46B a na mikrofotografiích výbrusu horniny (označen K), jak při okraji 
zlomové zóny (viz Obr. 48), tak v jejím středu (viz Obr. 49). 

Obr. 48: Mikrofotografie argilitizovaného kataklazitu na kontaktu s křemen-živcovou skalinou – 
vzorek č. 22. Objektiv 2x - výška pole = 6 mm; vlevo – X nikoly, vpravo // nikoly. Převzato 
z podkladu [2.6-88]. 

Obr. 49: Mikrofotografie argilitizovaného kataklazitu ze středu zóny – vzorek č. 22. Objektiv 2x - 
výška pole = 6 mm; vlevo – X nikoly, vpravo // nikoly. Převzato z podkladu [2.6-88].  
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V jílové frakci argilitizovaného kataklazitu ze struktury S3 byly rtg. analýzou (viz [2.6-88]) 
identifikovány křemen, minerál ze skupiny alkalických živců a dioktaedrický chlorit, jako 
minoritní příměs byl zjištěn kaolinit a illit. 

Mylonit z vrtu A-325; 40,3 - 40,9 m 

Vzorky označené v podkladu [2.6-88] jako vzorky č. 31 a 32, byly odebrány z vrtného jádra 
vrtu A-325, který byl vyhlouben v rámci inženýrsko-geologického průzkumu pozemku NJZ 
EDU6, JO+CHV ([2.6-67]). Vzorek č. 31 byl odebrán z hloubky 40,3 m a vzorek č. 32 
z hloubky 40,9 m. 

Vzorek č. 31 tvoří černá, práškovitá hmota o tl. cca 5 mm, která pokrývá jednu z ploch 
v mocnější zlomové zóně tvořené mylonitem (hl. 40,10 – 42,30 m). Mylonit má charakter 
šedé jemnozrnné horniny rulového vzhledu s bílým páskováním a ohlazy na převážné 
části puklin. 

Obr. 50: Detailní pohled na vzorky č. 31 a 32. Převzato z podkladu [2.6-88]. 

Ve zlomové zóně byly dále pozorovány hojné plochy s ohlazy pokryté průsvitným, 
hnědozeleným povlakem o tl. 0,5 - 1 mm s voskovým leskem.  

V jílové frakci byl rtg. analýzou zjištěn 14 Å jílový minerál určený jako dioaktaedrický chlorit 
[2.6-88]. Vedle chloritu byl identifikován ještě illit. Vzhledem k absenci difrakce na pozici 
3,62 (3,65) Å na se jedná o polytyp illitu 1Md. Stejné minerály byly zjištěny i ve vzorku 32. 

Při zobrazení povrchu vzorku 32 pod elektronovým mikroskopem při použití sekundárních 
elektronů (SE) bylo možné pozorovat smykovou plochu (lupínek chloritu) s patrným 
jemným rýhováním a uspořádáním tabulek chloritu ve směru pohybu.  

Kataklazit z vrtu A-317; 35,1 – 35,2 m 

Vzorek byl odebrán z vrtného jádra vrtu A-317, z hloubky 35,1 - 35,2 m. Vrt byl vyhlouben 
v rámci inženýrsko-geologického průzkumu pozemku NJZ EDU6, JO+CHV ([2.6-67]). 

Vzorek byl odebrán z tektonizované zóny o mocnosti cca 6 cm, která omezuje mocnější 
poruchovou zónu (mocnost 1,45 m) vůči nadložnímu páskovanému amfibolitu. 
V tektonizované zóně se nachází kompaktní tektonická brekcie, která je na jedné straně 
ostře oddělená od okolní horniny. Na druhé straně je při okraji patrná mylonitizace 
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s usměrněním a protažením zrn brekcie do tvaru foliačních rybek. Mezi mylonit a okolní 
horninu je vložena 1 – 3 cm mocná poloha hnědošedého argilitizovaného kataklazitu 
ohraničená smykovými plochami. V jílové matrix vzorku z této polohy byly patrné relikty 
zrn křemene a živce (viz Obr. 51).  

V jílové frakci byl rtg. analýzou zjištěna přítomnost 14 Å jílového minerálu - dioktaedrického 
chloritu, dále křemen, minerál ze skupiny plagioklasů, palygorskit a slídový minerál, 
s největší pravděpodobností polytyp illitu 1Md (viz [2.6-88]). 

Obr. 51 : Pohled na úsek jádra na metráži 35,1 – 35,2 m s polohou tektonické brekcie a 
argilitizovaného kataklazitu v granátických rulách. Převzato z podkladu [2.6-88]. 

Výplně puklin z vrtu A-309; 20,70 m 

Výplně puklin jsou makroskopicky velmi podobné argilitizovaným kataklazitům, na rozdíl 
od zlomových zón nejsou toto jílové minerály pozorovány v úzké vazbě na mylonity a 
kataklazity. Příkladem je vzorek H7 (viz [2.6-92]), který je tvořen žlutozelený minerál 
vyplňující hustou síť puklin v biotitické pararule. Mocnost výplně se pohybuje okolo 2 mm 
(viz Obr. 52).  

Obr. 52 : Pohled na úsek jádra z vrtu A-309 na metráži 20,70 – 20,80 m s jílovou výplní puklin. 
Převzato z podkladu [2.6-92]. 
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Rtg. analýzou byl identifikován 14 Å nepravidelně interstratifikovaný chlorit-smectit, dále 
podřadně i kaolinit (viz [2.6-92]).  

Tektonická brekcie z vrtu A-310; 25,50 m 

Tektonická brekcie byla zastižena vrtem A-310 v hloubce 24,80 – 25,50 m (viz podklad 
[2.6-62]). V jejím podloží byla zastižena tenká poloha žilného křemene (křemen-živcové 
skaliny) o mocnosti 10 cm.  

Poloha Q-Fs skaliny byla využita ke studiu fluidních inkluzí. Ve vzorku převládal křemen a 
K-živce, místy byl přítomen plagioklas a výjimečně i biotit (Obr. 53). Živce byly často 
zakaleny produkty alterace (kaolinizace, sericitizace). 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Obr. 53: Mikrofotografie zkoumaného vzorku: A – křemen-živcová skalina, rovnoběžné nikoly. B 
- křemen-živcová skalina, zkřížené nikoly. C – zrno plagioklasu, zkřížené nikoly. D – biotitové 
lupínky, rovnoběžné nikoly. 

Na tomto vzorku byly rovněž studovány fluidní inkluze metodou mikrotermometrie. 
Mikrotermometrické měření fluidních inkluzí bylo provedeno na Ústavu geologických věd 
Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Primární inkluze, podle kterých by se daly odvodit P-T 
podmínky vzniku mineralizace, ve vzorku nebyly zastiženy. Všechny fluidní inkluze měly 
spíše sekundární charakter (Obr. 54) a vyskytovaly se v tzv. trailech (lineární uskupení 
inkluzí, které protíná celé zrno). 
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Obr. 54: Sekundární inkluze v křemeni. 

Byly také nalezeny pravděpodobně taveninové inkluze (Obr. 55), které se vyskytovaly 
často v živcích, méně potom v křemeni. Ty mohou ukazovat na magmatický původ 
mineralizace. 

 

A 

 

B 

Obr. 55: Taveninové inkluze v živci. 

Rozsah PT podmínek ve zjištěných inkluzích byl vypočítán na teploty 315–470 °C a tlaky 
60–255 MPa. Vznikly tedy v hloubkách více jak 6 km, tedy hloubkách typických pro vznik 
mylonitů a ultramylonitů. Lze předpokládat, že vnik inkluzí byl ovlivněn pozdně 
magmatickou činností, kdy do okolních hornin intrudovaly hojná tělesa pegmatitů. 

Tyto závěry je možné s velkou pravděpodobností zobecnit na typově podobné zlomové 
horniny popsané výše, tedy na kataklazity a mylonity, které se vyskytují na pozemku NJZ 
EDU. 
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Obr. 56: Geologická mapa pozemku NJZ EDU - odkrytá. Převzato z podkladu [2.6-70]. 
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Obr. 57: Strukturně-geologická mapa pozemku NJZ EDU - odkrytá. Převzato z podkladu [2.6-91]. 
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2.6.4.4.7 Profil podložními materiály 

Profil podložními materiály byl sestaven na základě výsledků průzkumných terénních prací 
citovaných výše, laboratorních zkoušek a polních testů a s využitím výsledků průzkumných 
prací ze 70. let minulého století (viz podklady [2.6-73] - [2.6-80], a [2.6-97], [2.6-39]. 

2.6.4.4.7.1 Zatřiďování přítomných zemin a hornin 

Oblast navrhování konstrukcí a geotechnických částí pozemních a inženýrských staveb je 
normativně upravena souborem norem EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických 
konstrukcí. ČSN EN 1997 má část 1 (Obecná pravidla, část 2 (Geotechnický průzkum) a 
část 3 (Geotechnické konstrukce) Oblast pojmenovávání, popisování a zatřiďování hornin 
a zemin upravují čtyři technické normy řady EN, a to: 

ČSN EN ISO 14688-1: Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
zemin - Část 1: Pojmenování a popis, s účinností od 1. 7. 2003. 

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování, s účinností od 1. 4. 2005. 

ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
hornin - Část 1: Pojmenování a popis, s účinností od 1. 11. 2004. 

ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, s účinností od 
1. 2. 2010. 

Výstupy z nově provedených průzkumů tedy respektují tyto normy. Využití archivních 
podkladů ze 70. let minulého století, které byly zahrnovány do celkového hodnocení, však 
vyžadovalo provedení konverze většiny použitých parametrů. 

Při hodnocení horninového masivu byla v prvé polovině 70. let minulého století používána 
jednotná symbolika pro označování jednotlivých poloh hornin a zemin v hodnoceném 
území. Zeminy kvartérního pokryvu byly rozděleny na ornici (ozn. jako vrstva 1) a svahové 
(deluviální) hlíny (vrstva 2). Sedimenty neogénu byly označeny jako vrstva 3. Horniny 
moldanubika (vrstva 4), byly rozčleněny do jednotlivých zón dle stupně zvětrání. 

Zeminy a horniny byly popisovány a zatřiďovány v souladu s tehdy platnou technickou 
normou ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“ z 30. 3. 
1966. V této verzi ČSN 73 1001 (1966) byly horniny v přirozeném uložení rozdělovány do 
čtyř skupin:  

- Skupina A – horniny skalní a poloskalní  

- Skupina B – zeminy štěrkovité  

- Skupina C – zeminy písčité  

- Skupina D – zeminy soudržné 

V těchto skupinách byly horniny podrobněji rozděleny do 22 tříd. Zvláštní skupinu E pak 
tvořily horniny v násypech a zeminy pro zakládání nevhodné. Za nevhodné půdy byly 
považovány například kypré písky, kašovité soudržné zeminy, zeminy s příměsí 
organických látek a organické zeminy. 

K popisu stupně zvětrání krystalinických hornin, což představovalo klíč k rozdělení 
podložních hornin do jednotlivých zón, byla používána škála se čtyřmi stupni zvětrání 
hornin. Použité pojmenování stupňů zvětrání odpovídalo rovněž tehdy platné ČSN 73 
1001 (1966), kde ve čl. 35 byly jednotlivé stupně zvětrání popsány následovně: 
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1. Hornina je zdravá, když žádný z minerálů není postižen zvětráním.  

2. Hornina je navětralá, když jen část minerálů byla postižena zvětráním, při čemž 
zdravé minerály se vzájemně dotýkají.  

3. Hornina je zvětralá, když větší část minerálů byla postižena zvětráním nebo se 
zdravé minerály vzájemně nedotýkají.  

4. Hornina je rozložená, když nabyla charakteru zeminy. 

Výše zmíněné 4 typy zvětralých hornin byly označeny písmeny A, B, V a G. Do vrstvy A 
byly zahrnuty rozložené horniny (eluvia), které vlivem dlouhodobého rozkladu (spolu 
s tektonickým namáháním) nabyly charakteru převážně nesoudržných zemin, tj. písků, 
hlinitých písků slídnatých s hrubými zrny (minerály), případně s úlomky kompaktnějších 
hornin, méně pak hlín písčitých a jílovitých hlín písčitých (viz např. [2.6-76]). Celá eluviální 
zóna je dle tohoto podkladu pevnostně nesourodá poloha s výrazně proměnlivými 
fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Pozvolna přechází do zvětralého horninového 
komplexu, jenž je označován jako zóna 4B. Tato zóna hlouběji přechází v zónu 4V 
tvořenou navětralými horninami. Pod touto zónou jsou horniny moldanubika bez 
podstatnějších vlivů zvětrávání (zóna 4G). Fyzikální stav horniny označené symboly 4A, 
4B, 4V a 4G je uveden v Tab. 14.  

V podkladu [2.6-78] byly dále popsány horniny postižené tektonickými pochody a jejich 
vztah k okolním horninám různých typů i stupně zvětrání. Základní charakter hornin 
v poruchových zónách je popsán následovně: 

- hornina drcená a rozložená na hlinitý písek, resp. hlínu písčitou (fyzikálně mechanické 
vlastnosti srovnatelné se zónou 4A), 

- hornina drcená na drobné úlomky až hrubý písek s úlomky s proměnlivým zastoupením 
hlinité a hlinitopísčité výplně mezi úlomky (fyzikálně mechanické vlastnosti srovnatelné 
se zónou 4B), 

- hornina přeměněná na hlínu jílovitou až jíl, případně na jílovitou brekcii (fyzikálně 
mechanické vlastnosti do určité míry srovnatelné se soudržnými zeminami zóny 4 A). 

Tab. 14: Klasifikace stupně zvětrání v areálu EDU dle podkladu [2.6-76]. 

Stupeň zvětrání 
horniny 

Ozn. Fyzikální stav horniny 

Rozložená 4A Všechen materiál je rozložen na zeminu (eluvium), která má charakter 
písku, hlinitého písku s různým podílem zrn a úlomků zvětralých až 
silně zvětralých matečních hornin.  

Zvětralá 4B Větší část minerálů je postižena zvětrávacími procesy, zdravé minerály 
se nedotýkají, změny ve zbarvení postihují téměř celou horninovou 
masu a dochází k uvolnění struktury. Zvětralé amfibolické a biotiticko – 
amfibolické ruly snadno rozpojitelné rukou a drobné úlomky (3 – 5 cm) i 
roztíratelné. Zvětralé amfibolity a granulity jsou obtížně rukou 
rozpojitelné. Pukliny jsou rozevřené, potažené výrazným limonitovým 
povlakem a vyplněné jednak přímými produkty tektonického namožení, 
jednak produkty zvětrávacích procesů (hlinitopísčitá zemina 
ekvivalentní zóně 4A). 
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Stupeň zvětrání 
horniny 

Ozn. Fyzikální stav horniny 

Navětralá 4V Pouze část minerálů postižena zvětráváním a zdravé minerály se 
vzájemně dotýkají. Na plochách puklin různé stupně navětrání. 
Horninový masív je rozvolněný, pukliny rozevřeny převážně 1 – 2 mm, 
zpravidla vyplněny povlaky živce, limonitu a jílu. V blízkosti poruch 
rozevření 1 – 3 cm s písčito – jílovou výplní. 

Zdravá 4G Granulity a amfibolity v této zóně bez podstatnějších vlivů zvětrávání. U 
rul a granulitových rul se zde propaguje blokovitá a deskovitá odlučnost. 
Masív částečně rozvolněný, převážně středně rozpukaný, v blízkosti 
poruchových zón značně rozpukaný. Pukliny jsou ve vyšších polohách 
ještě rozevřené o tloušťce do 1 mm, ojediněle 2 mm, s limonitickými 
povlaky a jemnými záteky jemnozrnných a soudržných zemin, směrem 
do hloubky dochází k jejich sevření. 

V ČSN EN ISO 14689-1 je v čl. 4.3.4 popsáno rozčlenění rozdílných stupňů zvětrání 
horninového masivu do 6-ti stupňů. Převod výše uvedených stupňů zvětrání na 6-ti 
stupňovou škálu dle normy EN je následující (Tab. 15). 

Tab. 15: Označení hornin dle stupně zvětrání dle normy platné v době průzkumů (ČSN 73 
1001/1966) a dle současné ČSN EN ISO 14689-1. 

vymezení „profilu podložními materiály“ dle stupně zvětrání 

originální data dle 

ČSN 73 1001 (1966) 

konverze dat dle 

ČSN EN ISO 14689-1 

4A hornina rozložená 5 - 4 eluvia, rezidua a zcela zvětralé horniny 

4B hornina zvětralá 3 velmi zvětralá 

4V hornina navětralá 2 mírně zvětralá 

4G hornina zdravá 1 - 0 slabě zvětralá až zdravá hornina 

Dále bylo nutné provést re-interpretaci zatřídění hornin do tříd pevnosti. K tomu byly 
především využity výsledky ze stanovení pevnosti v prostém tlaku pro amfibolity, ruly a 
granulity. 

Při zohlednění rozsahu hodnot pevnosti σc odpovídajících jednotlivým třídám pevnosti byly 
horninovým typům přiřazeny následující třídy pevnosti (viz Tab. 16). 

Tab. 16: Zatřídění hornin z STP EDU1-4 do tříd pevnosti. Převzato z podkladu [2.6-94].  

 
Třída pevnosti R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Pevnost σc [MPa] >150 50-150 15-50 5-15 1,5-5 0,5-1,5 

H
o
rn

in
o
vý

 t
yp

 

Amfibolity  4G 4V 4B 4A  

Amfibolová rula   4G, 4V 4B 4B 4A 

Granulitová rula  4G 4V 4B 4B 4A 

Granulit  4G 4V 4B 4A  

Mylonit     ●  

Brekcie    ●   
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Dalšími významnými parametry, které byly používány k popisu vlastností základové půdy, 
jsou moduly deformace a pružnosti horniny.  

Modul deformace Edef. byl ve starších podkladech označován též jako modul přetvárnosti 
Ed nebo E0 a byl uváděn v jednotkách kp/cm2 (1 kp/cm2 = 98 kPa). U zemin byla deformace 
popisována edometrickým modulem přetvárnosti Eoed, který byl definován jako sečnový 
modul, platný pro určitý interval napětí σ1ef - σ2ef na deformační křivce. Eoed se nyní uvádí 
v MPa, dříve byl uváděn v kp/cm2. 

Modul pružnosti horniny (Youngův modul) byl označován symbolem E a ve starších 
podkladech byl uváděn v kp/cm2. Nyní se udává v MPa. 

V podkladech jsou pro horniny udány též hodnoty pevnosti v prostém tlaku pod označením 
σmd [kp/cm2]. Nyní se uvádí v MPa. 

Smyková pevnost horniny (zeminy) je charakterizována hodnotami c - soudržností zeminy 
v [kPa], úhlem vnitřního tření zeminy v [°] a velikostí normálového napětí působícího na 
smykové ploše. Totální parametry smykové pevnosti φu, cu jsou v podkladech uváděny v 
[°], resp. v kp/cm2. 

2.6.4.4.7.2 Vymezení geotypů 

Základem profilu podložními materiály je rozdělení přítomných zemin a hornin popsaných 
v kapitole 2.6.4.4.6.1 do skupin (geotypů). Zeminy a horniny zastižené průzkumnými 
pracemi na pozemku NJZ EDU bylo možné, na základě geneze a litologie, zařadit do 5 
geotypů: 

1. Geotyp 

Prvý geotyp tvoří kvartérní prach (hlína) písčitý a spraš (sprašová hlína). Tyto zeminy 
dosahují ve východní části pozemku NJZ EDU mocnosti až 4,9 m, ve východní části pouze 
2,1 m. 

2. Geotyp  

Druhý geotyp reprezentují neogenní sedimenty. Jedná se převážně o prachovité (hlinité) 
až jílovité písky, místy s vložkami písčitých prachů (hlín). V některých místech se objevuje 
i příměs štěrkových zrn. Písky jsou středně ulehlé až ulehlé. Jejich mocnost dosahuje až 
7,70 m. 

3. Geotyp 

Třetí geotyp tvoří eluvia a zcela zvětralé (rezidua) horniny. Eluvia a zcela zvětralé (rezidua) 
horniny mají charakter písčitých zemin převážně nesoudržných. V menší míře jsou tvořeny 
i hlinitými zeminami. Jejich výskyt je značně nepravidelný a vytvářejí polohy velmi 
proměnlivých mocností od 0,40 m do 17,80 m (vrt A - 318) až 19,60m (vrt A - 319). 

Písčitá eluvia a rezidua – jsou proměnlivého zrnitostního složení. Jsou zastoupeny 
hlinitými písky jemnozrnnými až hrubozrnnými, převážně ulehlými, místy stmelenými. 

Prachovitá (hlinitá) eluvia a rezidua – jsou zastoupena písčitými prachy (hlínami) až 
jílovitopísčitými prachy (hlínami), pevné až tvrdé konzistence. Zeminy mají vzhledem ke 
své jílovité složce sklon k zvětšování objemu při styku s vodou (bobtnají). 

4. Geotyp 
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Čtvrtým geotypem jsou horniny velmi až mírně zvětralé, převážně drobně úlomkovité 
s velmi malou (20 mm – 60 mm) až malou (60 mm – 200 mm) vzdáleností puklin. 

Zónu zvětrání lze charakterizovat jako zónu, ve které převládají drobné úlomky horniny 
velikosti do 13 cm jejichž výplň je tvořená písčitohlinitou zeminou. Úlomky jsou nesnadno 
v ruce rozlomitelné a tvoří cca 75% obsahu.  

5. Geotyp 

Pátým geotypem jsou horniny slabě zvětralé až zdravé – jsou to skalní horniny se značnou 
všesměrnou puklinatostí, většinou bez výplně puklin. Uvolňují se po puklinách na kusy 
hornin různých velikostí od 10 cm a větší.  

2.6.4.4.7.3 Zvětrání hornin 

Nerovnoměrné a místy i hluboké zvětrání horninového masivu je typickým rysem pro 
pozemek NJZ EDU. Tento způsob zvětrání je dán jednak pestrostí geologické stavby a 
různou odolností přítomných hornin vůči zvětrávání a jednak dlouhou a opakovanou 
expozicí povrchu vůči exogenním činitelům.  

Nyní se na pozemku NJZ EDU setkáváme s bazální částí profilu zvětrávání, která se 
zachovala na parovinných úsecích zájmového území. Při povrchu území je téměř souvisle 
vyvinuta zóna rozložených hornin (eluvium) o velmi proměnlivé mocnosti, od několika 
desítek centimetrů až po jednotky metrů. Hlouběji následuje nezřetelný přechod do zcela 
zvětralého skalního podkladu - reziduí. Je nutné zdůraznit, že zóna převažujícího zvětrání 
hornin (stupně zvětrání 5, 4 a 3) zasahuje jednak do poměrně velkých hloubek.  

Vliv zvětrání na ploše pozemku NJZ EDU je prezentován formou Rajónové mapy 
předpokládaného průběhu hluboce zvětralých hornin krystalinika (viz Obr. 58). Průběh 
jednotlivých vrstev zvětralých hornin na ploše pozemku NJZ EDU vyplývá ze souboru 
geologických řezů – viz Příloha 2.6.4-3. 

Pro doplnění uvádíme, že nerovnoměrné zvětrání horninového masivu může komplikovat 
provádění zemních prací, neboť lze očekávat velkou variabilitu v těžitelnosti hornin a 
zemin na pozemku NJZ. Posouzení tohoto parametru je podrobně popsáno v SGZ (viz 
podklad [2.6-70]). 

2.6.4.4.7.4 Stabilita základové půdy  

Součástí geotechnického „Profilu“ je rovněž zhodnocení stability materiálů v podzákladí 
při statickém a dynamickém (seismickém) namáhání, jak určuje čl. 3.42 standardu IAEA 
SSR-1 [2.6-4] a také čl. 3.3 návodu IAEA NS-G-3.6 [2.6-11]. 

Při jednotlivých etapách průzkumu pozemku NJZ EDU (celkem byly průzkumy rozděleny 
do 5 etap – viz [2.6-82], [2.6-61], [2.6-62], [2.6-66] a [2.6-67]) byly z vrtných jader odebírány 
vzorky zemin a hornin k laboratorním zkouškám, dále byly prováděny testy in situ 
(presiometrická měření a zatěžovací zkoušky deskou) a karotážní měření pomocí 
akustické karotáže. 

V podkladu [2.6-70] byly výsledky všech provedených zkoušek (včetně relevantních 
výsledků předcházejících průzkumů ze 70. let minulého století) statisticky vyhodnoceny a 
zpracovány do přehledových tabulek.  

Jelikož zeminy nebudou základovou půdou objektů významných z hlediska jaderné 
bezpečnosti, tak v následujícím textu nejsou výsledky provedených zkoušek a testů 
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prezentovány. Celkem bylo provedeno 253 rozborů zemin. Z toho byla stanovena 
přirozená vlhkost u 253 vzorků, mez tekutosti byla stanovena u 236 vzorků, mez plasticity 
a číslo plasticity u 235 vzorků, stupeň konzistence byl stanoven u 188 vzorků, index 
koloidní aktivity Ia byl stanoven u 220 vzorků a smykové parametry zemin cu a cef byly 
stanoveny u 92 vzorků. 

U odebraných vzorků hornin byly stanoveny mechanicko-fyzikálních parametry. Jednalo 
se především o určení jednoosých pevností v prostém tlaku (235 vzorků), určení 
dynamických modulů (205 vzorků), triaxiálních pevností (95 vzorků) a pevnosti v prostém 
tahu (82 vzorků).  

V rámci měření dynamických modulů byly sledovány parametry vp - rychlost podélných 
vln, vs - rychlost příčných vln, ρ - hustota, Ed - Youngův modul, ud - smykový modul, 
vd - pooissonův poměr, Kd - objemový modul. 

Získané hodnoty jsou uvedeny v Příloze 2.6.4-4 

Deformační vlastnosti hornin byly určeny z laboratorních i terénních zkoušek (viz [2.6-70]). 
Při vyhodnocení byly vzaty do úvahy i stupeň zvětrání a vzdálenost diskontinuit. Určení 
stupně zvětrání bylo provedeno na základě vizuálního popisu horniny a odhadu jejich 
kvalitativních znaků podle ČSN EN ISO 14689-1. Vzdálenost diskontinuit byla měřena 
podél osy vrtného jádra. Vzhledem k situaci, kdy vzdálenost puklin byla ve značném 
množství případů velmi malá až malá, je uvedena v popisu vrtného jádra i prostorová 
vzdálenost puklin. Podle zrušené ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy 
by v těchto případech byla hustota diskontinuit skalního masívu popsána jako velmi velká 
až velká. 

Jelikož v prostoru jaderného ostrova a chladících věží budou zeminy 1., 2. a 3. geotypu 
odtěženy a základové spáry budou situovány do hornin velmi až mírně a slabě zvětralých 
až zdravých, v následujícím textu uvádíme odvozené hodnoty modulů deformace pro:  

4. geotyp – horniny velmi až mírně zvětralé (původně označovaná vrstva 4B = hornina 
zvětralá) 

5. geotyp – horniny slabě zvětralé až zdravé (původně označovaná vrstva 4V = hornina 
navětralá a 4G = hornina zdravá) 

Pro možnost porovnání hodnot modulů deformací zjištěných při terénních i laboratorních 
pracích uvádíme v následující tabulce (Tab. 17), převzaté ze zrušené ČSN 731001 – tab.4, 
Směrné normové charakteristiky skalních hornin pro velmi velkou až velkou střední 
hustotu diskontinuit a křehký proces přetváření a porušování. 
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Tab. 17: Směrné normové charakteristiky 

Symbol 
Pevnost v prostém 

tlaku σc (MPa) 

Modul deformace Edef MPa a Poissonovo číslo ν 
Střední hustota diskontinuit - vzd. v mm 

Velká (200 až 60) ν Velmi velká (60 - 20 ) ν 
R1 >150 6000 0,10 1500 0,10 
R2 50 - 150 2500 0,10 600 0,10 
R3 15 – 50 1000 0,15 300 0,15 
R4 5 – 15 400 0,20 150 0,20 
R5 1,5 – 5 160 0,20 70 0,20 
R6 0,5 - 1,5 70 0,25 35 0,30 

V tabulkách Tab. 18 a Tab. 19 pak uvádíme statistické hodnoty modulů deformace a 
pevnosti v prostém tlaku stanovených v laboratoři mechaniky hornin (L); karotážním 
měřením ve vrtech (K) a presiometrickým měřením ve vrtech (P). 

Tab. 18: Souhrnné porovnání statistických vyhodnocení deformačních modulů z jednotlivých 
druhů stanovení dle stupně zvětrání zastižených hornin 

Edef [GPa] Počet zk./měř. Minimum Maximum Průměr 

Typ horniny P K L P K L P K L P K L 

Zdravá 80 207 157 0,259 11,96 0,25 4,606 91,79 119,99 1,178 53,229 45,43 

Slabě zvětralá 16 305 21 0,212 8,29 0,13 2,259 87,61 49,52 0,733 44,062 10,87 

Mírně zvětralá 15 184 16 0,213 5,46 0,45 1,65 79,28 92,98 0,599 31,783 15,92 

Velmi až zcela zvětralá 9 100 6 0,082 4,74 0,32 0,586 70,57 96,57 0,303 17,912 20,12 

Tab. 19: Souhrnné porovnání statistických vyhodnocení pevností v prostém tlaku z jednotlivých 
druhů stanovení dle stupně zvětrávání zastižených hornin 

Pevnost [MPa] Počet zkoušek/měření Minimum Maximum Průměr 

Typ horniny K L K L K L K L 

Zdravá 204 191 8,39 1,01 245,47 260 70,98 77,11 

Slabě zvětralá 298 21 6,51 1,1 211,29 104,5 52,67 26,94 

Mírně zvětralá 180 16 5,33 1,4 158,65 110,6 34,14 27,37 

Velmi až zcela zvětralá 100 7 4,51 0,77 164,46 137,3 19,79 34,3 

Z výše uvedených dat a porovnání zjištěných hodnot z různých metod jejich stanovení, je 
možné konstatovat, že pro horniny velmi až zcela zvětralé je modul deformace až na 
výjimky Edef ≥ 100 MPa. Pro horniny mírně zvětralé je modul deformace Edef ≥ 200 MPa a 
pro slabě zvětralé až zdravé je modul deformace Edef ≥ 250 MPa. Výjimky jsou způsobeny 
především lokálním porušením vzorků po puklinách či plochách foliace. 
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2.6.4.4.7.5 Typ staveniště 

Požadavek na stanovení typu základové půdy vychází z čl. 3.1 standardu IAEA NS-G-3.6 
[2.6-11], který se vztahuje ke kategorizaci staveniště pro účely analýzy seizmické odezvy. 
V standardu jsou staveniště rozdělena do 3 typů na základě rychlosti šíření S-vln: 

 Typ 1: Vs > 1100 m/s; 

 Typ 2: 1100 m/s > Vs > 300 m/s; 

 Typ 3: 300 m/s > Vs; 

kde Vs je nejlépe stanovená hodnota rychlosti střižné (S) vlny v základové půdě 
v přírodním stavu, právě pod úrovní založení stavby a pro velmi malé napětí. 

Dle § 9, odst. (3), písm. d) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je výskyt základové 
půdy, v níž je rychlost příčných vln nižší než 360 m.s-1 vylučujícím kritériem pro umístění 
stavby s jaderným zařízením (umístění je zakázáno). 

Na pozemku NJZ EDU byly hodnoty parametru vs stanoveny přímo, za pomoci akustické 
karotáže ve vybraných vrtech. Metodika měření je popsána v příslušných přílohách zpráv 
o provedených průzkumech (viz [2.6-61], [2.6-62], [2.6-66], [2.6-67]). Z výsledků měření 
bylo patrné, že v horninách ve stupni zvětrání 3 – velmi zvětralá až 0 – zdravá hornina 
hodnota rychlosti střižné (S) vlny přesahovala, až na výjimku, hodnotu 1100 m.s-1. 
Rozmezí rychlostí střižné vlny a mediány hodnot rychlosti v různě zvětralých horninách 
jsou uvedena v Tab. 20. 

Tab. 20: Rozmezí hodnot vs (m.s-1) v různě zvětralých horninách 

VRT 

Eluvia a zcela  

zvětralé horniny 

Velmi a mírně  

zvětralé horniny 

Slabě zvětralé a  

zdravé horniny 

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. 

A-001 (amfibolit) 1048 1216 1227 1978 1337 1885 

A-118 (rula) 900 1074 - - - - 

A-034 (rula) - - 1491 1711 - - 

A-014 (rula amfibolická) - - - - 2300 2899 

A-216 (granulit) - - - - 2596 3311 

Pozn. Ve vrtu A-117 na pozemku NJZ EDU byly horniny v poloze velmi zvětralé amfibolické ruly s velmi 
malou vzdáleností diskontinuit zjištěny hodnoty kolem 1185 m.s-1. 

Z tabulky je zřejmé, že pozemek NJZ EDU je staveništěm typu 1 ve smyslu čl. 3.1 návodu 
IAEA NS-G-3.6 [2.6-11]. 

Dle čl. 3.7 tohoto návodu není nutné pro pozemek NJZ EDU provádět tzv. „dynamickou 
analýzu základové půdy“. Účelem dynamické analýzy je stanovit dynamickou odezvu 
konstrukce s uvážením efektu vzájemného ovlivňování mezi stavbou a podložím při 
vystavení tohoto systému externímu dynamickému zatížení jako je zemětřesení. 
Dynamické analýza je detailněji popsána ve zmíněném návodu NS-G-3.6 na straně 31-
33.  
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2.6.4.4.7.6 Vlastnosti podzemní vody 

Podzemní voda mělkého oběhu, dle podkladu [2.6-76], byla v oblasti průzkumu (hranice 
viz Obr. 10) vázána na dvě prostředí, jednak na prostředí neogenních sedimentů, a jednak 
na krystalinické horniny, resp. na zónu přípovrchového rozpojení puklin. Toto vymezení 
dvou hydrogeologických prostředí je platné i pro pozemek NJZ EDU. 

Podloží na pozemku NJZ EDU je, podobně jako západní část STP EDU1-4, tvořeno rulami 
a amfibolity, které bývají do různých hloubek pod povrchem velmi zvětralé. V eluviu se 
koeficient filtrace pohybuje v řádu 10-5, v nezvětralém podloží je až o dva řády nižší. Ze 
severu zasahuje výběžek jílovito-písčitých neogenních sedimentů, které mohou dosahovat 
mocnosti až 11 m. V neogenních sedimentech je rozmezí koeficientu filtrace od 10-7 do 
10-4 m/s. Kvartérní sedimenty nepřesahují mocnost 3 m, mají prachovitý až jílovito-
prachovitý charakter a poměrně špatnou propustnost až 10-9.  

Aby bylo zajištěno sledování úrovně hladiny a chemického složení podzemní vody na 
pozemku NJZ EDU, bylo v roce 2014 navrženo a zrealizováno 10 hydrogeologických 
monitorovacích vrtů, které byly v průběhu roku doplněny o další 3 hydrogeologické 
monitorovací vrty. Vrty jsou rozmístěny do přibližné ortogonální sítě, aby bylo možné získat 
požadované informace z celého zájmového území. Vrty HVA – 109b a HVN – 1 dosahují 
hloubky 10, respektive 10,5 m, vrty HVA – 3, HVA – 4, HVA – 5, HVA – 6, HVA – 8 a HVA 
– 109a dosahují do hloubky 30 m, vrt HVA – 7 je hluboký 50m,vrty HVA – 2a a HVA – 2b 
jsou hluboké 75m a vrty HVA – 1a a HVA – 1b dosahují do hloubky 100m. 

Pro získání znalosti o změnách úrovní hladin podzemní vody mělké zvodně a její jakosti 
(chemismus) bylo odvrtáno 8 pozorovacích vrtů označených HVA – 1a, HVA – 2a,HVA – 
3, HVA – 4, HVA – 5, HVA – 6, HVA - 7 a HVA – 8, které byly doplněny o 3 další 
hydrogeologické monitorovací vrty HVA 109a, HVA – 109b a HVN – 1. 

Na pozemku pro umístění NJZ byly dále realizovány dva hluboké vrty s označením HVA - 
1b a HVA - 2b, které slouží k získání údajů o režimu hluboké zvodně. Provedením těchto 
vrtů je možné sledovat změny hladin a jakost podzemní vody v hlubších zónách 
puklinového zvodnění. Hloubkami vrtů, HVA – 1b, hluboký 100m, a HVA – 2b, hluboký 
75m, je přibližně dosažena úroveň erozivní báze, kterou je pro vrt HVA – 1b na, severní 
straně, tok Jihlavy (cca 300 m n. m.) a pro vrt HVA -2b, na jihu pozemku pro umístění NJZ, 
tok Rokytné (též cca 300 m n. m.) 

Všechny vrty jsou osazeny automatickými hladinoměry firmy Solinst pro možnost 
permanentního sledování kolísání hladin. Pozice hydrogeologických pozorovacích vrtů 
vyplývá z Obr. 13. 

Úroveň hladiny podzemní vody  

Měření hladin podzemní vody ve všech pozorovacích vrtech je prováděno automatickými 
hladinoměry Levelogger firmy Solinst. Měření je prováděno od instalace hladinoměrů a 
stále pokračuje. 

Hladinoměry jsou nastaveny na automatický odečet každý den v 6:00 hodin. 
V následujících tabulkách uvádíme souhrnné statistické hodnoty pro jednotlivé vrty. 
Tabulky s podrobnými hodnotami měření pro jednotlivé vrty jsou v příloze č. 15 – Meření 
úrovně hladin podzemních vod. 
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V následující tabulce Tab. 21 jsou zapsány nejvyšší a nejnižší úrovně hladin podzemní 
vody pro jednotlivé vrty od počátku jejich monitorování. 

Tab. 21: Minimální a maximální úrovně HPV a její teplota 

Vrt 
Teploty Úrovně hladin Kolísání 

Min Max Maximální úroveň Minimální úroveň Teploty Hladin 
°C °C m p. t. m n. m. m p. t. m n. m. °C m 

HVA - 1a 9,81 9,85 3,04 377,99 2,44 377,39 0,04 0,60 
HVA - 1b 9,77 9,79 3,02 378,00 2,41 377,39 0,03 0,62 
HVA - 2a 9,95 9,96 2,62 374,93 1,67 373,98 0,01 0,95 
HVA - 2b 9,94 9,96 2,55 375,03 1,60 374,08 0,01 0,95 
HVA - 3 9,67 9,71 3,71 385,68 2,87 384,85 0,04 0,84 
HVA - 4 10,06 10,21 6,39 375,33 5,62 374,56 0,14 0,77 
HVA - 5 9,72 9,73 3,97 387,38 2,63 386,04 0,01 1,34 
HVA - 6 9,83 9,87 6,07 384,87 5,08 383,88 0,04 0,99 
HVA - 7 9,76 9,79 4,34 386,24 3,13 385,03 0,02 1,21 
HVA - 8 9,67 9,93 6,07 386,58 4,36 384,87 0,27 1,72 
HVA - 9,66 9,69 4,43 389,62 3,57 388,76 0,03 0,85 
HVA - 9,14 10,89 5,54 388,47 4,68 387,61 1,75 0,86 

HVN - 1 9,66 11,03 5,69 378,74 4,95 378,00 1,37 0,74 

U všech vrtů byla autory podkladu [2.6-70] sledována tendence postupného poklesu 
úrovně hladiny podzemní vody. Až na výjimky u některých vrtů, které byly způsobeny 
pravděpodobně zadotováním podzemních vod díky tání sněhu, je klesající tendence 
hladiny podzemních vod bez přerušení během celého sledovaného období od počátku 
monitoringu v roce 2014 až do konce roku 2017. Během jarních měsíců dochází k lehkému 
navýšení hladiny podzemních vod z důvodu tání sněhové pokrývky. Během letních a 
zimních měsíců dochází k zaklesnutí hladin podzemních vod. Celková tendence 
(porovnání jarních měsíců mezi jednotlivými roky a letních měsíců mezi jednotlivými roky) 
je klesající. 

Tato tendence přímo koresponduje s extrémním obdobím sucha, které postihlo celou 
Českou republiku a hladina podzemních vod tak zaklesla na celém našem území. 

Do budoucna se dá předpokládat kolísání úrovní hladin podzemních vod v závislosti na 
klimatickém vývoji v této oblasti. 

Průběh hladiny podzemní vody pro jednotlivé vrty od počátku jejich monitoringu až do 
konce hydrologického roku 2016/2017 demonstrují grafy v Příloze 2.6.4-5. Z těchto grafů 
je tendence poklesu hladiny podzemní vody dobře patrná. 

Následující vývoj úrovně hladiny podzemní vody bude přímo závislý na meteorologických 
podmínkách, především na množství srážek v oblasti, jelikož podzemní voda mělkého 
horizontu proudění přímo koresponduje s množstvím srážek. 

Průběh hladiny podzemní vody na ploše pozemku NJZ EDU je demonstrován na mapách 
hydroizohyps. Autoři podkladu [2.6-70] sestavili teoretické hydroizohypsy dle maximálních 
a minimálních hodnot hladiny podzemní vody v jednotlivých vrtech, za celé sledované 
období od počátku monitorování až po současnost. Jako příklad byly zvoleny mapy 
hydroizohyps v hydrologickém roce 2015-2016. Tyto mapy přibližují mapky na Obr. 59 a 
Obr. 60. 
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Chemismus podzemních vod 

Vedle změn hladiny podzemní vody je na pozemku NJZ EDU rovněž sledován chemismus 
podzemní vody z mělké zvodně. Oba tyto parametry podzemní vody jsou každoročně 
vyhodnocovány Energoprůzkumem Praha spol. s r.o. a výsledky jsou prezentovány ve 
výročních zprávách (viz např. [2.6-69]). 

Souhrnné průměrné hodnoty ze všech provedených odběrů podzemních vod pro všechny 
vrty jsou uvedeny v Tab. 22. 

Tab. 22: Zprůměrované výsledky všech chemických rozborů podzemní vody pro všechny vrty za 
sledované období. Převzato z podkladu [2.6-70]. 

 Stanovení 

Limity ČSN EN 206  
podzemní voda 

Vrt Statistika všech vrtů   

Neagresivní 
chemické 
prostředí 

XA1 - slabě 
agresivní chem. 

prostředí 

Datum 
Min Max Průměr 

Jednotky 
konduktivita - - mS/m 56,700 111,000 78,846 

reakce vody (pH) 6,5 5,5  - 7,170 10,200 8,037 

suma aniontů - - mg/l 347,000 632,000 450,625 

suma aniontů mval/L - - mval/L 6,060 11,500 8,100 

suma kationtů - - mg/l 102,000 214,000 142,042 

suma kationtů mval/L - - mval/L 5,850 11,900 8,000 

tvrdost (Ca+Mg) - - mmol/l 1,810 5,590 3,392 

ZNK 4,5 (acidita) - - mmol/l <0,15 <0,15 - 

ZNK 8,3 (acidita) - - mmol/l <0,15 0,664 - 

KNK 4,5 (alkalita) - - mmol/l 0,186 6,260 4,040 

KNK 8,3 (alkalita) - - mmol/l <0,15 <0,15 - 

chloridy - - mg/l 8,180 179,000 53,146 

CO2 agresivní 15 40 mg/l 0,000 17,130 0,986 

CO2 celkový - - mg/l 206,000 298,000 241,958 

CO2 volný - - mg/l 1,980 24,100 9,915 

hydrogenuhličitany (HCO3-) - - mg/l 275,000 382,000 321,583 

uhličitany - - mg/l 0,000 0,000 0,000 

CHSK - Mn - - mg O2/l 0,560 3,390 1,048 

fluoridy - - mg/l 0,224 0,550 0,371 

amoniak a amonné ionty 15 30 mg/l <0,05 6,680 - 

amoniakální dusík (N-NH4) - - mg/l <0,04 0,079 - 

dusitanový dusík - - mg/l <0,002 0,066 - 

dusitany - - mg/l <0,005 0,216 - 

dusičnanový dusík - - mg/l <0,5 25,300 - 

dusičnany - - mg/l <2,0 112,000 - 

ortofosforečnany - - mg/l <0,04 0,065 - 

sírany jako SO4 (2-) 200 600 mg/l 20,900 199,000 88,306 

rozp. Látky sušené - - mg/l 271,000 1620,000 562,712 

vápník Ca - - mg/l 40,100 159,000 87,800 

železo - Fe - - mg/l <0,002 0,013 - 

draslík - K - - mg/l 3,310 8,250 5,433 

hořčík - Mg 300 1000 mg/l 1,280 52,100 29,226 

mangan - Mn - - mg/l <0,0005 0,062 - 

sodík - Na - - mg/l 13,400 59,700 22,490 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 90 

Podzemní vodu ze zkoumaných vrtů lze charakterizovat jako mírně zásaditou, s pH od 
7,17 až 12,00. Nejvyšší pH 12,00 bylo dosaženo pouze u vrtu HVA – 8. Všechna ostatní 
měření pH na tomto vrtu vykazují značně vysoké hodnoty pH nad úroveň 9,20, ale lze 
sledovat trend v postupném snižování hodnoty pH. Důvodem takto zvýšené hodnoty je 
vyluhování cementového těsnění (přechodový můstek) mezi hladinou podzemní vody a 
jílovým těsněním do podzemní vody. Průměrně dosahuje pH ze všech vrtů hodnoty 8,037, 
což je mírně zásadité. 

Z Tab. 22 dále vyplývá, že je podzemní voda mírně až středně mineralizovaná. Hodnoty 
obsahu jednotlivých sledovaných minerálů a látek nijak výrazně nevybočují z průměru a 
jsou ve všech vrtech téměř srovnatelné, až na některé, dále zmíněné, výjimky. 

Z analýz vzorků podzemních vod vyplývají následující poznatky: 

- V obsahu chloritů jsou mezi vrty poměrně velké rozdíly. Minimum u vrtu HVA – 2a 
o hodnotě 8,18 mg.l-1 a maximum u vrtu HVA – 1a o hodnotě 179 mg.l-1. Průměrná 
hodnota ze všech vrtů je 53,146 mg.l-1. 

- V podzemních vodách je u některých vrtů zvýšen obsah dusičnanových iontů. 
Největší hodnoty je dosahováno u vrtu HVN – 1 (112 mg.l-1), u všech ostatních vrtů 
je tato hodnota nižší než 30 mg.l-1. 

- Obsah síranových iontů je velmi proměnlivý, nejvyšší zjištěný obsah byl 199 mg.l-1 
ve vzorku z vrtu HVA- 4, nejnižší obsah byl 28,4 mg.l-1 ve vrtu HVA – 7. Průměrná 
hodnota je 88,306 mg.l-1. 

- Značné rozpětí je i v množství rozpuštěných látek a to jak mezi jednotlivými vrty, 
tak i v rámci jednotlivých měření u jednoho vrtu. Nejmarkantnější rozdíl je u vrtu 
HVA - 5, kde hodnota rozpuštěných látek kolísá od hodnoty 271 mg.l-1 po hodnotu 
1620 mg.l-1. Tato abnormálně vysoká hodnota byla naměřena pouze u vzorku ze 
dne 2. 5. 2017. U následujících dvou vzorků byla hodnota již opětovně v normálu 
na hodnotách 372 mg.l-1 a 354 mg.l-1. Čím byl způsoben takový výrazný nárůst 
hodnoty rozpuštěných látek a její následný pokles nebyl zjištěn. 

- Všechny vzorky obsahují poměrně vysoké koncentrace hořčíku a vápníku 
(koncentrace Mg byla určena výpočtem z tvrdosti vod). 

Agresivita podzemní vody 

Míru agresivity podzemní vody lze odvodit z Tab. 22, kde jsou uvedeny také limitní hodnoty 
pro jednotlivá prostředí (neagresivní a XA1 – slabě agresivní). Podrobnější hodnocení je 
uvedeno v kapitole 2.6.4.4.9.6. 
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Obr. 58: Rajónová mapa předpokládaného průběhu hluboce zvětralých hornin krystalinika na pozemku NJZ EDU. Převzato z podkladu [2.6-70]. 
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Obr. 59: Hydroizohypsy na pozemku NJZ EDU pro maximální hladinu podzemní vody v hydrologickém roce 2015/2016. Převzato z podkladu [2.6-70]. 
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Obr. 60: Hydroizohypsy na pozemku NJZ EDU pro minimální hladinu podzemní vody v hydrologickém roce 2015/2016. Převzato z podkladu [2.6-70]. 
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2.6.4.4.8 Zkušenosti ze zakládání rozhodujících objektů EDU1-4 

Tato kapitola přináší zkušenosti ze zakládání rozhodujících objektů EDU1-4, které mohou 
být využity i při přípravě stavby objektů NJZ. Jejich relevantnost spočívá především v tom, 
že podmínky pro zakládání jsou velmi obdobné, jak lze vyvodit z PrBZ EDU1-4. 

Při návrhu způsobu založení všech stavebních objektů EDU1-4 se postupovalo podle 
ustanovení tehdy platné ČSN 73 1001 "Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými 
základy" a podle dalších souvisejících technických norem. 

Vzhledem k tomu, že základová půda rozhodujících objektů EDU1-4 byla tvořena skalními 
horninami (příp. eluvii těchto hornin) s příznivými geotechnickými parametry odvozenými 
na základě polních a laboratorních zkoušek, byly základové poměry považovány ve 
smyslu tehdy platné ČSN 73 1001, čl. 20a za jednoduché. 

Rozhodující objekty EDU1-4 byly posuzovány ve smyslu platných norem jako konstrukce 
náročné, a proto bylo postupováno podle zásad 2. geotechnické kategorie.  

Místa předpokládaného založení rozhodujících objektů JE, tj. hlavních výrobních bloků 
(HVB), budovy speciálních provozů, diesel-generátorové stanice a chladících věží byla při 
IG průzkumů zkoumána podrobněji, s využitím hustší sítě průzkumných vrtů i většího 
počtu zkoušek.  

Objekty HVB byly podle dobových zpráv založeny na slabě zvětralých a zdravých skalních 
horninách. Tzn., že skalní horniny v základových spárách objektů I. a II. seismické 
kategorie odpovídaly třídě pevnosti R1 a R2 (dle tehdy platné ČSN 73 1001), tj. horninám 
velmi pevným až extrémně pevným dle ČSN EN ISO 14689-1, s hodnotami pevnosti v 
jednoosém (prostém) tlaku σC > 100 MPa. 

Místům tektonických poruch a do hloubky zasahujících zón zvětrání nebo rozpukání, kde 
hornina nesplňovala projektem dané parametry, byla věnována zvláštní pozornost. 
Základové spáry 1. a 2. dvojbloku EDU1-4 byly přebírány k betonáži následujícím 
způsobem12: 

Základová spára byla ručně očištěna, omyta tlakovou vodou a trhliny a pukliny vyčištěny 
stlačeným vzduchem. Odstraněny byly zvětralé partie hornin a výplně puklin a pásem 
přeměny. V základové spáře byly ponechány pouze horniny s předpokladem modulu 
přetvárnosti větším než 100 MPa (viz Obr. 61). 

Spára byla komisionálně převzata k betonáži za účasti zástupce investora, dodavatele a 
zodpovědného geologa generálního projektanta. O přebírce byl vyhotoven zápis do 
stavebního deníku, včetně vyznačení a zákresu rozsahu nutných betonových výplní a 
jejich kubatury. Po vyplnění poruch a nerovností byla základová spára překryta betonem 
a připravena k pokládce izolací. 

V podkladech o přebírce základových spár hlavních výrobních bloků bylo konstatováno: 

1. dvojblok – hlavní horninou, tvořící základovou spáru, jsou ruly, místy granátické, 
s vložkami amfibolitů. V rozsahu zakládání se nevyskytovalo žádné větší souvislé 

 

 
12  Písemné doklady ve formě stavebních deníků a protokolů o přebírkách základových spár se bohužel 

nedochovaly. Následující text byl sestaven na základě ústního sdělení Dr. P. Šimůnka a materiálů z jeho 
osobního archivu. 
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poruchové pásmo, pouze lokálně se projevila větší hloubka zvětrání. Betonové plomby 
byly nepravidelně rozmístěny po celé ploše dvojbloku. Mocnost odstraňovaných hornin jen 
zcela výjimečně přesáhla 1 m. 

2.dvojblok – hlavní horninou, tvořící základovou spáru, jsou granulity, místy alterované, 
přeměněné až do písčitých jílů. Hranice granulitů a sousedních rul není výrazně 
tektonická, ani nebyla doprovázena výrazným pásmem horninových přeměn nebo drcení. 
Zvětralé a přeměněné zóny uvnitř granulitů dosahovaly max. šířek cca 2 m a hloubek 2 – 
3 m. Jílovitá výplň byla odstraněna a nahrazena betonem až do míst klínovitého sevření 
poruchy. Všechna tato poruchová pásma měla zcela nepravidelný a směrově proměnlivý 
průběh, vylučující tektonickou predispozici. 

Obr. 61: Dobová fotografie prací v základové spáře při výstavbě EDU1-4. Na obrázku jsou patrná 
místa, kde byla odstraněna zvětralá hornina. V popředí snímku je prováděno plombování prostým 
betonem. Bez vročení a přesného určení místa. Osobní archiv Dr. P. Šimůnka.  

Základové poměry HVB dokumentovaly vzorové geologické řezy vedené podélně (V-Z) 
přes dvojbloky EDU1-4 (viz Příloha 2.6.4-3). 

Stejným způsobem se postupovalo u základových spár budovy speciálních provozů a 
diesel-generátorové stanice.  

Ve skupině západních chladících věží byly dvě jižní věže založeny, vzhledem k prudce 
klesajícímu skalnímu podloží v podzákladí, na prvcích podzemních stěn. U východních 
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věží byla jedna věž založena plošně, dvě věže na pilotách o velkém průměru, jedna věž 
na hutněném štěrkopískovém polštáři. 

Obr. 62: Dobová fotografie z výstavby HVB II (vzadu základ východních chladící věže obj. č. 581/1-
06) s patrnými základovými deskami vybraných částí HVB II a způsobem vedení elektrokanálů. 
Archiv POZ EDU. 
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2.6.4.4.9 Vyhodnocení geologických, geotechnických a HG hazardů 

V této kapitole jsou popsány geologické a geotechnické jevy (hazardy), které mohou vést 
ke snížení nebo celkové ztrátě stability základu stavby.  

Stabilita základu se hodnotí podle Eurokódu 7, resp. ČSN EN 1997 „Navrhování 
geotechnických konstrukcí – První část Obecná pravidla“, kde v kap. 6.2 výše uvedené 
normy jsou uvedeny následující mezní stavy pro plošné zakládání: 

- ztráta celkové stability;  

- únosnost, vytlačení, zaboření;  

- porušení smykem;  

- kombinované porušení v základové půdě a v konstrukci;  

- porušení konstrukce v důsledku pohybu základu;  

- nadměrná sedání;  

- nadměrné zvednutí v důsledku bobtnání, mrazu a jiných příčin;  

- nepřijatelné vibrace. 

Výše uvedené mezní stavy je možné identifikovat řadou dalších hazardů geologického 
nebo seismotektonického charakteru. Ostatní hazardy jsou pak diskutovány v příslušných 
podkapitolách kap. 2.6 ZBZ EDU. Vazby jednotlivých mezních stavů na příslušné hazardy 
přibližuje Tab. 23. 

Tab. 23: Vztah jednotlivých mezních stavů a hazardů geologického a seismotektonického 
charakteru. 

Mezní stav Hazard 

ztráta celkové stability poklesání / propad terénu; kras 

únosnost, vytlačení, zaboření nepříznivé vlastnosti základové půdy 

porušení smykem 
svahové pohyby; ztekucení zemin, zemní 
skluz 

kombinované porušení v základové půdě a 
v konstrukci 

tektonické zemětřesení (resonance) 

porušení konstrukce v důsledku pohybu 
základu 

sufoze; poklesání / propad terénu 

nadměrná sedání 
seismicky indukované sedání; ztekucení 
zemin 

nadměrné zvednutí v důsledku bobtnání, 
mrazu a jiných příčin 

pozdvižení terénu; opakované promrzání 
půdy 

nepřijatelné vibrace 
tektonické zemětřesení; antropogenní 
seismicita 

2.6.4.4.9.1 Nepříznivé vlastnosti základové půdy 

Pod označením nepříznivé vlastnosti základové půdy jsou sdruženy jevy, které ovlivňují 
únosnost základové půdy. Tj. dojde k porušení nebo nadměrné deformaci základové půdy, 
nebo k přechodu velkých oblastí základové půdy do plastického stavu (GEO dle ČSN EN 
1997). Dle Eurokódu 7, resp. ČSN EN 1997 „Navrhování geotechnických konstrukcí – 
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První část Obecná pravidla“ se jedná o posouzení mezního zatížení základové půdy 
(mezní stavy únosnosti)13. 

Únosnost 

Únosnost základové půdy je definována jako maximální napětí pod základovou spárou, 
při kterém v ní nedochází k plastickým deformacím a ke vzniku smykových ploch ([2.6-
25]). Dle § 9, odst. (3), písm. d) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je únosnost 
základových půd na pozemku jaderného zařízení nižší než 0,2 MPa vylučujícím kritériem 
pro umístění stavby s jaderným zařízením (umístění je zakázáno).  

Obecně lze konstatovat, na základě empirických zkušeností14, že uvedenému požadavku 
(0,2 MPa a méně) nevyhoví jemnozrnné zeminy všech tříd a symbolů v konzistenci měkké 
a tuhé, některé písčité zeminy (zejména jílovité písky, příp. i prachovité písky) a některé 
štěrkovité zeminy (zejména jílovitý štěrk). Orientačně lze předpokládat, že zeminy s touto 
únosností mají modul přetvárnosti Edef 8 - 10 MPa a nižší.  

Základovou půdu objektů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti budou tvořit mírně 
a slabě zvětralé až zdravé horniny skalního podkladu zastoupené amfibolity, rulami až 
migmatity, místy ojediněle granulity. Únosnost těchto hornin bude vždy větší než 0,2 MPa. 
V případě, že by došlo k ojedinělému zastižení hluboce zvětralých hornin základovou 
spárou objektů SC1, budou tyto odtěženy a nahrazeny betonovým plombováním. 

Prosedavost 

Prosedavost je způsobena změnou struktury zeminy v důsledku kolapsu struktury vlivem 
proudící vody, vibrací nebo nadměrným zatížením. Prosedavost se popisuje "součinitelem 
prosedavosti" Imp (prosedavé zeminy mají Imp > 1 %). Za prosedavé se považují ty zeminy, 
jejichž pórovitost je n > 40% a vlhkost w < 12%. 

Prosedavost je vlastností zejména spraší a sprašových hlín, charakterizovaných velmi 
strmou křivkou zrnitosti v poli prachových částic, která částečně zasahuje do pole jemných 
písků. U spraší dojde ke zhroucení jejich makropórovité struktury a k náhlému zmenšení 
jejich objemu v důsledku jejich provlhčení. Dalším nezbytným znakem náchylnosti k 
prosedavosti je objemová hmotnost suché zeminy nižší než 1 500 kg.m-3 (viz např. 
podklad [2.6-28]). Prosedat mohou i hrubozrnné zeminy pod dynamickým účinkem, zmrzlé 
půdy vlivem nárůstu teploty nebo jíly při zmenšení vlhkosti. 

Dle § 9, odst. (3), písm. d) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je výskyt prosedavých 
nebo silně bobtnavých základových půd vylučujícím kritériem pro umístění stavby 
s jaderným zařízením (umístění je zakázáno). 

Vzhledem k pozici prosedavých hornin v nejsvrchnější části „Profilu“ se nebudou tyto 
horninz nacházet v základových spárách objektů NJZ EDU důležitých z hlediska jaderné 

 

 
13  viz též Mezní stavy I. skupiny dle zrušené ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými 

základy“. Platnost 1. 10. 1988 - 1. 4. 2010. 

14  Empirické zkušenosti v oblasti zakládání objektů byly velmi vhodným způsobem zahrnuty do dnes již 
zrušené ČSN 73 1001 " Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy". V příloze 6 jsou 
uvedeny "Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro jednotlivé třídy zemin, hloubku zakládání a 
šířku základu.  
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bezpečnosti. NJZ EDU není tedy tímto hazardem ohroženo, viz [2.6-70]. Spraše a 
sprašové hlíny zastižené průzkumnými pracemi na pozemku NJZ EDU budou odtěženy 
při hrubé terénní úpravě.  

Senzitivní jíly 

Za senzitivní jíly jsou označovány jíly s obsahem slabě vázané vody, která se při 
dynamických otřesech uvolní a vyvolá změnu konzistence (viz [2.6-25]). Tyto jíly potom 
nabývají kašovité konzistence, a tudíž nemají téměř žádnou pevnost.  

Senzitivita jílu je určována jako poměr pevnosti neporušeného jílu a pevnosti 
prohněteného jílu za stejné vlhkosti. Dle ČSN EN ISO 14688-215 senzitivita může být nízká 
(< 8), střední (8 – 30) nebo vysoká (> 30). Zeminy se senzitivitou > 50 jsou označovány 
jako senzitivní jíly.  

Jelikož objekty NJZ důležité z hlediska jaderné bezpečnosti budou zakládány na 
zvětralých skalních horninách, rozvoj tohoto hazardu nehrozí. Navíc jílovité zeminy obecně 
(bez ohledu na jejich sensitivitu – tento parametr nebyl sledován) byly na pozemku NJZ 
EDU zastiženy buď v nejsvrchnější části „Profilu“ (budou odtěženy) nebo jen ve velmi 
omezené míře v alterovaných částech horninového prostředí. 

Bobtnavost zemin 

Příčinou bobtnavosti zemin je vyšší podíl jílových minerálů, zvláště montmorillonitu. 
Montmorillonit patří k trojvrstevným dioktaedrickým alumosililikátům a jeho významnou 
vlastností je proměnlivá hodnota parametru c krystalové mřížky, neboli schopnost měnit 
mezivrstevní vzdálenost v závislosti na obsahu vlhkosti nebo na velikosti v mezivrstveném 
prostoru vázaného kationtu nebo komplexu. V praxi se tato vlastnost projevuje schopností 
bobtnat, tj. nabývat na objemu zejména po zvlhčení.  

Dle § 9, odst. (3), písm. d) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je výskyt prosedavých 
nebo silně bobtnavých základových půd vylučujícím kritériem pro umístění stavby 
s jaderným zařízením (umístění je zakázáno). 

Jelikož objekty NJZ důležité z hlediska jaderné bezpečnosti budou zakládány na 
zvětralých skalních horninách, rozvoj tohoto hazardu nehrozí. Navíc jílovité zeminy obecně 
(bez ohledu na obsah montmorillonitu) byly na pozemku NJZ EDU zastiženy buď 
v nejsvrchnější části „Profilu“ (budou odtěženy) nebo jen ve velmi omezené míře 
v alterovaných částech horninového prostředí. Budoucí objekty NJZ EDU tedy nejsou 
tímto hazardem ohroženy. 

Smršťování zeminy 

Jde o vlastnost zeminy, která je charakterizována zmenšením jejího objemu v důsledku 
snížení její vlhkosti ([2.6-25]). Smršťování je popisováno mezí smrštění horniny. Při 
vlhkosti nižší než je mez smrštění zemina již nesnižuje svůj objem snižováním vlhkosti. 
Mez smrštění se určuje laboratorní zkouškou a vyjadřuje se na grafu smrštění ([2.6-25]).  

 

 

15  ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin 
– Část 2: Zásady pro zatřiďování 
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Jelikož objekty NJZ důležité z hlediska jaderné bezpečnosti budou zakládány na 
zvětralých skalních horninách, rozvoj tohoto hazardu nehrozí. Zeminy, u kterých by mohlo 
dojít ke smrštění, budou ze základové spáry odstraněny. V případě, že by došlo k 
ojedinělému zastižení hluboce zvětralých hornin charakteru zeminy základovou spárou 
objektů SC1, budou tyto odtěženy a nahrazeny betonovým plombováním. 

Obsah organické příměsi 

Dle § 9, odst. (3), písm. d) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je umístění zakázáno, 
pokud základová půda je zeminou klasifikovanou ve smyslu normy ČSN-EN-ISO-14688-2 
jako středně – a vysoko – organická zemina. Takové zeminy jsou pro zakládání obecně 
nevhodné. 

Za organické zeminy jsou dle ČSN EN ISO 14689-116 považovány různé typy rašeliny, 
gyttja a humus, tj. horniny kvartérního stáří. Organická hmota se podílí i na složení hornin 
starších geologických útvarů – jedná se o uhlí, kaustobiolity a sedimenty s jejich obsahem. 

Organické látky v zeminách snižují jejich propustnost, zvyšují jejich stlačitelnost a podílejí 
se na agresivitě vod a půd. Stanovení obsahu organických látek je jednou ze zkoušek 
prováděných v rámci klasifikace zemin pro geotechnické účely. 

Základovou půdu objektů NJZ důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti budou tvořit 
mírně a slabě zvětralé až zdravé horniny skalního podkladu zastoupené amfibolity, rulami 
až migmatity, místy ojediněle granulity. V těchto horninách se organická složka 
nevyskytuje. 

2.6.4.4.9.2 Ztekucení zemin 

Ztekucení zemin lze chápat jako velmi specifický případ "tečení", kdy sediment není 
uveden do pohybu prouděním vody, ale iniciátorem "tečení" je kmitavý pohyb částic půdy 
v důsledku dynamického (seismického) namáhání (obvykle při zemětřesení). 

Podstatou jevu je pokles smykové pevnosti nebo tuhosti, způsobený nárůstem pórového 
tlaku v nasycených zeminách tak, že dojde ke vzniku výrazné deformace a efektivní napětí 
v zemině klesne na nulu (viz [2.6-25]; viz též [2.6-57]). 

Ztekucení zemin (zejména zvodnělých písčitých sedimentů) se může objevit jako 
sekundární efekt silných zemětřesení s magnitudem M > 5 (viz např. [2.6-47]). Výrazným 
projevem ztekucení zemin je vznik pískových koláčů (sand blows) na povrchu území a 
s nimi spojených pískových žil. Známým příkladem s výskytem tohoto jevu je seismická 
oblast New Madrid v USA. Při silném zemětřesení (M = 7,5) v letech 1811-1812 se velké 
pískové koláče vytvořily na ploše 10 000 km2 a menší byly zjištěny až do vzdálenosti 240 
km od ohniska zemětřesení (viz [2.6-107]). Z toho vyplývá, že prehistorické projevy 
ztekucení zemin je možné pozorovat i v oblastech poměrně vzdálených od ohniska silného 
zemětřesení.  

Výskyt tohoto jevu je však vedle síly zemětřesení a vzdálenosti od ohniska zemětřesení 
podmíněn přítomností zemin náchylných ke ztekucení na hodnoceném místě. Orientačně 
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– Část 1: Pojmenování a popis 
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lze horniny schopné ztekucení charakterizovat následovně: jemně až středně zrnité písky, 
špatně zrněné (stejnozrnné), s vysokou pórovitostí (40% a více), zcela nasycené vodou 
(stupeň nasycení Sr = 1). 

Projevem diskutovaného jevu může být také tzv. zemní skluz (lateral spreading), což je 
boční pohyb vodou nasycených zemin po mírném svahu. Pohyb nastává opět v důsledku 
ztekucení zeminy vyvolaného zemětřesením. 

Hodnocení tohoto vnějšího vlivu je tedy založeno na šetření, zda se zeminy náchylné ke 
ztekucení na hodnoceném místě nacházejí, příp. jaké jsou jejich fyzikálně-mechanické 
vlastnosti a v jaké mocnosti jsou přítomny. Součástí hodnocení je též prověření, zda na 
hodnoceném místě se nenacházejí indikace minulých případů ztekucení (pískové žíly a 
pískové koláče překryté mladšími zeminami).  

Dle § 9, odst. (3), písm. d) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] je výskyt ztekucení 
zemin vylučujícím kritériem pro umístění stavby s jaderným zařízením (umístění je 
zakázáno). 

Zeminy náchylné ke ztekucení by se ve velmi malé míře (malých mocnostech) mohly 
vyskytnout jako součást sledu neogenních sedimentů. Nepředpokládá se ale, že by 
neogenní sedimenty byly v podloží plošného základu některého z objektů NJZ EDU 
s vlivem na jadernou bezpečnost. Tyto objekty budou založeny na mírně a slabě 
zvětralých až zdravých horninách skalního podkladu. V těchto horninách nemůže dojít 
jakýmkoliv procesem ke ztekucení. Budoucí objekty NJZ EDU tedy nebudou ohroženy 
tímto hazardem. 

2.6.4.4.9.3 Seismicky indukované sedání  

Seismicky indukované sedání zemin (resp. dynamické zhutňování zeminy) je obecně 
proces, při kterém dochází ke kontraktanci (zmenšení) objemu horniny v důsledku 
smykového namáhání. V souvislosti s bezpečností jaderných elektráren je tento jev 
považován za hazard, pokud dojde k jeho rozvoji v důsledku zemětřesení (viz čl. 1.7 
standardu IAEA SSG-9 [2.6-5]).  

K jevu dochází v důsledku cyklického namáhání zeminy (působení smykového napětí) 
generovaného zemětřesením. Projevem je redukce mocnosti vrstvy zeminy. Citlivé jsou 
zejména kypré nebo málo ulehlé, nesoudržné hrubozrnné zeminy, jak vlhké, tak suché. 
S velkou citlivostí se setkáváme u aluviálních náplavů a u nezhutněných zemin 
v zásypech.  

K výskytu jevu dochází při silných zemětřeseních, obdobně silných, jaká vyvolávají 
ztekucení zemin, tj. s magnitudem M > 5. Závažnější škody způsobené tímto jevem však 
lze očekávat při zemětřeseních s magnitudem vyšším než 6,5. 

Základní otázkou, podobně jako u ztekucení zemin, je, zda na hodnoceném pozemku se 
vůbec nacházejí zeminy citlivé na dynamické zhutňování. Jsou-li takové zeminy na 
pozemku jaderného zařízení zjištěny, je nutné tyto zeminy podrobně charakterizovat a 
zejména zjistit jejich plošný i hloubkový rozsah.  

Významnost tohoto hazardu je vyjadřována očekávanou velikostí sedání. Ta se odvozuje 
z mocnosti vrstvy zeminy a hodnoty objemového přetvoření zeminy (εC,N), přičemž 
hodnota εC,N je závislá na velikosti maximálního horizontálního zrychlení, hloubce uložení 
vrstvy zeminy náchylné k dynamickému zhutnění (resp. na tlaku nadloží), podmínkách 
původní napjatosti (Stress Reduction Factor) a na střižném modulu (blíže viz [2.6-112]). 
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Základové půdy citlivé na dynamické zhutňování je nutno považovat za nevhodné pro 
zakládání bezpečnostně významných objektů jaderné elektrárny. Tzn., že na výskyt 
takových zemin na pozemku jaderné elektrárny by se mělo vztahovat ustanovení § 9, odst. 
(3), písm. d) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] o ztekucení zemin. Takový pozemek 
musí být považován za nevhodný, pokud ovšem neexistují rozumná technická opatření 
k eliminaci hazardu (např. odstranění vrstvy aluviálních sedimentů). 

Na základě poznatků o základové půdě na pozemku NJZ EDU a poznatků z přejímek 
základové spáry EDU1-4 (zejména objektů SC1 s vlivem na jadernou bezpečnost) (viz 
kapitola 2.6.4.4.8 a podklad [2.6-70]) vyplývá, že zeminy s výše uvedenými vlastnostmi se 
nenacházejí v základové spáře těchto objektů. Dle dosavadních průzkumů lze 
předpokládat, že se nebudou nacházet ani v základových spárách budoucích objektů NJZ 
ETE důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Budoucí objekty NJZ EDU nebudou tedy 
ohroženy tímto hazardem. 

2.6.4.4.9.4 Interakce základové půdy s meteorologickými jevy  

Stabilita základu může být ovlivněna jevy, které vznikají při interakci základové půdy (nebo 
povrchu území) s některými meteorologickými jevy (voda, vítr, mráz apod.). Do této 
skupiny byly zařazeny vnější vlivy: pozdvižení půdy mrazem (opakující se promrzání 
půdy), sufoze, eroze půdy (resp. vodní eroze) a prachová bouře. 

Pozdvižení půdy mrazem 

Promrzání půdy je jednou z vlastností základové půdy, která může ovlivnit stabilitu 
stavební konstrukce. Nepříznivým důsledkem promrzání půdy je zvedání povrchu území 
(frost heaving, frost heave) a jeho pokles (sesednutí) po oteplení. 

K mrazovému rozpínání zeminy dochází v důsledku přeměny kapalné formy vody na 
pevnou (led). V zemině dochází k růstu krystalů ledu a k vytváření ledových čoček. Jelikož 
změna skupenství vody je doprovázena změnou objemovou (o cca 9 %), dochází též 
k rozpínání zeminy.  

K tomuto jevu dochází, jsou-li naplněny 3 podmínky: nízká teplota - mráz, přítomnost vody 
v zemině a namrzavá zemina. Náchylnost k namrzavosti je především funkcí zrnitosti 
zeminy. Namrzavé jsou zeminy, které obsahují > 30% zrn < 0,06 mm; zeminy s obsahem 
15 – 30% zrn < 0,06 mm jsou nejisté z hlediska namrzavosti a zeminy, které obsahují < 
15% zrn < 0,06 mm jsou nenamrzavé. Jíly a prachy jsou obecně hodnoceny jako namrzavé 
až silně namrzavé. Nejvíce namrzavé jsou kaolinity, nejméně namrzavé jsou 
montmorillonitické jíly. Špatně zrněné jemnozrnné zeminy jsou namrzavé, pokud obsahují 
více než 10% zrn < 0,002 mm, dobře zeminy, pokud obsahují více než 3% zrn < 0,002 
mm.  

Zvětšení objemu (zvýšení povrchu terénu) lze odvodit z pórovitosti zeminy a mocnosti 
promrzající vrstvy na základě vztahu Δh = 0,09 ∙ n ∙ h, kde n je pórovitost zeminy a h je 
mocnost promrzající vrstvy.  

Při hodnocení tohoto hazardu je nutné zohlednit místně specifickou hloubku promrzání a 
vlastnosti zemin v základové půdě, které určují jejich míru namrzavosti.  

Na území České republiky je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována úroveň 
80 – 140 cm pod povrchem. Tato hloubka se mění s nadmořskou výškou a variace jsou 
následující: 
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nadmořská výška [m n.m.] < 250 250 – 400 400 – 700 700 – 900 

hloubka promrzání [m] 0,75 – 0,85 0,8 – 0,9 0,9 – 1,1 1,1 – 1,3 

Namrzavost zemin se stanovuje ze zrnitostního rozboru zeminy na základě Scheiblova 
kritéria namrzavosti zemin. Grafická podoba tohoto kritéria je znázorněna na Obr. 63.  

Obr. 63: Rozdělení zemin podle namrzavosti - Scheibleho kritérium. 

Budoucí objekty důležité z hlediska jaderné bezpečnosti budou založeny na skalních 
horninách pod hloubkou promrzání. Nebudou tedy ohroženy tímto hazardem. 
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Sufoze 

Sufoze je druh tečení, definovaný jako mechanické přemísťování a výnos volných jemných 
frakcí hornin, případně výplní puklin a poruchových zón účinkem hydrodynamického tlaku 
proudící podzemní vody. ([2.6-58]). Velikost sufoze závisí především na složení zemin a 
na hydraulických podmínkách. Její průběh je ovlivňován např. následnými změnami 
filtračních vlastností zeminy, její ulehlostí, tvarem a spojitostí pórů, cementací a 
geologickou stavbou prostředí. Hydraulické podmínky jsou dány především filtračním 
gradientem. 

K sufozi dochází především v sedimentech s propustností jak průlinovou tak puklinovou, 
avšak zejména v nezpevněných sedimentech. V geologickém prostředí se se sufozními 
jevy velmi často setkáváme např. ve spraších.  

Sufoze má za následek sesedání povrchu, vznik podzemních výdutí nebo trychtýřovitých 
sníženin (sufozních studní). K sufozním jevům může dojít i přímým zásahem člověka do 
stability systému půdní a podzemní vody. Dle podkladu [2.6-58] jde nejčastěji o následující 
zásahy:  

- Dlouhodobé výrazné snížení hladiny podzemní vody čerpáním ze stavebních jam, 
podzemních děl, čerpacích vrtů, ze studní apod.;  

- Rychlý pokles hladiny vody v nádržích; 

- Vznik soustředěných filtračních proudů po vybudování přehrad hrází, nádrží, při 
úniku z derivačních kanálů.  

V aglomeracích a průmyslových areálech může dojít k sufozi též při porušení 
velkoprůměrových potrubí dopravujících např. pitnou, užitkovou nebo technologickou 
vodu. 

Pro hodnocení je velmi významná kritická hodnota filtračního gradientu, po jejímž 
překročení se sufoze může rozvíjet. Hodnoty pro různě zrnité horniny jsou uvedeny např. 
v podkladu [2.6-58] – viz Tab. 24. 

Z tabulky je patrné, že pro jemnozrnné zeminy (středně zrnitý prach) je kritická rychlost 
0,59 m/min., pro hrubozrnný písek (frakce 1,0 mm) je to 5,91 m/min. a jemnozrnný štěrk 
(frakce 5 mm) je to 13,23 m/min.  

Tab. 24: Kritické hodnoty filtračního gradientu dle podkladu [2.6-58]. 

Velikost zrn 
(mm) 

Kritická rychlost 
(m/min) 

Velikost zrn 
(mm) 

Kritická rychlost 
(m/min) 

0,01 0,59 0,3 3,08 
0,03 1,04 0,8 5,3 
0,05 1,31 1,0 5,91 
0,08 1,67 3,0 10,37 
0,1 1,83 5,0 13,23 

Vznik a rozvoj sufoze v důsledku poruchy potrubního vedení 

Ke vzniku a rozvoji sufoze z výše uvedené příčiny může na pozemku NJZ EDU dojít pouze 
v souvislosti s poruchou potrubí přivádějícího surovou vodu do EDU1-4. Tento řad protíná 
pozemek NJZ EDU na jeho východní okraji, mimo oblast zvažované výstavby objektů NJZ 
EDU s vlivem na jadernou bezpečnost. 
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Při poruše tohoto řadu by mohlo dojít k erozi nezpevněných zemin zásypu proudem 
unikající vody a k jejich odnosu. Podobný efekt může nastat i v případě poruchy dešťové 
kanalizace v kombinaci se silnými srážkami. V obou případech může dojít ke vzniku 
kaveren a následnému sesednutí povrchu území, nicméně mimo uvažované umístění 
objektů NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost. Z tohoto důvodu lze zhodnotit, že 
objektu NJZ EDU nebudou hazardem sufoze ohroženy. 

Vznik a rozvoj sufoze v důsledku zatékání a eroze dešťovou vodou 

Tento jev by se mohl vyskytnout až po výstavbě objektů NJZ EDU v případě, že by zásypy 
stavebních jam nebyly dostatečně zhutněny a ochráněny pro zatékání dešťové vody. 
Tento problém se vyskytl v okolí reaktoroven EDU1-4 a jako příčina bylo identifikováno 
právě nedostatečné zhutnění zásypu v okolí objektů. srov. [2.6-94], nicméně toto bylo 
porušení technologického postupu zhutňování zásypů stavebních jam. Standardní postup 
zhutňování zásypů stavebních jam bude při realizaci výstavby objektů NJZ EDU dodržen 
a tudíž se nepředpokládá rozvoj tohoto hazardu na pozemku NJZ EDU. 

Eroze (vodní eroze) 

Eroze je soubor pochodů způsobujících, že materiál zemského povrchu je uvolňován, 
rozpouštěn, obrušován a přemísťován. Hlavním erozním činitelem je mechanické 
působení klastického materiálu unášeného tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a 
větrem (viz [2.6-24]). 

Ve vztahu k hodnocení pozemku NJZ EDU je relevantní vodní eroze, kde erozním 
činitelem je tekoucí voda generovaná srážkami. Jedná se tedy o destrukční činnost deště 
a povrchového odtoku s následným transportem půdních částic. Nejpříznivější podmínky 
pro rozvoj vodní eroze vznikají při přívalových povodních (flash floods). K rozvoji eroze 
přispívá zejména nedostatečný nebo porušený vegetační kryt území. 

Jev se může rozvíjet s různou intenzitou, a tedy i s různými dopady na zasažené území. 
Zcela běžně se vyskytuje dešťový ron, který je např. v podkladu [2.6-25] popisován jako 
nesoustředěné odtékání vody po povrchu terénu spojené jeho modelací – plošným 
vymíláním a odnosem půdy. Ron může způsobit narušení povrchu svahů a náspů, 
porušení vegetačního krytu, odnos materiálu a jeho uložení na jiných místech pozemku 
jaderného zařízení. 

Závažnější následky jsou spojovány s tzv. bleskovou povodní, vzniká po krátkém 
přívalovém dešti. Objevuje se nejčastěji v horských a podhorských oblastech, ale může se 
vyskytovat i tam, kde je znemožněno nebo silně omezeno vsakování vody do půdy 
(například na rozsáhlých zpevněných plochách, především v městské zástavbě, s 
poddimenzovanou nebo ucpanou kanalizací). 

Vyhodnocení tohoto vnějšího vlivu je požadavkem vyhlášky 378/2016 Sb. [2.6-2] (viz § 10, 
písm. f)). 

Je ale nutné zohlednit, že pozemek NJZ EDU bude územím s rozsáhlými zpevněnými 
plochami a dále nelze zcela vyloučit ucpání dešťové kanalizace. Na druhou stranu bude 
pozemek NJZ EDU nivelizovaným prostorem s minimálním výskytem svahů, kde by 
k vodní erozi zemního krytu mohlo především dojít. Morfologie území spolu s 
neporušeným a udržovaným vegetačním krytem (zatravněním) a programem kontroly a 
údržby kanalizace vytvářejí nepříznivé podmínky pro masivní rozvoj vodní eroze na 
pozemku NJZ EDU. 
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Prachová bouře 

Prachová (písečná) bouře představuje přenos jemnozrnného vátého písku, prašné hlíny, 
jílu nebo rašeliny silným větrem na velké vzdálenosti od zdroje. Prachové bouře mají 
značný horizontální i vertikální rozsah. Šířka vzdušného proudu unášejícího pevný 
materiál dosahuje stovky km, výška několik km, rychlost přenosu desítky km.h–1. Štěrk a 
hrubý písek je zpravidla unášen do výšky několika desítek cm, jemný písek zpravidla do 2 
m nad zemí, a prach může být při silné turbulenci zvednut až do výše oblaků a přenášen 
na vzdálenost až tisíců km, kde je ukládán jako jemná navátina.  

Ve vztahu k jaderné bezpečnosti je nutné brát v úvahu abrazivní účinky prachové bouře a 
dále negativní dopady na funkčnost některých zařízení. 

Dle standardu IAEA SSG-18 [2.6-6] jsou prachové bouře hodnoceny na základě celkového 
nánosu materiálu v mg.h.m-3, kde doba trvání v h a průměrný nános prachu/písku v mg.m-

3 je odvozován z historicky zaznamenaných prachových bouří, které výpočtově vykazovaly 
největší nánosy prachu/písku v čase. 

Vyhodnocení tohoto hazardu je také požadavkem vyhlášky 378/2016 Sb. [2.6-2] (viz § 9, 
odst. (1), písm. a). Při posuzování území s jaderným zařízením z hlediska dalších 
geodynamických jevů a geotechnických parametrů základových půd vyhláška ukládá 
povinnost hodnotit větrnou erozi a zdroje prachových částic a úlomků hornin. 

Větrná eroze vzniká mechanickou činností větru, který rozrušuje půdní povrch, odnáší 
uvolněné půdní částice a ukládá je na jiných místech (při poklesu energie vzdušného 
proudu). Tento jev je typický v /semi/aridních oblastech, ale může se objevit i v sušších 
částech humidních oblastí s půdami s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi (tedy i na území 
ČR).  

Tento jev je tedy kombinací několika přírodních jevů – síly a převládajícího směru větru a 
vlastností půdy, zejména velikosti zrna a nízkých ročních srážkových úhrnů. Nejméně jsou 
ohroženy vlhké a chladné regiony s jílovitými půdami. Nejohroženější jsou naopak suché 
oblasti s písčitými půdami, jako např. oblasti Znojemska a Hodonínska. 

Kritická rychlost větru, při které dochází k větrné erozi nad přípustnou mez, byla stanovena 
VÚMOP (Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. následovně: (viz Tab. 25). 

Tab. 25: Kritická rychlost větru (Pasák, VÚMOP, 1964). 

Druh půdy 
suchá vlhká 

rychlost větru (m.s-1) rychlost větru (m.s-1) 

Písčitá 3,3 8,0 

Hlinitopísčitá 3,3 20,0 

Písčitohlinitá 6,4 11,3 

Hlinitá 22,0 22,0 

Jak vyplývá z kap. 2.4 ZBZ EDU, nelze na pozemku EDU a v jeho okolí vyloučit výskyt 
nárazového větru o hodnotách uvedených v Tab. 25. Proto je nutné tento vnější vliv 
považovat za relevantní pro NJZ EDU (viz studie [2.6-109]). 
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Pro předběžné hodnocení tohoto vnějšího vlivu je možné využít mapový portál VÚMOP, 
v.v.i., kde jsou prezentována Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na 
podkladu půdně-klimatických faktorů (VÚMOP, 2016). Na Obr. 65 je uvedena mapa oblastí 
ohrožených větrnou erozí na základě členění oblastí podle veřejného registru půdy (LPIS). 

Obr. 64: Potenciální ohrožení zemědělské půdy v ČR větrnou erozí. Zdroj: Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

Obr. 65: Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně-klimatických 
faktorů (LPIS). Převzato z (https://geoportal.vumop.cz/apps/mapovnik/vetrna_eroze_index.php) a 
přeneseno na topografický podklad. 
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Jak vyplývá z mapy na Obr. 65, v okolí pozemku NJZ EDU se vyskytují všechny typy půd 
z hlediska ohrožení větrnou erozí. Převažují však půdy bez ohrožení nebo půdy ohrožené. 
Z hlediska směru převládajícího proudění (od SZ, od Slavětic), větry postupují k pozemku 
NJZ EDU z oblasti hodnocené VÚMOP jako oblast (katastr) s mírnou mírou rizika 
ohrožení. Podrobnější hodnocení je uvedeno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU. Z hodnocení 
vyplývá, že ochrana před účinky prachová bouře je zahrnuta do projektových východisek 
uvedených v kapitole 2.11 ZBZ NJZ EDU. 

2.6.4.4.9.5 Pronikání plynů do základové půdy z podloží  

Z těchto hazardů byly identifikovány dva jevy: výrony/unikání metanu a emanace radonu.  

Výrony / unikání metanu 

V kontinentálních podmínkách se s významnějšími úniky metanu nebo zemního plynu 
setkáváme v oblastech, kde jsou uloženy zásoby kaustobiolitů (uhlí, ropy a plynu) nebo se 
metan vyskytuje v tzv. důlních plynech. V ČR je problematika nekontrolovatelného výstupu 
důlních plynů aktuální zejména na Ostravsku. Dále se s tímto jevem můžeme v ČR setkat 
v naftových terénech karpatské předhlubně a vídeňské pánve (blíže viz 
http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/katalog/ geohazard-19/).  

Nebezpečnost výronů metanu je dána skutečností, že směs metanu se vzduchem může 
vytvořit výbušnou nebo hořlavou koncentraci. Výbušná koncentrace metanu, v závislosti 
na obsahu plynu ve směsi se vzduchem, se pohybuje přibližně v rozmezí 5–15 % ([2.6-
100]). 

V prvém kroku hodnocení tohoto hazardu je nutné zjistit, zda se v podloží pozemku 
jaderného zařízení nacházejí vrstva s podílem kaustobiolitů.  

Jelikož pozemek NJZ EDU se nachází v oblasti s podložím tvořeným krystalinickými 
horninami, výskyt výronů metanu je zde prakticky vyloučen. 

Radonové riziko na pozemku NJZ EDU 

Nejvýznamnější podíl na expozici obyvatel ze všech NORM má radon a jeho dceřiné 
produkty, cca 50% ([2.6-108]). Radon patří mezi inertní plyny, který vzniká jako jeden 
z produktů uran – rádiové rozpadové řady. Radioaktivní přeměnou uranu 238U vzniká 
radium 226Ra a z něj radon 222Rn. Jeho poločas rozpadu je 3,825 dne a rozpadá se na své 
dceřiné produkty 218Po, 214Pb, 214Bi a 214Po. Jsou to kovy, které se mohou vázat na 
aerosoly či prachové částice, a tak jsou inhalovány. Radioaktivita radonu a jeho dceřiných 
produktů se udává v jednotkách Bq.m-3 (becquerel). 

Radon proniká puklinami v horninovém masivu k povrchu, a pokud je na takovém 
horninovém podloží umístěna nedostatečně izolovaná budova, proniká do interiéru. Při 
průchodu horninovým prostředím radon též nasycuje podzemní vodu. K expozici radonem 
tedy může docházet i při používání takové vody (blíže viz [2.6-8]).  

Generelní obraz o možném radonovém riziku na území ČR poskytuje Mapa radonového 
rizika (viz podklad [2.6-29], Obr. 66), která byla sestavena na základě výsledků 
radonového programu České republiky, realizovaného od r. 1990 ve spolupráci s 
Meziresortní radonovou komisí ČR a Asociací radonové riziko.  

Průměrná roční efektivní dávka na jednotlivce z celosvětové populace z inhalace radonu 
ve vnitřním a vnějším prostředí činí asi 1,2 mSv (miliSievert). V České republice, která 
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patří mezi země, ve kterých je díky horninovému podloží zvýšená koncentrace radonu v 
ovzduší, je tato hodnota dokonce dvojnásobná ([2.6-103]). 

Zjištění radioaktivity prostředí způsobené NORM je zakotveno v čl. 4.15 standardu IAEA 
SSR-1 [2.6-4]. Stanovení radonového indexu pozemku též vyplývá ze zákona 263/2016 
(atomového zákona) [2.6-1], kde je v § 98, odst. (1) uložena povinnost: „Ten, kdo navrhuje 
umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen 
zajistit stanovení radonového indexu na pozemku.  

Obr. 66: Výskyt jednotlivých kategorií radonového indexu pozemku na území ČR (Převzato 
z podkladu [2.6-29]). 

V případě radonu je určován radonový index pozemku (RI), který je dán hodnotou 
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v závislosti na plynopropustnosti zemin. 
Mezní hodnoty pro nízký, střední a vysoký RI jsou uvedeny v Tab. 26. 

Tab. 26: Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku podle objemové aktivity radonu v 
půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. 

Radonový index 
pozemku 

Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (kBq.m-3) 

Nízký cA < 30 cA < 20 cA < 10 

Střední 30 ≤ cA < 100 20 ≤ cA < 70 10 ≤ cA < 30 

Vysoký cA > 100 cA > 70 cA > 30 

  nízká střední vysoká 

  Plynopropustnost zemin 
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Z podkladových materiálů uvedených v podkladu [2.6-29] vyplývá, že vysoké radonové 
riziko je na pozemcích s podložím tvořeným durbachity a syenity (tj. např. třebíčský masiv) 
a granitoidy obecně. Naproti tomu pozemky na sedimentárních jednotkách mají radonové 
riziko nízké. Radonové riziko z podloží obvykle vzrůstá v místech tektonických poruch, 
zlomů a mylonitizovaných pásem, které umožňují snazší pronikání radonu z podloží. Vyšší 
radonové riziko je možné očekávat i v blízkosti kontaktů geologických jednotek s nízkým 
a vysokým radonovým rizikem, jestliže horniny s vysokým radonovým rizikem tvoří podloží 
málo mocných hornin s nízkým radonovým rizikem.  

Pronikání radonu je s odvoláním na standard IAEA SSG-32 [2.6-8] uvedeno jako 
geotechnický hazard. Zkoumání přirozené radioaktivity prostředí je rovněž požadavkem 
dle čl. 4.15 standardu IAEA SSR-1 ([2.6-4]).  

Z těchto důvodů je vyhodnocení tohoto hazardu zařazeno do této kapitoly. Ve studii [2.6-
109] byla přítomnost NORM na pozemku NJZ EDU vyhodnocena jako reálná, neboť se 
jedná o kontinuální proces rozpadu radionuklidů přítomných v každém horninovém 
prostředí a emitace ionizujícího záření.  

Nicméně pozaďovou radioaktivitu prostředí není možné považovat za hazard ohrožující 
SKK elektrárny. Radioaktivní záření by ale mohlo působit na obsluhu SKK. Újma na zdraví 
personálu se však projeví až po dlouhodobé expozici, takže je možné přijmout adekvátní 
opatření k ochraně personálu před účinky NORM. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jako reálný jev na pozemku NJZ EDU bylo identifikováno 
„pronikání radonu“, které však není vyhodnoceno jako relevantní hazard ohrožující NJZ 
EDU. Dle dostupných dat lze předpokládat, že pozemek NJZ EDU je pozemkem se 
středním radonovým indexem. 

2.6.4.4.9.6 Agresivní podzemní voda 

Podstatou agresivity vody je schopnost podzemní vody porušovat a znehodnocovat 
materiály, nejčastěji stavební (např. beton, kovy), se kterými přichází do styku. Jedním 
z důsledků agresivity podzemní vody je koroze materiálu (viz [2.6-25]).  

Korozi malty a betonu v důsledku působení agresivní náporové vody lze obecně rozdělit 
do několika skupin: 

- korozivní působení vody v důsledku nízké mineralizace (hladové vody), 

- korozivní působení vody v důsledku nízkého pH vody (kyselé vody), 

- korozivní působení vody v důsledku obsahu síranových iontů (síranová agresivita), 

- korozivní působení vody v důsledku obsahu agresivního oxidu uhličitého (uhličitá 
agresivita), 

- korozivní působení vody v důsledku vysokých koncentrací hořečnatých iontů, 

- korozivní působení vody v důsledku zvýšených koncentrací amoniakálního dusíku, 

- korozivní působení vody v důsledku obsahu dalších činitelů (např. sulfanu a jeho 
iontových forem). 

Základní hodnocení agresivity podzemních a povrchových vod upravuje ČSN EN 206 
„Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“. Dle této normy je agresivita 
vodného prostředí klasifikována hodnotami uvedenými v Tab. 27. 
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Tab. 27: Stupně agresivity prostředí dle ČSN EN 206–1 

Chemická 
charakteristika 

Referenční 
zkušební metoda 

Stupně agresivity 

slabě agresivní 
středně 

agresivní 
vysoce agresivní 

XA1 XA2 XA3 

SO42- [mg/l] EN 196-2 ≥ 200 a ≤ 600 > 600 a ≤ 3000 > 3000 a ≤ 6000 

pH [-] ISO 4316 ≥ 5,5 a ≤ 6,5 ≥ 4,5 a < 5,5 ≥ 4,0 a < 4,5 

agres.CO2  [mg/l] EN 13577:1999 ≥ 15 a ≤ 40 > 40 a ≤ 100 > 100 až do nasyc. 

NH4+ [mg/l] ISO 7150-1 / -2 ≥ 15 a ≤ 30 > 30 a ≤ 60 > 60 a ≤ 100 

Mg2+ [mg/l] ISO 7980 ≥ 300 a ≤ 1000 > 1000 a ≤ 3000 > 3000 až do nasyc. 

Nejčastější formou agresivity vody je agresivita uhličitá. Poměrně častá je i agresivita 
síranová. Podzemní vody s vysokými obsahy síranových iontů a nízkým pH se mohou 
objevit v oblastech ovlivněných průsaky z odvalů a odkališť po těžbě sulfidických rud, ve 
výtocích důlních vod, jak z dolů po těžbě sulfidických rud, tak např. i hnědého uhlí. 
Zatížené podzemní vody se mohou objevovat též v okolí starých ekologických zátěží.  

Korozivní účinky mají též málo mineralizované, tzv. hladové vody. Působení málo 
mineralizované podzemní vody výše uvedená norma neupravuje. Mezní hodnoty 
působení málo mineralizovaných vod jsou uvedeny např. v podkladu [2.6-71]17. V témže 
podkladu jsou uvedena i orientační hodnota ukazující na možné korozivní působení 
sulfanu. Ke korozi postačuje již jeho koncentrace ve vodě 1 mg.l-1. 

Za závažné ohrožení stavebních konstrukcí lze považovat dosažení stupně agresivity 
prostředí XA3 v podzemní vodě na pozemku JE a zároveň obtížná nebo nemožná 
realizovatelnost sanačních prací (odstranění zdroje silně zatížených vod). Zmírnění účinků 
agresivní podzemní vody lze docílit zejména realizací hydroizolací, použitím speciálních, 
např. síranovzdorného, typů betonu nebo snížením hladiny podzemní vody pod úroveň 
základů staveb. 

Podzemní voda rovněž způsobuje korozi ocelových a litinových potrubí uložených v zemi. 
Podstatou této koroze jsou elektrochemické procesy. Za vlastnosti podzemní vody, které 
ovlivňují rozvoj koroze, jsou považovány pH, obsah kyslíku a oxidu uhličitého a také obsah 
síranů a chloridů ve vodě (blíže viz [2.6-71]). Hodnocení koroze ocelových potrubí 
upravuje ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti 
korozi s účinností od 1.11.1987. Mezní hodnoty a třídy agresivity prostředí dle ČSN 03 
8375 jsou uvedeny v Tab. 28. 

Vyhodnocení tohoto hazardu se opírá o posouzení chemických vlastností podzemní vody, 
což je obecný požadavek uvedený v čl. 3.43 standardu SSR-1 ([2.6-4]). Je zde uložena 
povinnost prostudovat režim podzemní vody a chemické vlastnosti podzemní vody. 

 

 
17  Působení málo mineralizované podzemní vody se posuzuje podle koncentrace hydrogenuhličitanů ve 

vodě (KNK4,5). Slabě agresivní je voda s KNK4,5 < 2,0 mmol.l-1, tj. podzemní voda jejíž celková 
mineralizace je přibližně 200 mg.l-1.  
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Podzemní voda (II-5a-iii) patří ke geologickým vnějším vlivům též dle Annexu II standardu 
SSG-35 ([2.6-9]). 

Tab. 28: Agresivita vod na ocel dle ČSN 03 8375. 

Agresivita 
prostředí  

Reakce 
vody 
(pH) 

Vodivost 
(μS.cm-1) 

Obsah 
SO3 + Cl 

(mg.dm-3) 

Agresivní 
CO2 

(mg.dm-3) 
Charakteristika prostředí  

Velmi 
nízká  
I.  

6,5 až 8,5 <100 <100 0 
Potrubí je nad hladinou podzemní 
vody nebo je trvale uloženo ve vodě 
velmi nízko nebo středně agresivní  

střední  
II.  

8,5 až 14 200 a 100 
100 až 

200 
0 

Stupeň nasycení pórů vodou v 
rozmezí 50 až 95 %  

zvýšená  
III.  

6,0 až 6,5 
430 až 

200 
200 až 

300 
5 

Stupeň nasycení pórů vodou v 
rozmezí 50 až 95 %. Projevující se 
vliv kapilární vzlínavosti vody 
zeminou  

velmi 
vysoká  
IV.  

<6,0 >430 >300 5 

Časté kolísání hladiny podzemní 
vody v pásmu, kde je uloženo 
potrubí (půdy střídavě vlhké a 
provzdušněné – odvzdušněné), vliv 
kapilární vzlínavosti vody zeminou  

Agresivita podzemní vody na beton 

Agresivita podzemní vody na betonové konstrukce objektů NJZ EDU byla posuzována 
autory studie [2.6-70]. Většina odebraných vzorků na pozemku NJZ EDU splňuje stupeň 
agresivity nižší, než XA1 – slabě agresivní prostředí. Žádný z odebraných vzorků 
nepřekročil limity pro XA1 – slabě agresivní chemické prostředí. Vody lze tedy až na 
výjimky charakterizovat jako neagresivní chemické prostředí. 

Z vrtů realizovaných IG vrtů na PNpU NJZ EDU, ze kterých byl proveden odběr vzorků 
podzemních vod jsou výjimkou pouze následující vrty: 

Překročení hodnoty síranů (200 mg.l-1) - A – 113 (228 mg.l-1), A – 117 (217 mg.l-1) a A - 119 
(259 mg.l-1), A – 312 (271 mg.l-1), A – 202 (217 mg.l-1) 

Z nově realizovaných HG monitorovacích vrtů na PNpU NJZ EDU, ze kterých je prováděn 
pravidelný čtvrtletní odběr vzorků podzemních vod jsou výjimkou pouze následující vrty: 

U vrtu HVA – 1a byl ve vzorku odebraném 28. 7. 2014 zjištěn výskyt síranů v množství 
260 mg/l, což tento vzorek zařazuje do kategorie XA1 – slabě agresivní chemické 
prostředí. Následující hodnoty již byly pod hranicí 200 mg/l. 

Dále pak u vzorku z 28. 10. 2014 bylo změřeno CO2 – agresivní v množství 35 mg/l. Což 
tento vzorek taktéž zařadilo do kategorie XA1 – slabě agresivní chemické prostředí. 
Všechny ostatní vzorky z tohoto vrtu měly hodnoty pod 15 mg/l. 

U vrtu HVA – 2b byla při jednom oděru (26. 7. 2017) naměřena zvýšená hodnota CO2 
agresivní a to 17,13 mg.l-1, což tento vzorek řadí do skupiny XA1 – slabě agresivní 
prostředí. V ostatních vzorcích však byly hodnoty 0 mg.l-1. Jedna zvýšená hodnota se dá 
tedy považovat za výjimku a vzorky z vrtu jako takového bychom zařadily do 
neagresivního chemického prostředí. 

U vrtu HVA – 4 je poměrně vysoký obsah síranů. Při prvním odběru (28. 7. 2014) byla 
hodnota obsahu síranů v podzemní vodě 54 mg/l. Při odběru (29.4.2015) již tato hodnota 
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vystoupala na 247 mg/l. Při odběru (4. 8. 2015) byla hodnota obsahu síranů v podzemní 
vodě 248 mg/l a vzorek tak byl zařazen do kategorie XA1 – slabě agresivní chemické 
prostředí. V hydrologickém roce 2016/2017 byli již hodnoty síranů pod limitem a byly 
zařazeny do neagresivního chemického prostředí. 

Další vrt, který vybočuje z průměru je vrt HVA – 8, u nějž je, jak již bylo řečeno, zvýšená 
hodnota pH. Při všech odběrech tato hodnota neklesla pod 9,27. Vysoké pH je způsobeno 
vylouhováním betonového těsnění do vody ve vrtu. Nicméně takto zvýšená úroveň pH 
nepředstavuje z hlediska agresivity podzemních vod problém a podzemní vody z vrtu HVA 
– 8 lze charakterizovat jako neagresivní chemické prostředí. 

U vrtu HVA – 109b je obdobná situace jako u vrtu HVA – 4. I zde jsou překročeny limity 
síranů. První odběr (22. 9. 2015) měl hodnotu 168 mg/l, ale následující odběr (26. 10. 
2015) vykazoval již hodnotu 267 mg/l, což je značný nárůst za poměrně krátké období. 
Tento vrt byl tedy zařazen také do kategorie XA1 – slabě agresivní chemické prostředí. 
Nicméně všechny následující odběry již vykazovaly hodnoty pod 200 mg/l. 

Všechny ostatní vzorky splňují veškeré limity pro zařazení do kategorie – Neagresivní 
chemické prostředí. U většiny vrtů lze sledovat kolísání obsahu minerálních rozpuštěných 
látek. 

2.6.4.4.9.7 Radioaktivita hornin v okolí EDU 

Metamorfované horniny pestré skupiny, zastoupené kvarcity, kvarcitickými rulami, 
krystalickými vápenci a amfibolity, vytvářejí lokální minima dávkového příkonu záření 
gama (Da = 35–75 nGy.h-1) v mnohých oblastech moldanubika. Radioaktivita gföhlských 
rul rokytenského komplexu, které zasahují na pozemek NJZ EDU je vyšší (Da = 60–95 
nGy.h-1), a roste s obsahem biotitu (viz podklad 2.6-34). 

Naproti tomu extrémně nízkou radioaktivitu (Da = 25–50 nGy.h-1) mají serpentinity u 
Horních Borů (obsah v hornině K - 0,6%, U - 1,6 ppm, Th - 3,9 ppm) a u Mohelna. Nízkou 
radioaktivitou se vyznačují granulity (Da = 35–60 nGy.h-1), což je podmíněno zejména 
nízkými obsahy uranu a thoria (K - 2–4%, U - 1 ppm, Th - 1–8 ppm). Mírně vyšší hodnoty 
jsou pozorovány v moldanubických ortorulách (Da = 70–110 nGy.h-1).  

Naopak vysoké hodnoty obsahu radionuklidů a tím i dávkového příkonu záření gama jsou 
známé z třebíčského masív (viz podklad 2.6-34), kde se hodnoty dávkového příkonu 
záření gama pohybuje v rozmezí (Da = 150–200 nGy.h-1) v důsledku zvýšených obsahů 
U a Th (K - 3,5–5,5 %, U–6–12 ppm, Th - 25–50 ppm). 

Výsledky přímých měření na horninách ze sousedního pozemku NJZ EDU, jsou uvedeny 
v podkladu [2.6-82]. Ve třech vrtech byla provedena karotážní měření, včetně gama 
karotáže. Vrty byly vyhloubeny především v amfibolitech a rulách a v jejich různých 
litologických varietách. Rozpětí hodnot dávkového příkonu záření gama pro jednotlivé typy 
hornin jsou uvedena v Tab. 29. 

Plošné zhodnocení na základě letecké gamaspektrometrie je popsáno v podkladech [2.6-
45] a [2.6-46]. V podkladu [2.6-45] bylo letecké geofyzikální měření v oblasti Dukovan, 
provedené v roce 1981, reinterpretováno a byly sestaveny nové mapy koncentrací 
přírodních radionuklidů K, U, Th v měřítku 1:100 000. Dále byly na základě těchto dat 
vyčísleny hodnoty sumárního dávkového příkonu gama záření ve vzduchu 1 m nad 
terénem v nGy/h (viz Obr. 67) a sumárního příkonu efektivního dávkového ekvivalentu 
gama záření ze zemského povrchu v nSv/h. 
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Tato data představují "výchozí stav" v okolí EDU ve smyslu čl. 4.15 standardu IAEA SSR-
1 ([2.6-4]). Zároveň tato data byla porovnána s novým měřením popsaným v podkladu 
[2.6-46]. Obě měření, jak je uvedeno v podkladu [2.6-45] přinesla srovnatelné údaje o 
hodnotách pole radioaktivity. 

Obr. 67: Grafické znázornění hodnoty sumárního dávkového příkonu gama záření ve vzduchu 1 
m nad terénem v nGy/h. Převzato z podkladu [2.6-45].  

Na obrázku jsou barevně rozlišeny dva rozsahy hodnot - do 70 nGy/h (modře) a nad 70 
nGy/h (červeně). Hranice velmi dobře odlišuje bazické horniny (amfibolity, serpentinity) s 
nižšími hodnotami dávkového příkonu od rulových hornin (migmatitů, rul, granulitů) s 
vyššími hodnotami. 
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Tab. 29: Rozpětí hodnot dávkového příkonu záření gama pro jednotlivé typy hornin z pozemku 
NJZ EDU. Převzato z podkladu [2.6-82]. 

Hornina/litologická varieta Rozpětí Da v [nGy.h-1] 

Amfibolit s.s. 40 - 80 

Amfibolit páskovaný 80 - 130 

Ruly - granulitické, amfibotitické 35 - 60 

Rula/Amfibolit - pyroxenická varieta 80 - 150 

Rula granátická s velkými granáty až 
1 cm 

150 - 250 

Migmatit 180 - 220 
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2.6.4.4.10 Souhrnné zhodnocení  

2.6.4.4.10.1 Zhodnocení dle vyhlášky č. 378/2016 Sb.  

V kapitole 2.6.4.4 byly popsány vlastnosti základové půdy a podzemní vody na pozemku 
NJZ EDU v souladu s požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] uvedených v § 8 
týkající se oběhu podzemní vody z pohledu její agresivity a § 9 týkající se vlastností a 
chování základové půdy.  

Vylučující kritérium 

Na pozemku NJZ EDU, zejména jeho části PNpU NJZ EDU, kde se budou nacházet 
objekty NJZ EDU důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, se nenachází nevhodné 
vlastnosti základových půd dle § 9 odst. (3) písm. d) vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2].  

Lze tedy konstatovat, že pozemek NJZ EDU není ve střetu s vylučujícím kritériem dle § 9 
odst. (3) písm. d) vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. 

2.6.4.4.10.2 Zhodnocení dle standardu SSR-1 

Výše uvedené hodnocení se vztahuje i na požadavky uvedené v čl. 5.24 až 5.26 a 5.30 
až 5.31 standardu IAEA SSR-1 [2.6-4].  

2.6.4.4.10.3 Zhodnocení požadavků na hodnocení hazardů souvisejících s 
vlastnostmi a chováním základové půdy 

Hodnocení hazardů spojených s vlastnostmi základové půdy dle kapitoly 2.6.4.3.4 je 
uvedeno v následujících kapitolách, viz Tab. 30. 

Tab. 30: Relevantní hazardy související s vlastnostmi a chováním základové půdy. 

Hazardy související s vlastnostmi a 
chováním základové půdy 

Kapitola 

nepříznivé vlastnosti základové půdy 2.6.4.4.9.1 

ztekucení zemin 2.6.4.4.9.2 

seismicky indukované sedání 2.6.4.4.9.3 

výskyt metanu 2.6.4.4.9.5 

výskyt radonu 2.6.4.4.9.5 

agresivní podzemní voda 2.6.4.4.9.6 

povrchová eroze 2.6.4.4.9.4 

Z hodnocení uvedeného výše vyplývá, že pozemek NJZ EDU nemá takové charakteristiky 
vlastností, při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno. Rovněž nebyl 
identifikován žádný hazard, který by mohl ovlivnit jadernou bezpečnost. 

2.6.4.4.10.4 Projektová východiska 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2], a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.6-4] zařazených do této kapitoly vyplynula 
následující projektová východiska pro NJZ EDU. 
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- Z poznatků v kap. 2.6.4.4 vyplývá, že HVB NJZ EDU budou s ohledem na hloubku 
základové spáry zakládány v dostatečně únosných mírně zvětralých horninách. 
Generelně lze počítat v úrovni zakládání HVB s modulem přetvárnosti hornin 
větším než 200 MPa. V této úrovni lze rovněž předpokládat dosažení rychlosti 
příčných (S) vln vyšší než 1100 m.s-1 (blíže viz kap.2.6.4.4.7.5),  

- ze zjištěné hodnoty rychlosti střižné vlny (viz Tab. 20) vyplývá, že PNpU NJZ EDU 
je staveništěm typu 1 ve smyslu odstavce 3.1 doporučení IAEA NS-G-3.6 [2.6-11] 
a proto není nutné provádět pro konstrukce dynamickou analýzu seismické odezvy, 

- v souladu s Eurokódem 7, část 1, ČSN EN 1997-1 a jeho národní přílohou (dosud 
bez schválení platnosti) čl. NA. 2.1 (8) P lze objekty předběžně zařadit do 
následujících geotechnických kategorií (GK)18: 

 chladící věže s přirozeným tahem mohou být podle posouzení náročnosti 
konstrukce zařazeny do 3. GK, 

 v případě hlavního výrobního bloku, s ohledem na mimořádnost objektů 
jaderných reaktorů, by se mělo v doplňujícím podrobném průzkumu nahlížet 
na geotechnické řešení těchto objektů, jako by se jednalo o 3. GK dle 
Eurokódu č. 7, 

 ostatní objekty budou podle své stavební náročnosti zařazeny do 2. nebo 1. 
GK (blíže viz podklad [2.6-70]), 

- veškeré objekty NJZ EDU lze zakládat standardními metodami, 

- vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody na PNpU NJZ EDU a v jeho těsném 
okolí, která se pohybuje od 1,5 – 6,5 m pod terénem, by na PNpU NJZ EDU měla 
být realizována opatření k jeho odvodnění a též by do projektu NJZ EDU mělo být 
zahrnuto uplatnění hydroizolací základových konstrukcí staveb, 

- míra agresivity podzemní vody na pozemku NJZ EDU je obvyklá pro prostředí 
krystalinických hornin. Většina odebraných vzorků na PNpU NJZ EDU splňuje 
stupeň agresivity nižší, než XA1 – slabě agresivní prostředí. Žádný z odebraných 
vzorků nepřekročila limity pro XA1 – slabě agresivní chemické prostředí. Vody lze 
tedy až na výjimky charakterizovat jako neagresivní chemické prostředí. Nicméně 
parametry podzemní vody na PNpU NJZ EDU by měly být monitorovány, a proto 
monitorovací systém NJZ EDU bude rozšiřovat stávající monitorovací systém 
EDU1-4. 

 

 

  

 

 
18  Definitivní zařazení do geotechnické kategorie bude provedeno na základě výsledků doplňujícího 

 podrobného průzkumu projektantem stavby, s ohledem na konkrétní charakter stavební konstrukce. 
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2.6.5 OBĚH PODZEMNÍ VODY 

Kapitola 2.6.5 shrnuje poznatky o hydrogeologických poměrech území k umístění NJZ 
EDU. Vedle popisu hydrogeologických podmínek je součástí kapitoly 2.6.5 také 
hodnocení území s umístěným JZ z hlediska požadavků a kritérii dle národní legislativy 
(viz Atomový zákon ve znění zákona 263/2016 Sb. [2.6-1] a vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb. [2.6-2]) a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). 

Hodnocení je soustředěno na poznání těch vlastností území s umístěným JZ, které 
mohou mít vliv na možné šíření radioaktivních látek prostřednictvím podzemní vody. 

 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ  

Velikost posuzovaného území, ve kterém má být provedeno hodnocení oběhu 
podzemních vod není vyhláškou SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] explicitě uvedeno. 

Zájmové území pro proudění podzemních vod bylo vymezeno v území do 20 km od 
pozemku NJZ EDU, dle požadavků neplatné vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. o 
umísťování jaderných zařízení. Při jeho vymezení jsou brány do úvahy hydrogeologické 
vlastnosti území k umístění JZ a okrajové podmínky modelu proudění podzemní vody a 
transportního modelu. Současně je toto vymezení zájmového území platné i pro popis 
oběhu podzemní vody v území k umístění dle § 8 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2] 
o umístění jaderného zařízení a lze ho tedy ve smyslu této vyhlášky považovat za území 
k umístění jaderného zařízení. 

  

Obr. 1: Vymezení území k umístění JZ pro zpracování konceptuálního modelu proudění 
podzemní vody a okrajových podmínek na podkladu DMR (nahoře) a topografické mapy (dole). 
Převzato z podkladu [2.6-19]. 
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 METODY POUŽITÉ PŘI HODNOCENÍ 

Oběh podzemní vody byl zhodnocen na základě údajů v databázi VÚV (HEIS VÚV) a 
dále posudků a zpráv o výsledcích inženýrsko-geologických průzkumů pozemku NJZ 
EDU pomocí zpracování konceptuálního modelu proudění podzemních vod a transportu 
RA látek uvedených v podkladu [2.6-17].  

U hazardů, jejichž výskyt byl v daném území potvrzen, bylo provedeno ohodnocení 
závažnosti jevu (výskytu) ve vztahu k jaderné bezpečnosti NJZ EDU, a bylo provedeno 
šetření, zda existují inženýrská opatření k překonání nebo omezení vlivu těchto jevů. 

 POŽADAVKY A KRITERIA 

2.6.5.3.1 Požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb.  

Požadavky na hodnocení vlastností území k umístění JZ týkající se této kapitoly jsou 
uvedeny v § 8 a §16 takto: 

§ 8 Oběh podzemní vody 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska oběhu podzemní vody 
musí: 

a) hodnotit 

1. výskyt hydrogeologických struktur podzemních vod, včetně minerálních vod a 
dosud nevyužívaných zásob podzemních vod a minerálních vod, 

2. vliv podzemní vody na jaderné zařízení, včetně chemických vlastností vody 
z hlediska agresivity, a 

b) zahrnovat zpracování hydrogeologického modelu proudění podzemní vody, 
včetně popisu hydrogeologických vrstev., 

Pro hodnocení vlastností území k umístění JZ, týkající se oběhu podzemních vod, je ve 
vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. uvedeno v § 8 vylučující kritérium, při jehož dosažení 
je umístění jaderného zařízení na pozemku zakázáno. 

(2) Charakteristikou oběhu podzemní vody, při jejímž dosažení je umístění jaderného 
zařízení zakázáno, je existence významných útvarů podzemních vod, u nichž by mohlo 
dojít k trvalému znečištění radioaktivní látkou. 

§ 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska šíření radioaktivní látky 
ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem musí 

a) hodnotit 

2. oběh povrchových a podzemních vod v území k umístění jaderného 
zařízení, včetně nakládání s vodami, jehož je třeba k zajištění provozu 
jaderného zařízení, a 

Z tohoto požadavku bude v této kapitole ZBZ aplikováno pouze hodnocení oběhu 
podzemních vod. Oběh povrchových vod je popsán v kap. 2.5 ZBZ NJZ EDU. 
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2.6.5.3.2 Doporučení standardu IAEA SSR-1 

V doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.6-3] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky specifikované v kapitole 6 „Evaluation of the potential effects of the nuclear 
installation on the region“. Konktrétně se jedná o články vztahující se k hodnocení 
disperze RA látek v podzemní vodě v území k umístění JZ: 

Requirement 25: Dispersion of radioactive material 

The dispersion in air and water of radioactive material released from the nuclear 
installation in operational states and in accident conditions shall be assessed. 

Dispersion of radioactive material through surface and groundwater 

6.3. A survey programme shall be designed to gather relevant data to characterize the 
hydrogeological and hydrological parameters at the site and in the region to permit 
the assessment of the potential movement of radionuclides through surface water 
and groundwater and the subsequent assessment of the radiological impact. This 
measurement programme shall be carried out for at least one full year prior to 
hydrogeological investigations (see para. 6.5). The data shall be expressed in terms 
of appropriate parameters for surface hydrology and groundwater. 

6.5. A programme of hydrogeological investigations for the region shall be developed, 
including descriptions of the main characteristics of the water-bearing formations 
and their interaction with surface water, as well as data on the uses of groundwater 
in the region. 

6.6. The programme of hydrogeological investigations for the region shall include 
investigations of the migration and retention characteristics of radionuclides in 
groundwater and investigations of the associated exposure pathways. 

6.7. The hydrogeological and hydrological investigations shall determine, to the extent 
necessary, the dilution and dispersion characteristics of water bodies, the re-
concentration ability of sediments and biota, the migration and retention 
characteristics of radionuclides, the transfer mechanisms for radionuclides in the 
hydrosphere, as well as the associated exposure pathways. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.6-3] jsou pokryty požadavky v české 
legislativě, a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.6-2]. Není tedy potřeba 
doporučení dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. Pro přehlednost je v 
následující tabulce provedeno provázání doporučení IAEA SSR-1 s požadavky vyhlášky 
SÚJB č. 378/2016 Sb. 
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Tab. 1 Srovnávací tabulka požadavků vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a doporučení standardu 
IAEA SSR-1. 

Požadavek dle vyhlášky č. 
378/2016 Sb. 

Doporučení standardu IAEA 

SSR-11 

 
§ 8 a § 16 písm. a) odst. 2 

6.3. 
6.5. 
6.6. 
6.7. 

 

Postupy a rozsah hodnocení disperse RA látek prostřednictvím podzemní vody jsou 
podrobně popsány v kap. 3 standardu IAEA NS-G-3.2 ([2.6-4]). 

2.6.5.3.3 Požadavky na hodnocení hazardů spojených s oběhem podzemní vody  

Ve studii AMEC [2.6-42] a následně ÚJV [2.6-26] bylo provedeno komplexní hodnocení 
externích hazardů přírodního původu v souladu s požadavky dokumentů WENRA [2.6-7], 
IAEA [2.6-5] a [2.6-6] a s přihlédnutím k dokumentu EPRI [2.6-21]. Výsledkem tohoto 
hodnocení bylo vytvoření tabulky relevantních smysluplných hazardů pro území 
k umístění JZ, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování na základě kritéria 
„Smysluplnost“ a „Jedinečnost“, viz. kap. 2.2 ZBZ NJZ EDU. Relevantní hazardy 
související oběhem podzemní vody jsou řešeny v kapitole 2.5 ZBZ NJZ EDU. Jedná se o 
hazard „vzestup hladiny podzemní vody / zaplavení území podzemní vodou“. 

  

 
 
1 Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.6-3] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro 
umisťování jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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 REGIONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ 

Pozemek NJZ EDU se nachází v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny, 
hydrogeologickém rajónu Krystalinikum povodí Jihlavy (6550) – (viz [2.6-31]). Tento 
rajón je relativně málo zvodněný a nevyskytují se v něm žádné významnější zásoby 
podzemní vody ([2.6-27]). Na severu a severovýchodě tento rajón sousedí s rajónem 
Krystalinikum v povodí Svratky západ a střed (6560). Na východě pak sousedí s rajóny 
Boskovická brázda (5222) a Krystalinikum brněnské jednotky (6570) a na jihovýchodě 
s rajónem Dyjskosvratecký úval (2241). Jediným útvarem, u kterého je možné uvažovat 
významnější hlubší zvodnění, je sousedící rajón Dyjsko-svratecký úval. 

Z hlediska říční sítě a odvodňování území je centrální a západní část území k umístění 
JZ odvodňována řekou Jihlavou (ID toku 416520000100), severovýchodní část spadá do 
povodí Oslavy (ID toku 417590000100) a Svratky (ID toku 412790000100), jižní část do 
povodí Jevišovky (ID toku 41215000100), a malá jihovýchodní část do povodí dolní 
Jihlavy. 

Blízké okolí pozemku NJZ EDU (cca do 5 km) spadá do povodí řeky Jihlavy (ID toku 
416520000100), která spolu s levostranným přítokem Rokytná (ID toku 418610000100) 
odvodňuje území směrem k JV (Ivančice, Pohořelice) do Dyjsko-svrateckého úvalu, do 
povodí řeky Dyje (ID toku 411200000100). Následně do řeky Moravy (ID toku 
401110000100), kde pod soutokem s Dyjí voda opouští území ČR. 

V širším kontextu je dále nutné zmínit, že území umístění nekoliduje se žádnou z 
chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV), jak vyplývá z Obr. 2.  

 
Obr. 2: Přehledná mapka hydrogeologických rajonů ČR a oblastí CHOPAV se zákresem území 
k umístění JZ do 5 km od pozemku NJZ EDU. 
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Proudění podzemní vody v okolí pozemku NJZ EDU je samozřejmě součástí širšího 
proudění podzemních vod v celém regionu, které je v nadregionálním měřítku dáno 
morfologií terénu, jak schematický ukazuje Obr. 3. 

Obr. 3: Schéma regionálního odtoku podzemního vody ukazuje hlavní generální směr proudění 
v souladu s celkovým úkonem terénu a postupně se snižující úrovní regionálních drenážních 
bází. Převzato z podkladu [2.6-17]. 

V daném směru se proudění podzemní vody týká tří hlavních hydrogeologických 
prostředí, jejichž hranice jsou zakresleny na hydrogeologické mapě (viz Příloha 2.6.5-1): 

- Krystalinický masív v širším okolí EDU, 
- Boskovický příkop s výplní sedimentů permokarbonského stáří, 
- Neogénní sedimenty (Dyjsko-svratecký úval). 

 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Vlastnosti hydrogeologického prostředí jsou generelně totožné jak v prostoru STP EDU1-
4, tak na pozemku NJZ EDU. V ZBZ NJZ EDU bylo hodnocení oběhu podzemní vody 
v území umístění soustředěno především na tu jeho část, která zahrnuje pozemek NJZ 
EDU a jeho okolí, důležité z hlediska proudění podzemní vody a interakce podzemních a 
povrchových vod. Nicméně do některých částí hodnocení jsou zahrnuty i poznatky 
z prostoru STP EDU1-4.  

2.6.5.5.1 Vymezení hodnoceného území 

Hodnocené území k umístění JZ je vymezeno v Hrotovické pahorkatině na reliktu 
paleoreliéfu, v nadmořské výšce cca 390 m n. m. Tento relikt je označován jako 
dukovanská elevace a tvoří jej plochý hřbet cca 21 km dlouhý a až 6 km široký. Povrch 
elevace se od západu směrem k východu postupně snižuje z cca 450 m n.m. až na cca 
380 m n. m. Skládá se ze dvou dílčích částí charakteru velmi plochých hřbetů – části 
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dukovanské (západ) a části jamolické (východ) - navzájem oddělených sedlem směru 
SSZ-JJV severovýchodně od Dukovan. 

Dukovanská elevace tvoří ploché rozvodí mezi řekou Jihlavou na severu a řekou 
Rokytnou na jihu. Severně od hodnoceného území probíhá ve směru SZ-JV hluboce 
zaříznuté údolí Jihlavy, jehož dno se nachází až 150 m pod úrovní okolního zarovnaného 
povrchu. Na jih od hodnoceného území přechází dukovanská elevace v mírném spádu 
do Rouchovanské sníženiny (viz Obr. 4). 

Obr. 4: Reliéf širšího okolí hodnoceného území. (převzato z [2.6-46]) 

Území k umístění JZ a jeho širší okolí se nachází v oblasti, která je součástí gföhlské 
jednotky moravského moldanubika. Krystalinické podloží hodnoceného území tvoří 
granulitová formace moravského moldanubika, ke které náleží zejména náměšťsko-
krumlovské granulitové těleso. S granulity vystupují v tomto tělese ultrabazity 
(serpentinity), amfibolity, migmatity a gföhlské ruly. 

Horniny moldanubika jsou v hodnoceném území do hloubky dosahující až několika 
desítek metrů postiženy dlouhodobými procesy zvětrávání, místy s projevy alterace. 
Zvětrávacími procesy jsou nejvíce postiženy ruly, méně amfibolity a nejméně pak 
granulity. Hloubka zvětrání je velmi rozdílná a její dosah výrazně ovlivňuje intenzita 
rozpukání masívu. 

Z doby transgrese miocenního moře do nitra Českého masívu se v nadloží krystalinika 
zachovaly relikty brakických sedimentů. Jedná se převážně o písky proměnlivého 
zrnitostního složení lokálně s polohami drobnozrnného štěrku. V těsném okolí pozemku 
NJZ EDU byly tyto sedimenty ověřeny v mocnosti až 16 m. Dalším významným 
horizontem jsou tzv. vltavínonosné písky, k jejichž uložení došlo v pliocénu až 
pleistocénu. 

Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními hlinitými, písčitojílovitými uloženinami 
s proměnlivým obsahem úlomků podložních hornin, které byly většinou překryté vrstvou 
humusového horizontu. Tyto sedimenty jsou pleistocénního až holocenního stáří. 
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2.6.5.5.2 Stručná charakteristika hydrologických poměrů  

V detailním pohledu se pozemek NJZ EDU a jeho těsné okolí nachází na rozvodnici 
dvou toků – Jihlavy a Rokytné. Rozvodnice probíhá generelně SSZ – JJV směrem přes 
obě pozemek NJZ EDU a STP EDU1-4. Severní část pozemku NJZ EDU a STP EDU1-
4, je odvodňována prostřednictvím Skryjského potoka (povodí 4-16-01-1040) do řeky 
Jihlavy. Jižní části jsou v důsledku přirozeného spádu terénu odvodňovány do lokálních 
vodotečí, tj. Lipňanského potoka a Heřmanického potoka, jejichž recipientem je říčka 
Olešná (povodí 4-16-03-0460). Průběh rozvodnic dílčích povodí je znázorněn na Obr. 5. 

Obr. 5: Průběh rozvodnic dílčích povodí v těsném okolí pozemku NJZ EDU (část PNpU) a STP 
EDU1-4. Převzato z podkladu [2.6-40].  

V dotčené části povodí řeky Jihlavy bylo na řece vybudováno vodní dílo Dalešice, jehož 
součástmi jsou nádrž Dalešice a vyrovnávací nádrž Mohelno. Vodní dílo tvoří rezervoár 
pro zabezpečení odběru surové vody pro EDU1-4 a bude sloužit i pro odběr surové vody 
pro NJZ EDU. Zároveň má další energetické a vodohospodářské funkce. Surová voda je 
čerpána z nádrže Mohelno, kam jsou též zaústěny odpadní a srážkové vody z EDU1-4. 
Průměrný roční průtok se na profilu Mohelno pohybuje v řádu jednotek m3.s-1 (3 až 6 
m3.s-1). 

Říčka Olešná pramení severně od obce Valeč a ústí zleva do řeky Rokytné u Tulešic. 
Protéká ve vzdálenosti cca 1,5 km jižně od pozemku NJZ EDU. Její průměrný roční 
průtok u ústí je cca 0,08 m3.s-1. 
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2.6.5.5.3 Koncept proudění podzemních vod v území k umístění JZ 

Hydrogeologické poměry v území k umístění NJZ EDU je možné považovat za 
jednoduché. Krystalinické rajóny jsou charakterizovány zvodněním vázáným převážně 
na přípovrchovou vrstvu zvětralin a rozpojení puklin, jejíž mocnost se v závislosti na 
morfologii, litologii a hloubce zvětrávání hornin pohybuje řádově v desítkách metrů.  

Proudění podzemní vody v hydrogeologickém masívu nastává od místa infiltrace 
srážkami v celé ploše hydrogeologického rajónu, po místní drenážní báze povrchových 
toků, kde se podzemní voda zapojuje do proudění povrchových vod. V tomto prostředí 
autoři studie [2.6-17] předpokládají, že hydrologická (orografická) rozvodnice je v zásadě 
totožná s průběhem rozvodnice podzemních vod, a neuvažují o přetok podzemních vod 
mimo existující hydrologická povodí. K přirozenému odvodňování dochází přímými i 
skrytými výrony v prostoru místních erozních bází. 

Pro území k umístění je charakteristická přítomnost průlino-puklinově propustného 
přípovrchového pásma rozvolnění krystalinických hornin, přecházejících s rostoucí 
hloubkou do prostředí s čistě puklinovou propustností. Tyto horniny jsou překryty 
průlinově propustnými horninami kvartérního či neogenního pokryvu [2.6-20].  

Na průlinově propustné uloženiny a zvětralinový plášť je vázán nejživější oběh podzemní 
vody. Nejpropustnější prostředí představují písčité neogenní sedimenty a vltavínonosné 
štěrkovité písky, naopak nejméně propustné jsou svrchní části kvartérního pokryvu 
v hlinito – jílovitém vývoji. Propustnost krystalinika v území umístění je závislá na 
charakteru zvětralin a výplně puklinových systémů. Zvětraliny krystalinika mají v oblasti 
parametamorfitů jílovitý až jílovito-písčitý charakter. V oblasti ortorul a granulitů jsou 
jílovito-písčité až písčité. Otevřené přípovrchové pukliny v zóně podpovrchového 
rozpojení hornin bývají vyplněny odpovídajícími zvětralinami.  

S regionálním dosahem proudění podzemních vod je úzce svázán jeho hloubkový 
dosah. V této souvislosti autoři podkladu [2.6-17] zmiňují postupně se snižující 
propustnost hornin s hloubkou. To je dle jejich názoru dáno menším rozpukáním, 
postupně ubývajícími projevy zvětrávání a rozvolňování hornin a také tím, že přítomné 
pukliny a tektonické linie jsou sevřenější a hůře prostupné pro vodu. Tento předpoklad 
byl potvrzen hlubokým vrtem HVJ-1 (216 m).  

Tyto zákonitosti také ovlivňují podíl vody pocházející z pozemku NJZ EDU v hlubších 
zónách proudění podzemní vody, který s hloubkou bude výrazně klesat. V hlubokém 
proudění podzemních vod (pod úrovní 100-150 m) lze očekávat, že bude již převažovat 
voda infiltrující do horninového prostředí západně od pozemku NJZ EDU, v oblasti 
s vyšší nadmořskou výškou (až kolem 600 m n.m.) mezi Třebíčí a Jihlavou.  

Z hlediska radiačních rizik spojených s potenciálními úniky látek z EDU1-4 výše popsané 
zákonitosti proudění podzemní vody působí pozitivně. Autoři podkladu [2.6-17] uvádějí 
dvě takové tendence: 

1. Snižující se propustnost horninového prostředí, která se projevuje menším 
zvodněním s hloubkou (menším množstvím vody v horninovém prostředí), což je 
dáno menším objemem volných prostor v horninách; 

2. V tomto zmenšujícím se objemu vody v hlubších částech horninového prostředí 
se postupně s hloubkou ještě zvyšuje podíl vody pocházející z jiných území, než 
je posuzované území do 5 km od pozemku NJZ EDU.  

Na základě tohoto stavu hydrogeologického prostředí autoři vymezují území umístění jak 
plošně, tak hloubkově. Plošné vymezení území umístění je znázorněno na Obr. 1, spolu 
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okrajovými podmínkami proudění mělkého a středního dosahu. Za velmi významné 
okrajové podmínky autoři považují hluboce zaříznuté toky Jihlavy a Rokytné. Méně dat je 
k dispozici pro definování hloubkového dosahu tohoto proudění. Živější proudění lze 
očekávat do hloubky cca 150 m (většinový do hloubek nižších, asi 80-100 m). To je dáno 
především vertikální diverzifikací terénu v širším okolí pozemku NJZ EDU. Právě 
morfologie terénu a jeho vertikální rozrůzněnost je jedním ze základních prvků 
ovlivňujících regionální charakter proudění v území umístění (blíže viz [2.6-27]).  

Ve větších hloubkách dochází k výraznému zpomalování proudění, ke zmenšování 
objemu vyskytující se vody a k zvyšování podílu vody původem z jiných území 
(především z vrcholové části Českomoravské vrchoviny západně odtud na Třebíčsku a 
Jihlavsku). Jak uvádějí autoři podkladu [2.6-17] jde ale o předpoklad, který není opřen o 
exaktní data z hlubokých vrtů (dostupná jsou data do hloubek 60-80 m).  

Oběh puklinových podzemních vod spodní zvodně je nepravidelný, s lokální závislostí na 
petrografickém složení a tektonice. Nejpříznivější podmínky pro puklinový oběh jsou v 
oblasti třebíčského masivu s dobře propustným zvětralinovým pláštěm hlinitopísčitého 
charakteru. Významné jsou při zvodnění krystalických břidlic vložky krystalických 
vápenců a kvarcitů, které mají intenzívnější oběh podzemních vod, a které mají drenážní 
účinek na okolní méně propustné horniny. S ubýváním puklin s hloubkou klesá i 
zvodnění krystalických hornin.  

Průměrná hodnota koeficientu transmisivity se pohybuje v rozmezí 5.10-5 až 6.10-5 m2.s-

1, specifické vydatnosti q mezi 0,07 až 0,06 l.s-1.m-1. Vyšší hodnoty byly stanoveny pro 
údolní nivy významných toků, kde koeficient transmisivity T = 2.10-4 m2.s-1 a specifická 
vydatnost q = 0,16 l.s-1.m-1. Z těchto hodnot vyplývá, že k intenzívnímu proudění 
podzemních vod dochází ve směru k drenážním bázím, naopak na terénních elevacích, 
v místech infiltrace, vychází propustnost hornin nižší. Rozdíly hodnot z oblasti 
moldanubika a moravika ukazují na příznivější tektonické predispozice pro oběh 
podzemních vod v podpovrchovém pásmu hornin moravika. Mělké podzemní vody 
krystalinika jsou převážně typu Ca-HCO3 nebo Ca-SO4, v jižních částech území pak 
Mg-HCO3. Je patrná významná zonálnost v mineralizaci vod v závislosti na geologické 
stavbě. V severní a východní části území (moldanubické pararuly a migmatity, horniny 
svrateckého, letovického a poličského krystalinika) je celková mineralizace velmi nízká, 
mezi 0,1 až 0,3 g.l-1. Naopak ve střední a jihozápadní části území (gföhlské ruly, horniny 
třebíčského masivu) se celková mineralizace pohybuje mezi 0,3 až 0,6 g.l-1. Mineralizace 
vod ve fluviálních sedimentech je pak ve srovnání s okolním prostředím vyšší, kolem 0,6 
g.l-1 (viz [2.6-17]). 

Hodnoty koeficientu transmisivity T (m2.s-1) a směrodatné odchylky (Sy) pro vybrané 
horniny z puklinového kolektoru se zvýšeným podílem průlinové porózity v pásmu 
přípovrchového rozpukání a rozpojení hornin, vyplývající z hydrogeologických map ČR, 
měřítka 1 : 50 000 ([2.6-8], [2.6-9], [2.6-11]) jsou následující:  

 Serpentinity   T = 6,92.10-5 až 1,82.10-3 m2.s-1 
 Granulity   T = 3,10-5 až 1,17.10-4 m2.s-1; Sy = 0,59 
 Migmatity   T = 2,74.10-5 až 4,55.10-4 m2.s-1; Sy = 0,61 
 Amfibolity   T = řádově 10-5 m2.s-1 

Při srovnání s koeficienty transmisivity z některých vrtů z EDU (viz podklad [2.6-29]) je 
patrné, že se tyto hodnoty řádově shodují s regionálními údaji z hydrogeologických map 
(viz výše). Vybrané vrty byly vyhloubeny ve stejných horninách (serpentinity, granulity, 
migmatity, amfibolity). Hodnoty T naměřené ve vrtech se nacházejí při dolní hranici výše 
uvedených rozpětí (viz [2.6-17]).  
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Vliv antropogenních zásahů, se omezuje pouze na lokální vliv v STP EDU1-4. Tyto 
zásahy a s nimi spojené změny v hydrogeologickém režimu jsou podrobně diskutovány 
v PrBZ EDU1-4. 

2.6.5.5.4 Vertikální zonalita hydrogeologického prostředí 

Hydroizohypsy, modelované autory podkladu [2.6-17] a [2.6-20], naznačují očekávaný 
směr proudění podzemních vod směrem na jih (drenážní báze Lipňanského potoka) a na 
sever (údolí Skryjského p., Hraničního p. a potoka Luhy), případně na východ 
(prameniště Dobřínského potoka). Všechny tyto potoky tvoří místní drenážní báze a 
jejich zaříznutá údolí dobře drénují celou elevaci, na níž jsou umístěny pozemky EDU. 
Grafické znázornění hydroizohyps a směrů proudění v přípovrchové vrstvě je na Obr. 7. 

Z dosavadních zjištění (srov. např. [2.6-17], [2.6-18], [2.6-20]) dále vyplývá, že 
v horninovém prostředí krystalinika můžeme ve vertikálním směru vyčlenit tři základní 
zóny podle charakteru a intenzity proudění podzemní vody (viz Obr. 8).  

2.6.5.5.4.1 Zóna přípovrchového živého proudění 

Tato zóna je vázána na kvartérní a neogenní pokryv a rozvolněnou část rozpukaných a 
zvětralých krystalinických hornin. Sahá od povrchu do hloubek kolem 40 až 50 m a její 
průběh je více méně konformní s morfologií terénu (hodnocené území se nachází na 
hřebeni terénní elevace). Uplatňuje se zde průlino-puklinová propustnost, která směrem 
do hloubky přechází do čistě puklinového charakteru. V hloubkách mezi 30 až 50 m 
ubývá puklin a hornina má již charakter kompaktního masivu. Hydraulická vodivost 
přípovrchové zóny může nabývat hodnot až 10-5 m.s-1. Byla prokázána přítomnost 
vertikálních hydraulických gradientů spojených s existencí navzájem jen omezeně 
komunikujících puklinových systémů, doplňovaných podzemní vodou v různých 
výškových úrovních. Při komunikaci těchto systémů se uplatňuje zlomový systém 
probíhající ve směru ZSZ─VJV (viz [2.6-18] a [2.6-20]). 

Kvartérní a neogenní sedimenty v zájmovém území mohou ovlivnit proudění podzemní 
vody pouze lokálně, kolektory nepředstavují významné zvodnění. Významnější jsou 
blízké akumulace fluviálních kvartérních sedimentů až na soutokové oblasti Jihlavy, 
Rokytné a Oslavy. V JV části lokality tvoří sedimenty neogénu samostatnou 
hydrogeologickou sedimentární strukturu Dyjsko-svratecký úval. 

Hloubka hladiny podzemní vody se řádově pohybuje několik metrů pod terénem, 
nejhlouběji, tedy ve vyšších jednotkách metrů a až 10 m za minimálních stavů, je 
zaklesnuta v blízkosti rozvodnice (stávající území EDU). Hladina podzemní vody se 
přibližuje k povrchu v oblastech drenážních bází [2.6-18]. 

2.6.5.5.4.2 Zóna středního pomalého proudění 

Oběh podzemní vody je v této zóně vázán na puklinový kolektor krystalických hornin – 
střídají se migmatity, granulity, amfibolity a další typy metamorfovaných hornin (např. 
hadce). Tyto krystalické horniny mají podobné hydrogeologické vlastnosti, ale např. 
granulity vykazují mírně vyšší náchylnost ke křehkým formám porušení. 

Zóna středního pomalého proudění sahá podle aktuálních znalostí výrazně pod úroveň 
lokálních a regionálních drenážních bází. Tuto zónu lze v hodnoceném území vyčlenit 
v hloubkovém intervalu cca 40–240 m. Prostředí krystalických hornin je propustné pouze 
po tektonických liniích a poruchových zónách, které nejsou četné, mohou však být 
poměrně průtočné (až v řádu několika desetin l.s-1). Celková hydraulická vodivost 
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prostředí je však zhruba o dva řády nižší než v přípovrchové zóně (10-6 až 10-7 m.s-1) a 
je dána právě existencí těchto průtočných cest. Hydraulická vodivost kompaktní horniny 
je výrazně nižší. Preferenční cesty proudění podzemní vody jsou propojeny 
s přípovrchovou zónou živého proudění. S ohledem na směr propustných cest však 
nemusí jít o přímé spojení s nadložím, ale směry propojení mohou být různě šikmé 
v závislosti na úklonu těchto linií. Soustava propustných tektonicky podmíněných cest 
proudění podzemní vody v této zóně by mohla místně způsobovat i tzv. sifonový efekt. 
Šikmo probíhající linie přivádějící vodu od povrchu nebo z přípovrchové zóny může při 
navrtání vertikálním vrtem způsobit naražení tlakově napjaté hladiny (na principu 
spojených nádob) a při dostatečném převýšení místa infiltrace pak způsobit i přetok na 
vrtu, který byl zaznamenán např. i u vrtu HGVJ1. 

Průzkumné vrty HGVS1, HGVS2, HGVJ1, jejichž lokalizace je vyznačena na Obr. 6, 
ověřily poměrně intenzivní proudění podzemní vody i v hloubkách kolem 150 m. Tuto 
skutečnost však nepotvrdil nový vrt HVJ1 hluboký 151 m, který prokázal nepropustné 
podloží tvořené hadcem v hloubkovém intervalu 139,7 až 154,9 m. Od hloubky 122 m se 
v něm nevyskytují propustné pukliny a většina vody přitéká z propustné polohy v hloubce 
91.9–92.9 m (1580 l.den-1). 

Obr. 6: Lokalizace vrtů hlubšího oběhu.  

Ve svrchní části této střední zóny (zhruba do hloubek 80 m, místy možná až 100 m, tedy 
k úrovni místních drenážních bází Jihlavy a Rokytné) převažuje lokální režim proudění. 
Většina vody pochází z infiltrace srážek v zájmovém území, část vody však do území 
nepochybně přitéká i z větší vzdálenosti ze SZ, kde terén stoupá do vyšších 
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nadmořských výšek. Velikost tohoto přítoku a místa infiltrace však nelze nijak 
specifikovat (viz [2.6-18] a [2.6-24]). 

2.6.5.5.4.3 Zóna velmi pomalého regionálního proudění 

Na základě současných znalostí je tato zóna předpokládána v hodnoceném území v 
hloubkách přes 200 m pod terénem (v nadmořské výšce cca 150 m n.m.) Případné 
preferenční zóny proudění podzemní vody (tektonické linie, poruchové zóny apod.) jsou 
v kompaktních skalních horninách velmi málo časté, málo průtočné, protože jsou 
sevřené litostatickým tlakem. Ani zde ale nelze vyloučit ojedinělé průtočné cesty, které si 
vytváří sama podzemní voda procesy tzv. samoorganizované pórovitosti (hydrotermální 
alterace hornin, vymývání a rozpouštění porušených zrn, přerozdělování napětí a 
postupné vytváření propustných cest). Existuje však určitá nejistota v hloubce rozhraní 
zóny velmi zpomaleného regionálního proudění. Celková hydraulická vodivost v tomto 
hlubinném prostředí je očekávána kolem 10-9 m.s-1, rychlost proudění je zde maximálně 
v jednotkách cm za rok (viz [2.6-18] a [2.6-24]). 
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Obr. 7: Mapa směrů proudění v přípovrchovém kolektoru v užším okolí EDU. Převzato z podkladu [2.6-20]. 
 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s.   Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2           Strana 16 
 

 

Obr. 8: Koncept proudění podzemní vody – schématický konceptuální řez. Umístění tektonických, vrtných a dalších zobrazených prvků v mapě neodpovídá skutečnosti, jde o pouze o schématické povšechné vyjádření 
situace. Mapka dole: Mapa s vedením schématického konceptuálního řezu. Převzato z podkladu [2.6-20]. 
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 PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA HG POMĚRŮ  

2.6.5.6.1 Meteorologické údaje  

V obecné rovině jsou meteorologické údaje dostupné v Hydrologických ročenkách České 
republiky vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) za jednotlivé 
kalendářní roky. Pro potřeby hodnocení hydrogeologických poměrů na pozemku NJZ 
EDU je možné použít údaje o denních úhrnech srážek přímo v lokalitě EDU. Tato data 
jsou poskytována Meteorologickou stanicí EDU ve formě souboru *.xlsx.  

2.6.5.6.2 Hydrologická data 

Z hlediska hydrologického členění se hodnocené území nachází na rozvodnici povodí 
Jihlavy a Rokytné. Rozvodnice probíhá generelně SSZ – JJV směrem napříč přes území 
EDU, viz Obr. 5.  

Severní část pozemku NJZ EDU je odvodňována prostřednictvím Skryjského potoka do 
řeky Jihlavy. Jižní část je v důsledku přirozeného spádu terénu odvodňována do 
Lipňanského potoka, jehož recipientem je říčka Olešná, přítok Rokytné.  

2.6.5.6.2.1 Povodí Skryjského potoka 

Povodí Skryjského potoka (4-16-01-1040-0-00) má plochu 5,61 km2. V jeho povodí byly 
při hydrologickém mapování zjištěny 3 krátké toky, a to Skryjský potok, potok Luhy a 
jeho levostranný přítok. Skryjský potok je ve správě Povodí Moravy, s.p.; přítok Luhy je 
ve správě Lesů ČR, s.p. 

Povodí Skryjského potoka s.s. má plochu 2,178 km2. Pramen Skryjského potoka (dle 
studie [2.6-43] Prm-1) byl nalezen východně od Meteorologické stanice EDU, na km 
1,890 toku. Mezi kilometrážemi toku 1,535 až 1,335 potok probíhá v zatrubnění, které je 
vyústěno těsně před nádrží na Skryjském potoce. Tato nádrž je součástí objektu EDU – 
Čistírna odpadních vod. 

Pod nádrží Skryjský potok protéká zalesněným terénem v přirozeném korytě, které se 
zařezává do granátických amfibolitů (Obr. 9). Na km 0,34 ústí do Skryjského potoka 
potok Luhy. Od soutoku s potokem Luhy tok postupuje nejprve v přirozeném a později 
v opevněném korytě až k Čerpací stanici EDU (ČS EDU). 

Přeložením toku Skryjského potoka s.s. u ČS EDU vzniklo malé dílčí povodí o ploše 
0,734 km2, z něhož se podzemní vody infiltrují přímo do řeky Jihlavy. 
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Obr. 9: Skryjský potok. Převzato z podkladu [2.6-45]. 

2.6.5.6.2.2 Povodí Olešné – Lipňanský potok 

Otevřený tok Lipňanského potoka začíná jižně od kaple sv. Cyrila a Metoděje v bývalých 
Lipňanech. Počátkem je vyústění dvou melioračních systémů (Prm-8a a Prm-8b) 
v zalesněné sníženině na km 0,916 (viz Obr. 10). Jeho povodí má plochu 1,937 km2. Tok 
Lipňanského potoka protéká rybníčkem Hájek. S říčkou Olešnou se spojuje v dalším 
rybníku, Olešná. 
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Obr. 10: Údolí Lipňanského potoka s hydrogeologickým pozorovacím vrtem HVMJ-4. Převzato 
z podkladu [2.6-45]. 

2.6.5.6.3 Interakce mezi podzemní a povrchovou vodou  

Podzemní vody mělkého zvodněného systému lze v území k umístění JZ charakterizovat 
živým prouděním, které je doplňováno atmosférickými srážkami. Tento mělký zvodnělý 
systém s velmi živým oběhem lze vymezit do hloubky cca 20 m pod terénem. 

Přirozená interakce mezi touto mělkou zvodní a povrchovými vodami, ve formě pramenů 
a mokřadel v terénních depresích, se v těsném okolí pozemku NJZ EDU vyskytuje jen 
zřídka. To je dáno především silným antropogenním ovlivněním hydrogeologického 
prostředí v prostoru STP EDU1-4, které umožňuje ve větší míře proudění podzemní vody 
antropogenně podmíněnými preferenčními cestami. V přirozeném, nenarušeném 
prostředí je směr přirozeného proudění podzemní vody dán konfigurací terénu, místním 
průběhem puklinových systémů a horninových rozhraní. 

2.6.5.6.3.1 Prameny a vyústění drenážních systémů v okolí pozemku NJZ EDU 

Zjevná místa interakce podzemních a povrchových vod byla zjištěna pouze v povodí 
Lipňanského potoka, v dílčím povodí Skryjského potoka s.s. takové místo nebylo 
evidováno. V tomto území nebyly zjištěny přirozené prameny, ve všech případech se 
jedná o vyústění drenážních systémů. V podkladech a na mapkách proto bylo zvoleno 
označení „místo komunikace“ a zkratka MK. 

Místa komunikace v povodí Lipňanského potoka 

V tomto dílčím povodí byla při mapování (viz [2.6-43]) odhalena tři místa komunikace 
podzemních a povrchových vod, která byla nově označena jako MK-6, MK-6a a MK-6b. 

MK-6 představuje vyústění dvou drenáží (meliorací) v příkopu místní komunikace mezi 
EDU1-4 a Rouchovany (přes Lipňany), asi 200 m jižně od kaple sv. Cyrila a Metoděje. 
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Jedna z drenáží (na snímku Obr. 11 levá) není funkční, druhá trouba, o průměru cca 30 
cm, je vyvedena do krátkého betonového koryta. Vydatnost byla v 03/2016 [2.6-43] 
odhadnuta na cca 0,1 l.s-1. 

Voda z této drenáže dále postupuje propustkem pod silnicí do zalesněného údolíčka 
Lipňanského potoka. 

MK-6a představuje vyústění drenážního systému přímo v údolíčku Lipňanského potoka, 
západně od místní komunikace mezi EDU1-4 a Rouchovany (přes Lipňany), asi 200 m 
jižně od kaple sv. Cyrila a Metoděje. Drenáž (viz Obr. 12) vystupuje při patě svahu, 
patrně zasypaného původního údolí Lipňanského potoka, z trouby o průměru cca 30 cm 
zasazené do betonového portálu. Podzemní voda roní i z okolního násypu. Voda téměř 
neodtéká a vytváří zamokření kolem vyústění drenáže. Vydatnost nelze odhadnout. 
Voda z MK-6a spolu s vodou z drenáže MK-6 vytvářejí počátek Lipňanského potoka. 

MK-6b představuje vyústění melioračního systému v příkopu místní komunikace mezi 
EDU a Rouchovany (přes Lipňany), asi 150 m severně od kaple sv. Cyrila a Metoděje 
(viz Obr. 13). Vyústění drenáže je značně zanesené bahnitým sedimentem. Kolem 
vyústění je patrné zamokření. Vydatnost nelze odhadnout.  

Obr. 11: Vyústění drenážního systému v místě komunikace MK-6. Foto převzato ze studie [2.6-
43]. 
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Obr. 12: Vyústění drenážního systému v místě komunikace MK-6a. Foto převzato ze studie [2.6-
43]. 

Voda z tohoto MK dále postupuje propustkem pod komunikací a v protilehlém příkopu je 
zavedena do zatrubnění. Tento drenážní systém je obloukovitě (dle pozice kontrolních 
šachet) zaveden do MK-6a. Dále je předpokládána komunikace mezi MK-6b a studnou 
bývalého statku v Lipňanech – MK-6c. Jako MK-6c je označena zrušená studna 
bývalého statku v Lipňanech. Studna se nachází v poli, 300 m východně od kaple sv. 
Cyrila a Metoděje. Tvoří ji nízký zděný objekt, v současné době značně zanedbaný. 

 

Obr. 13: Vyústění drenážního systému v místě komunikace MK-6b. Převzato z podkladu [2.6-45]. 
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2.6.5.6.3.2 Mokřiny  

Ke zjevným místům komunikace podzemní a povrchové vody patří též mokřiny. 
Nejrozsáhlejší mokřina se nachází v poli v okolí zrušené studny statku v Lipňanech (bod 
MK 6c).  

2.6.5.6.3.3 Výrony podzemní vody v aluviálních nivách toků 

V konceptuálním modelu proudění podzemních vod (viz podklad [2.6-17]) je zahrnut 
předpoklad, že většina podzemní vody, která se infiltruje na pozemku NJZ EDU, proudí 
směrem k nejbližším vodotečím, kterými je drénována. Hlavní drenáží podzemních vod 
pocházejících z pozemku NJZ EDU je Lipňanský potok a tím pádem Olešná. Jen malé 
množství vod se hlubším podzemním oběhem dostává až do toku Rouchovanky, příp. 
Rokytné (viz Obr. 8). 

Na severu je pro proudění podzemní vody v přípovrchovém kolektoru zásadní přítomnost 
neogenních sedimentů, jílovitých písků až písků s příměsí jemnozrnné zeminy. Tedy 
prostředí s průlinovou propustností. Hlubším oběhem se menší část podzemních vod 
může infiltrovat do Skryjského potoka. 

Pro hodnocení odtoku směrem k severu a severovýchodu je významné zejména řešení 
kontinuity reliktů neogenních sedimentů. Do koryta, které je jimi vyplněné, směřuje 
převážná část podzemních vod ze severní části pozemku NJZ EDU. Toto koryto bylo 
vymapováno v souvislém pásu podél celého severozápadního předpolí STP EDU1-4. 
V geologických mapách ČGS (1:50 000; [2.6-12] i v účelové mapě 1 : 25 000 [2.6-10]) je 
mezi Skryjemi a obcí Dukovany zakreslen souvislý pruh neogenních hornin, především 
vltavínonosných písků (šNs). Podrobnější terénní práce, zejména při ověřování 
tektonických struktur S5 a S6 [2.6-44], však ukázaly, že není možné předpokládat 
propojení bází miocenních sedimentů špNo mezi Skryjemi a obcí Dukovany. Také 
vltavínonosné sedimenty (vyjma ochuzených reliktních štěrků) zde tvoří dva samostatné 
mocnější relikty, jeden u EDU1-4 a jeden před odbočkou k Ubytovně Dukovany, 
v místech rýhy ČGS R3 (viz [2.6-10]). Interpretace reliktu u EDU se opírá zejména o 
geologický řež na Obr. 15. 

Z hlediska geologické stavby je zřejmé, že tok miocenní řeky se v tomto místě musel 
prudce stáčet k severu, směrem k nynějšímu údolí Jihlavy (viz Obr. 14). Možnost této 
interpretace nevylučuje ani současná morfologie terénu jižního údolního svahu Jihlavy. 
V horní části svahu, cca do úrovně 346 m n.m., je patrný poměrně plochý úval, vyplněný 
mocnými vrstvami svahových sedimentů. Až ve střední části, po úroveň 340 m n.m., 
přechází do úzkého, zaříznutého údolí.  

Jak vyplývá z řezu na Obr. 15, báze neogenních sedimentů je ve spádu o vrtu HVP-17. 
Úsek mezi vrty HVP-17 a HVM-33 je možné interpretovat jako „boční přítok“ od 
jihovýchodu. Hlavní tok patrně směřoval od zsz. Tento tok měl také krátký přítok od jihu, 
z oblasti dnešních chladících věží č. 5-8. Patrně zde byl i přítok od vjv., jehož výplň byla 
téměř zcela erodována potokem Luhy (I tento potok má na horním toku nezvykle široké 
údolí). Tuto interpretaci opíráme zejména o výsledky vrtání vrtu E-26 [2.6-44], kde byla 
zastižena vrstva miocenních sedimentů o mocnosti 3.2 m s bází na úrovni m n.m. 363,96 
m. Ve vrtu HVM-33 bylo dno zastiženo na úrovni 359,2 m, tj. téměř o 5 m (4,76) níže. 
Vliv tektoniky však nebyl zjištěn (viz [2.6-44]). 
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Obr. 14: Interpretace reliktu neogenních sedimentů severovýchodně od STP EDU1-4. Převzato 
z podkladu [2.6-46]. 

Obr. 15: Schematizovaný geologický řez reliktem neogenních sedimentů ve směru SSZ-JJV. 
Převzato z podkladu [2.6-46]. 
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2.6.5.6.4 Sled geologických vrstev a jejich hydrogeologické vlastnosti 

2.6.5.6.4.1 Charakteristika a vlastnosti přítomných vrstev zemin a hornin 

Ze zpráv o provedených inženýrsko-geologických průzkumech na pozemku NJZ EDU 
vyplývá, že profil základovou půdou zahrnuje 3 hlavní vrstvy (viz Tab. 2).  

Tab. 2: Určení a označení vrstev zemin a hornin na pozemku NJZ EDU. 

Stratigrafická jednotka Typ zeminy a horniny 
Označení 

vrstvy/horniny 

KVARTÉRNÍ POKRYV 
(pleistocén – holocén) 

Ornice Tsoil 
svahové sedimenty – písčitý a jílovito-písčitý 
prach 

Qd (saSi; clsaSi) 

NEOGÉN 
(spodní miocén, 
ottnang) 

prachovitý písek se štěrkovými zrny N (grsiSa) 

jíl a písčitý jíl N (Cl; saCl) 

MOLDANUBIKUM 
(proterozoikum) 

eluvium – úlomkovité, prachovito-písčité zeminy amfibolit (A); granátický 
amfibolit (Agr); 
amfibolová rula (Gamf); 
rula (G); migmatit (M); 
granulitová rula (GRb).  

horniny zcela zvětralé 

horniny velmi a mírně zvětralé 

horniny slabě zvětralé až zdravé 

V tabulce jsou tyto vrstvy charakterizovány typem přítomné zeminy nebo horniny a jeho 
označením v grafické dokumentaci vrtného jádra nebo na geologických mapách.  

Kvartérní zeminy 

Ke kvartérním zeminám je řazen humusový pokryv (orniční vrstva – označovaná jako 
Tsoil) a pod ním ležící svahové (deluviální) sedimenty (Qd). Celková mocnost 
kvartérního pokryvu se v oblasti průzkumů pohybovala v rozpětí 0,3 – 5,0 m, přičemž 
mocnost ornice byla v průměru 0,3 m a deluvií mezi 0,5 – 1,5 m. Extrémní hodnoty 
mocnosti kvartérního pokryvu byly zjištěny v prostoru neogenní pánvičky na sv. okraji 
oblasti průzkumů.  

Svahové sedimenty pokrývaly téměř celou plochu oblasti průzkumu. Tvořily je písčité a 
jílovito-písčité prachy (saSi, clsaSi), šedohnědé, rezavě červenohnědé, bělošedé a 
světlehnědé barvy a tuhé až pevné konzistence. Měly proměnlivý obsah písčité složky s 
ojedinělými úlomky hornin, jejichž množství s hloubkou přibývalo. Písčitou frakci, stejně 
jako příměs úlomků o velikosti 1-3 cm tvoří částečně zvětralé minerály, případně valouny 
hornin z neogenní pánvičky a úlomky hornin, odolnějších vůči zvětrávacím procesům 
(migmatitizované ruly, granulity apod.). 

Vlastnosti těchto zemin jsou diskutovány v podkladech [2.6-39] a [2.6-35]. 

Sedimenty středního miocénu 

Tyto sedimenty se vyskytují zejména v severní části pozemku NJZ EDU a tvoří pánvičku 
až 200 m širokou. Z hlediska stáří jsou řazeny do ottnangu (viz např. [2.6-10], [2.6-43]). 

Neogenní sedimenty tvoří písky proměnlivého zrnitostního složení (viz Obr. 16). 
Nejčastěji se vyskytují jako písky různě zrněné, jemnozrnné až hrubozrnné se 
štěrkovými zrny – valounky o průměru 2–5 mm. Barva těchto sedimentů je šedozelená, 
zelenobílá, rezavě smouhovaná.  
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Písky jsou velmi ulehlé, na bázi souvrství zvodnělé. Písky se nepravidelně střídají 
s čočkami, proplástky, popř. polohami jílů, písčitých až štěrkovitých jílů. Barva jílů je 
hnědá, okrově hnědá až rezavě hnědá. Jíly jsou silně plastické. Mocnost sedimentů 
neogénu se pohybuje převážně v rozpětí 1,2 – 8,0 m, lokálně dosahují i mocnosti větší 
než 16 m.  

Propustnost těchto sedimentů byla stanovena na porušených vzorcích písčitých zemin 
po jejich zhutnění dle hloubky původního uložení. Hodnoty propustnosti kolísaly 
v rozmezí 1,8.10-7 až 1,5.10-9 m.s-1 (viz [2.6-40]). 

Vlastnosti těchto zemin jsou diskutovány v podkladech [2.6-39] a [2.6-35]. 

Obr. 16: Pohled na sekvenci svahových hlín (hnědé, nahoře), štěrkovitého koluvia (uprostřed 
sledu) a neogenních sedimentů v písčitém vývoji (dole) z rýhy R-2 na pozemku NJZ EDU. Délka 
pravítka je 50 cm. Převzato z podkladu [2.6-45].  

Horniny moldanubika 

Geologická stavba podložního krystalinika je velmi pestrá, a i na malém úseku dochází 
často k velké různorodosti typů hornin. V oblasti průzkumu EDU byly vyčleněny 3 hlavní 
typy: 1) ruly a jejich variety, 2) amfibolity a 3) granulity až granulitové ruly (viz [2.6-37]). 
Ruly a amfibolity se obvykle střídají v pruzích orientovaných ve směrech S-J až SZ-JV. 
Tyto horniny tvoří podloží západní části STP EDU1-4, západně od mohutné duktilní zóny 
označované jako Struktura 1 (viz [2.6-38]). Východní část STP EDU1-4 je budována 
granulity a granulitovými rulami s vložkami serpentinitů. Tento blok na pozemek NJZ 
EDU nezasahuje. 

Ruly a jejich variety byly v podkladu [2.6-39] blíže specifikovány jako amfiboliticko – 
biotitické, biotitické ruly a migmatitizované ruly. Jsou popsány jako horniny středně 
zrnité, šedé, v nichž hlavní horninotvorné minerály tvoří živce, křemen, biotit, chlorit a 
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granát. Biotitem dosti bohaté variety obsahují menší živcová oka s přechodem až do 
typicky páskovaných migmatitů, avšak převládají typy břidličnaté nad typy masivními. 

Amfibolity jsou v podkladu [2.6-39] popsány jako jemnozrnná až středně zrnitá hornina, 
šedočerné barvy. Hlavní horninotvorné minerály tvoří amfibol a živce, podřadné pyroxen, 
křemen, magnetit a granát. Horniny tohoto typu jsou dle popisu jen málo usměrněné. 

Granulity až granulitové ruly jsou v podkladu [2.6-39] popsány jako převážně středně 
zrnitá hornina, světlešedé a hnědošedé barvy. Hlavní horninotvorné minerály tvoří 
křemen, draselný živec a plagioklas, podíl biotitu a granátu je proměnlivý, vyskytují se 
variety masivní i usměrněné.  

Tyto horniny jsou na pozemku NJZ EDU postiženy v různém stupni tektonickými a 
zvětrávacími procesy. Nejsvrchnější polohou jsou eluvia skalních hornin charakteru 
úlomkovitých prachovitých až jílovitých písků. Jejich mocnost se pozemku NJZ EDU 
dosahuje až 20 m (viz [2.6-35]), přičemž jejich největší mocnost byla pozorována v 
prostředí rulami.  

Z hydrogeologického hlediska představují eluvia a zcela rozložené horniny prostředí 
s průlinovým typem propustnosti. Mají charakter nesoudržných, obvykle písčitých, zemin, 
částečně (cca z 1/3 dle podkladu [2.6-37]) též charakter soudržných, prachovitých zemin. 
Výskyt soudržných zemin je nepravidelný a obvykle vytvářejí v písčitých eluviích polohy 
a čočky proměnlivých, nevelkých mocností ([2.6-37]). Do této skupiny byly přiřazeny 
zvětralé horniny, které jsou tvořeny drobnými úlomky hornin s meziúlomkovou výplní 
tvořenou písčito-prachovitou zeminou, přičemž obsah úlomků tvoří dle podkladu [2.6-37] 
70–83% horniny.  

Hlouběji uložené horniny, slabě zvětralé a zdravé, mají propustnost průlinovou, závislou 
na počtu a charakteru otevřených puklin. 

2.6.5.6.5 Úroveň hladiny podzemní vody v mělkém zvodněném systému 

Měření hladin podzemní vody ve všech pozorovacích vrtech je prováděno automatickými 
hladinoměry Levelogger firmy Solinst. Měření je prováděno od instalace hladinoměrů a 
stále pokračuje. 

Hladinoměry jsou nastaveny na automatický odečet každý den v 6:00 hodin. 
V následujících tabulkách uvádíme souhrnné statistické hodnoty pro jednotlivé vrty. 
Tabulky s podrobnými hodnotami měření pro jednotlivé vrty jsou v příloze č. 15 – Meření 
úrovně hladin podzemních vod. 

V následující tabulce Tab. 3 jsou zapsány nejvyšší a nejnižší úrovně hladin podzemní 
vody pro jednotlivé vrty od počátku jejich monitorování. 

U všech vrtů byla autory podkladu [2.6-35] sledována tendence postupného poklesu 
úrovně hladiny podzemní vody. Až na výjimky u některých vrtů, které byly způsobeny 
pravděpodobně zadotováním podzemních vod díky tání sněhu, je klesající tendence 
hladiny podzemních vod bez přerušení během celého sledovaného období od počátku 
monitoringu v roce 2014 až do konce roku 2017. Během jarních měsíců dochází 
k lehkému navýšení hladiny podzemních vod z důvodu tání sněhové pokrývky. Během 
letních a zimních měsíců dochází k zaklesnutí hladin podzemních vod. Celková 
tendence (porovnání jarních měsíců mezi jednotlivými roky a letních měsíců mezi 
jednotlivými roky) je klesající. 

Tato tendence přímo koresponduje s extrémním obdobím sucha, které postihlo celou 
Českou republiku a hladina podzemních vod tak zaklesla na celém našem území. 
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Tab. 3: Minimální a maximální úrovně HPV a její teplota 

Vrt 
Teploty Úrovně hladin Kolísání 

Min Max Maximální úroveň Minimální úroveň Teploty Hladin 
°C °C m p. t. m n. m. m p. t. m n. m. °C m 

HVA – 1a 9,81 9,85 3,04 377,99 2,44 377,39 0,04 0,60 
HVA – 1b 9,77 9,79 3,02 378,00 2,41 377,39 0,03 0,62 
HVA – 2a 9,95 9,96 2,62 374,93 1,67 373,98 0,01 0,95 
HVA – 2b 9,94 9,96 2,55 375,03 1,60 374,08 0,01 0,95 
HVA - 3 9,67 9,71 3,71 385,68 2,87 384,85 0,04 0,84 
HVA - 4 10,06 10,21 6,39 375,33 5,62 374,56 0,14 0,77 
HVA - 5 9,72 9,73 3,97 387,38 2,63 386,04 0,01 1,34 
HVA - 6 9,83 9,87 6,07 384,87 5,08 383,88 0,04 0,99 
HVA - 7 9,76 9,79 4,34 386,24 3,13 385,03 0,02 1,21 
HVA - 8 9,67 9,93 6,07 386,58 4,36 384,87 0,27 1,72 
HVA – 
109a 

9,66 9,69 4,43 389,62 3,57 388,76 0,03 0,85 
HVA – 
109b 

9,14 10,89 5,54 388,47 4,68 387,61 1,75 0,86 
HVN - 1 9,66 11,03 5,69 378,74 4,95 378,00 1,37 0,74 

  

Do budoucna se dá předpokládat kolísání úrovní hladin podzemních vod v závislosti na 
klimatickém vývoji v této oblasti. 

Průběh hladiny podzemní vody pro jednotlivé vrty od počátku jejich monitoringu až do 
konce hydrologického roku 2016/2017 demonstrují grafy v Příloze 2.6.4-5. Z těchto grafů 
je tendence poklesu hladiny podzemní vody dobře patrná. 

Následující vývoj úrovně hladiny podzemní vody bude přímo závislý na meteorologických 
podmínkách, především na množství srážek v oblasti, jelikož podzemní voda mělkého 
horizontu proudění přímo koresponduje s množstvím srážek. 
Průběh hladiny podzemní vody na ploše pozemku NJZ EDU je demonstrován na 
mapách hydroizohyps. Autoři podkladu [2.6-35] sestavili teoretické hydroizohypsy dle 
maximálních a minimálních hodnot hladiny podzemní vody v jednotlivých vrtech, za celé 
sledované období od počátku monitorování až po současnost. Jako příklad byly zvoleny 
mapy hydroizohyps v hydrologickém roce 2015-2016.  

2.6.5.6.6 Chemismus podzemních vod 

Vedle změn hladiny podzemní vody je na pozemku NJZ EDU rovněž sledován 
chemismus podzemní vody z mělké zvodně. Oba tyto parametry podzemní vody jsou 
každoročně vyhodnocovány Energoprůzkumem Praha spol. s r.o. a výsledky jsou 
prezentovány ve výročních zprávách (viz např. [2.6-34]). 

Souhrnné průměrné hodnoty ze všech provedených odběrů podzemních vod pro 
všechny vrty jsou uvedeny v Tab. 4.  

Podzemní vodu ze zkoumaných vrtů lze charakterizovat jako mírně zásaditou, s pH od 
7,17 až 12,00. Nejvyšší pH 12,00 bylo dosaženo pouze u vrtu HVA – 8. Všechna ostatní 
měření pH na tomto vrtu vykazují značně vysoké hodnoty pH nad úroveň 9,20, ale lze 
sledovat trend v postupném snižování hodnoty pH. Důvodem takto zvýšené hodnoty je 
vyluhování cementového těsnění (přechodový můstek) mezi hladinou podzemní vody a 
jílovým těsněním do podzemní vody. Průměrně dosahuje pH ze všech vrtů hodnoty 8,04, 
což je mírně zásadité. 
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Tab. 4: Zprůměrované výsledky všech chemických rozborů podzemní vody pro všechny vrty za 
sledované období. Převzato z podkladu [2.6-35]. 

 Stanovení 

Vrt Statistika všech vrtů 

Datum 
Min Max Průměr 

Jednotky 
konduktivita mS/m 56,700 111,000 78,846 
reakce vody (pH)  - 7,170 10,200 8,037 
suma aniontů mg/l 347,000 632,000 450,625 
suma aniontů mval/L mval/L 6,060 11,500 8,100 
suma kationtů mg/l 102,000 214,000 142,042 
suma kationtů mval/L mval/L 5,850 11,900 8,000 
tvrdost (Ca+Mg) mmol/l 1,810 5,590 3,392 
ZNK 4,5 (acidita) mmol/l <0,15 <0,15 - 
ZNK 8,3 (acidita) mmol/l <0,15 0,664 - 
KNK 4,5 (alkalita) mmol/l 0,186 6,260 4,040 
KNK 8,3 (alkalita) mmol/l <0,15 <0,15 - 
chloridy mg/l 8,180 179,000 53,146 
CO2 agresivní mg/l 0,000 17,130 0,986 
CO2 celkový mg/l 206,000 298,000 241,958 
CO2 volný mg/l 1,980 24,100 9,915 
hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l 275,000 382,000 321,583 
uhličitany mg/l 0,000 0,000 0,000 
CHSK – Mn mg O2/l 0,560 3,390 1,048 
fluoridy mg/l 0,224 0,550 0,371 
amoniak a amonné ionty mg/l <0,05 6,680 - 
amoniakální dusík (N-NH4) mg/l <0,04 0,079 - 
dusitanový dusík mg/l <0,002 0,066 - 
dusitany mg/l <0,005 0,216 - 
dusičnanový dusík mg/l <0,5 25,300 - 
dusičnany mg/l <2,0 112,000 - 
ortofosforečnany mg/l <0,04 0,065 - 
sírany jako SO4 (2-) mg/l 20,900 199,000 88,306 
rozp. Látky sušené mg/l 271,000 1620,000 562,712 
vápník Ca mg/l 40,100 159,000 87,800 
železo – Fe mg/l <0,002 0,013 - 
draslík – K mg/l 3,310 8,250 5,433 
hořčík – Mg mg/l 1,280 52,100 29,226 
mangan – Mn mg/l <0,0005 0,062 - 
sodík – Na mg/l 13,400 59,700 22,490 

 
Z Tab. 4 dále vyplývá, že je podzemní voda mírně až středně mineralizovaná. Hodnoty 
obsahu jednotlivých sledovaných minerálů a látek nijak výrazně nevybočují z průměru a 
jsou ve všech vrtech téměř srovnatelné, až na některé, dále zmíněné, výjimky. 

Z analýz vzorků podzemních vod vyplývají následující poznatky: 

- V obsahu chloridů jsou mezi vrty poměrně velké rozdíly. Minimum u vrtu HVA – 2a 
o hodnotě 8,18 mg.l-1 a maximum u vrtu HVA – 1a o hodnotě 179 mg.l-1. 
Průměrná hodnota ze všech vrtů je 53,146 mg.l-1. 
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- V podzemních vodách je u některých vrtů zvýšen obsah dusičnanových iontů. 
Největší hodnoty je dosahováno u vrtu HVN – 1 (112 mg.l-1), u všech ostatních 
vrtů je tato hodnota nižší než 30 mg.l-1. 

- Obsah síranových iontů je velmi proměnlivý, nejvyšší zjištěný obsah byl 199 mg.l-1 
ve vzorku z vrtu HVA- 4, nejnižší obsah byl 28,4 mg.l-1 ve vrtu HVA – 7. Průměrná 
hodnota je 88,306 mg.l-1. 

- Značné rozpětí je i v množství rozpuštěných látek a to jak mezi jednotlivými vrty, 
tak i v rámci jednotlivých měření u jednoho vrtu. Nejmarkantnější rozdíl je u vrtu 
HVA - 5, kde hodnota rozpuštěných látek kolísá od hodnoty 271 mg.l-1 po hodnotu 
1620 mg.l-1. Tato abnormálně vysoká hodnota byla naměřena pouze u vzorku ze 
dne 2. 5. 2017. U následujících dvou vzorků byla hodnota již opětovně v normálu 
na hodnotách 372 mg.l-1 a 354 mg.l-1. Čím byl způsoben takový výrazný nárůst 
hodnoty rozpuštěných látek a její následný pokles nebyl zjištěn. 

Všechny vzorky obsahují poměrně vysoké koncentrace hořčíku a vápníku (koncentrace 
Mg byla určena výpočtem z tvrdosti vod). 

2.6.5.6.7 Využití podzemní vody v území k umístění JZ 

Využití povrchové a podzemní vody v území je evidováno podle vyhlášky č. 431/2001 
Sb. "o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci" 
správci Povodí. Této evidenci podléhají odběry nad 6 000 m3/rok nebo 500 m3 za měsíc; 
menší odběry (přibližně menší než 0,19 l.s-1) nejsou povinně sledovány. Odběry 
podzemních vod jsou realizovány z těchto hydrogeologických rajónů: 1643 – Kvartér 
Svratky, 2241 – Dyjsko – svratecký úval, 5222 – Boskovická brázda – jižní část, 6540 – 
Krystalinikum v povodí Dyje, 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy a 6560 – 
Krystalinikum v povodí Svratky. Odběry jsou identifikovány podle evidenčního čísla 
ICOC, čísla povodí a v případě odběrů podzemních vod i čísla hydrogeologického 
rajónu. Seznam evidovaných odběrů v území k umístění JZ je uveden v podkladu [2.6-
19]. 

Dle tohoto podkladu v hodnoceném území nachází 17 využívaných zdrojů pitné 
podzemní vody, které mají vymezeny ochranná pásma prvního a druhého stupně. 
Nejbližší zdroje pitné vody jsou odběr č. 511080 Obec Rouchovany, který se nachází ve 
vzdálenosti 6,5 km ve směru ZSZ od pozemku NJZ EDU. Dalším odběrem pitné vody ve 
vzdálenosti do 10 km je odběr č. 510406 Obec Valeč (8,8 km směr SZ).  

V oblasti do 5 km od pozemku NJZ EDU se žádné zdroje pitné vody nevyskytují. 
Výstavba nových jímacích objektů pro veřejné zásobování není plánována. Využití zdrojů 
vody provozovanou elektrárnou EDU1-4 vyplývá z Obr. 17. 

Povrchovým odběrem je odběr č. 512722 JE Dukovany VD Mohelno. Z čerpací stanice 
EDU je surová voda pro potřeby EDU1-4 čerpána do zemního vodojemu (viz Obr. 17). Z 
vodojemu je surová voda gravitačně vedena do ÚCHV (resp. CHÚV), kde se upravuje a 
rozděluje pro potřeby jednotlivých technologií EDU1-4. 

Pitná voda pro EDU1-4 je zabezpečována z VDJ Slavětice, který je napojen na 
vodovodní přivaděč DN 300 Mor. Budějovice – Moravský Krumlov (viz Obr. 17). 
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Obr. 17: Mapka nakládání s vodami elektrárnou EDU1-4. Sestaveno s využitím UPD obcí 
Slavětice a Dukovany a mapových podkladů EDU1-4.  
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 HYDROGEOLOGICKÉ MODELY 

Hydrogeologické modely byly sestaveny na základě požadavku vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.6-2]), kde se v § 8, odst. (1), písm. b) uvádí, že „hodnocení musí 
zahrnovat zpracování hydrogeologického modelu proudění podzemní vody“. 

Tento požadavek je doložen zpracováním 2 hydrogeologických modelů, a to: 

- regionálním modelem proudění podzemní vody v území k umístění; 

- detailním matematickým modelem proudění podzemní vody a transportu látek v 
části území k umístění JZ v okolí pozemku NJZ EDU. 

2.6.5.7.1.1 Model proudění podzemní vody 

Model proudění byl autory podkladu [2.6-20] sestaven pro 3 modelové vrstvy, které 
odpovídají zónám popsaným v kap. 2.6.5.5.4. První modelová vrstva je mocná 50 m a 
reprezentuje prostředí lokálního oběhu podzemních vod. Povrch první modelové vrstvy 
je totožný s povrchem terénu a byl vytvořen na základě interpolace SRTM dat (Shuttle 
Radar Topography Mission, NASA) tvořících síť bodů s nadmořskou výškou v síti čtverců 
o straně 30 m (74 000 bodů na 36 km2). Druhá vrstva je mocná 100 m a probíhá 
paralelně pod první vrstvou. Zasahuje tedy do hloubky 150 m pod terénem a 
reprezentuje prostředí středního oběhu podzemních vod. Třetí modelová vrstva nebyla 
vrty zastižena. Zastupuje ji třetí modelová vrstva, jejíž báze byla nastavena na hodnotu 
nadmořské výšky 0 m nad mořem. Mocnost třetí modelové vrstvy se tak pohybuje od 
291 do 101 m. 

Počáteční hodnoty hydraulických parametrů byly převzaty z regionálního modelu, který 
tvoří nezbytný rámec a korektor modelu území EDU (viz [2.6-17]).  

Detailním modelem proudění byla autory podkladu [2.6-20] vytvořena mapa 
hydroizohyps zobrazující rozložení hydraulických výšek v oblasti EDU. Z hydroizohyps 
znázorňujících proudění v první modelové vrstvě je patrné, že stávající areál EDU 1-4 se 
nachází v místě infiltrace podzemních vod, které dále proudí především směrem na SV a 
JZ (Obr. 18 až Obr. 20). 

Z detailního modelu tak vyplývá, že podzemní vody infiltrující se na pozemku NJZ EDU 
sestupným prouděním doplňují vody nejen mělkého, ale i středního, a ve velmi omezené 
míře možná i hlubokého oběhu. Autoři podkladu [2.6-20] to dokládají řezem numerickým 
modelem, který znázorňuje směry proudění podzemních vod infiltrujících do horninového 
prostředí v prostoru STP EDU1-4 a pozemku NJZ EDU (Obr. 8). Tyto efekty jsou patrné 
také na modelu drenáže podzemních vod infiltrovaných na pozemku NJZ EDU (viz Obr. 
21). 

Výjimkou jsou neogenní sedimenty simulované v první modelové vrstvě, jejichž jediný 
větší souvislejší výskyt se v modelované oblasti nachází podél severní strany areálu 
EDU 1-4 a také podél pozemku NJZ EDU. Tyto neogenní sedimenty mají přibližně o 
jeden řád vyšší hodnotu hydraulické vodivosti. Hladina podzemních vod se tak v rámci 
tohoto tělesa vyznačuje mírnějšími hydraulickými gradienty.  

Směr proudění v těchto sedimentech je dán morfologií dna neogenní pánvičky, dle 
současných znalostí o průběhu reliktu na pozemku NJZ EDU a v předpolí STP EDU1-4 
je to od zsz. k vjv. Podle nové interpretace (viz [2.6-45]) dalšího průběhu reliktu 
k východu (viz též Obr. 14) by podzemní vody měly postupovat do údolí potoka Luhy. 
Podíl podzemních vod, který přestupuje do zvodně v krystaliniku není prozatím znám. 
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Obr. 18: Hydroizohypsy znázorňující rozložení simulovaných hydraulických výšek v první 
modelové vrstvě (hnědé linie představují zlomový systém ZSZ─VJV). Převzato z podkladu [2.6-
20].  

 
 
Obr. 19: Hydroizohypsy znázorňující rozložení simulovaných hydraulických výšek ve druhé 
modelové vrstvě (hnědé linie představují zlomový systém ZSZ─VJV). Převzato z podkladu [2.6-
20].  
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Obr. 20: Hydroizohypsy znázorňující rozložení simulovaných hydraulických výšek ve třetí 
modelové vrstvě (hnědé linie představují zlomový systém ZSZ─VJV). Převzato z podkladu [2.6-
20].  

 

Obr. 21: Místa drenáže podzemních vod infiltrovaných na pozemku NJZ EDU (část PNpU). Viz 
[2.6-20]. 
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Simulace šíření podzemních vod z pozemku NJZ EDU (část PNpU) a z STP EDU1-4 je 
znázorněna na Obr. 22.  

Obr. 22: Maximální dosah podzemních vod pocházejících z pozemku EDU 1-4 (plnou čarou) a 
pozemku NJZ EDU (PNpU – čárkovanou čarou). Převzato z podkladu [2.6-20]. 
 
Z něj je patrné, že podzemní vody (vzniklé infiltrací na povrchu terénu) se šíří advekcí 
především sv. a jz. směrem. Naopak ve směru kolmém je advekce vod minimální a 
izochrony zde proto mohou místy splývat.  

Podzemní vody pocházející z pozemku NJZ EDU se během prvních 10 let dostanou 
maximálně do vzdálenosti 150 m od hranic PNpU. Po 100 letech od vzniku podzemních 
vod na PNpU jsou již tyto vody drénovány horními částmi nejbližších přítoků Jihlavy a 
Olešné. Maximálního dosahu vod proudících z PNpU, tedy míst drenáže podzemních 
vod řekou Jihlavou a Olešnou, je dosaženo po 1000 letech od jejich výskytu na pozemku 
NJZ EDU. Vody infiltrující v ploše PNpU jsou drénovány na jih Lipňanským potokem a 
Olešnou v úseku od jejího soutoku s Lipňanským potokem až 1,2 km proti jejímu proudu 
a na sever přímo do skryjského potoka (viz Obr. 21).  

Je ale nutné poznamenat, že tyto místní drobné toky drénují směs podzemních vod 
přitékajících z různých hloubek a s různou dobou zdržení v horninovém prostředí, 
neobsahují tedy pouze vodu z přípovrchového proudění. Mísící poměry však není možné 
odhadnout. 
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2.6.5.7.1.2 Reakčně-transportní model migrace látek  

Transportní model vychází z výše popsaného modelu proudění podzemních vod. 
Pomocí nástroje MT3D bylo autory podkladu [2.6-20] simulováno šíření tří radionuklidů: 
90Sr, 137Cs a 60Co. Simulace transportu těchto radionuklidů je založena na detailním 
modelu proudění a vychází tak z proudového pole doplněného o nové hydrogeologické 
poznatky (zlomy, anizotropie, hydraulická vodivost, pórovitost). Detailní model navíc 
respektuje hodnoty podzemního odtoku měřeného v místech jeho drenáže, tedy na 
vodních tocích, které jsou zároveň příjemcem potenciální kontaminace. Nový numerický 
model transportu tak poskytuje přesnější představu o časovém a prostorovém vývoji 
kontaminačního mraku šířícího se v případě úniku radionuklidů na ploše NJZ EDU (část 
PNpU).  

Znečištění podzemních vod radionuklidy uniklými na ploše jedné modelové buňky bylo 
simulováno souběžně na pozemku NJZ EDU v místě 5. a 6. bloku (Obr. 23). Z 
transportního modelu simulujícího šíření radionuklidů po dobu 500 let je zřejmé, že 
kontaminace se z bloku 5 bude šířit pouze směrem na SV, kde bude drénována 
především vodní nádrží Mohelno. Kontaminace z bloku 6 se vzhledem ke své pozici na 
rozvodnici proudění podzemních vod bude šířit jak na SV směrem k vodní nádrži 
Mohelno, tak na JV směrem k Lipňanskému potoku.  

 

Obr. 23: Rozšíření cesia (mg/l, simulován rozpad i sorpce) po 60 letech od jeho úniku 
z NJZ EDU; žluté body s křížkem označují místa simulovaného úniku radionuklidů, fialové 
značky ukazují místa sledování vývoje koncentrací ve vodním toku a nádrží Mohelno. Převzato 
z podkladu [2.6-20]. 
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Vodní nádrž Mohelno 

V případě úniku kontaminace v bloku 5 bude kontaminační mrak směřovat na SV k vodní 
nádrži Mohelno. Vývoj koncentrací radionuklidů je zde značně ovlivněn průnikem 
kontaminace do hlubších poloh méně propustného horninového masívu, což způsobuje 
delší dobu zdržení kontaminantu ve zvodněném prostředí. Z tohoto důvodu se nejvyšší 
koncentrace radionuklidů stroncia a cesia objeví ve vodní nádrži Mohelno, která je 
drénuje až po 100 letech od jejich úniku. Nejvyšší koncentrace kobaltu by byly 
pozorovatelné po 60 letech od jeho úniku. Jak je patrné z Obr. 24, Obr. 25 a Obr. 26, 
rozdíl mezi vývojem koncentrace radionuklidů v podzemní vodě drénované vodní nádrží 
Mohelno simulovaný s vlivem sorpce a bez sorpce, není příliš výrazný.  

Obr. 24: Vývoj koncentrace stroncia v místě přítoku kontaminovaných podzemích vod do vodní 
nádrže Mohelno (obě křivky jsou prakticky totožné). Převzato z podkladu [2.6-20]. 

 

Obr. 25: Vývoj koncentrace cesia v místě přítoku kontaminovaných podzemích vod do vodní 
nádrže Mohelno. Převzato z podkladu [2.6-20]. 
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Obr. 26: Vývoj koncentrace kobaltu v místě přítoku kontaminovaných podzemích vod do vodní 
nádrže Mohelno. Převzato z podkladu [2.6-20]. 

U stroncia, které má podstatně nižší hodnotu distribučního koeficientu než cesium a 
kobalt, je vliv sorpce dokonce zanedbatelný. Při dlouhé době proudění podzemní vody 
směrem k vodní nádrži, se uplatňuje především vliv jeho rozpadu. Maximální simulované 
koncentrace radionuklidů dosažené v drénované podzemní vodě by byly 0,2 µg/l stroncia 
(bez sorpce i se sorpcí); 0,23 µg/l cesia (se sorpcí 0,15 µg/l) a 0,00006 µg/l kobaltu (se 
sorpcí 0,00004 µg/l). 

Lipňanský potok 

V případě úniku kontaminace v prostoru bloku 6 by byla menší část šířící se směrem na 
SV drénována vodní nádrží Mohelno. Většina kontaminace by však podle modelu byla 
transportována na JV směrem k hornímu úseku toku Lipňanského potoka. Vývoj 
koncentrace simulovaných radionuklidů je podobný vývoji v podzemních vodách 
drénovaných vodní nádrží Mohelno. Nejvyšších koncentrací simulovaných radionuklidů 
by bylo dosaženo po 100 letech od jejich úniku (obr. 33 a 34), vyjma kobaltu, který by 
dosáhl nejvyšších, byť velmi nízkých koncentrací, již po 60 letech (obr. 35).  

I v případě šíření radionuklidů uniklých z bloku 6 je rozdíl mezi jejich transportem 
ovlivněných jen rozpadem či transportem uvažujícím rozpad i sorpci poměrně malý a je 
pozorovatelný pouze u cesia a kobaltu, jejichž hodnoty distribučního koeficientu výrazně 
převyšují sorpční možnosti stroncia. Maximální simulované koncentrace stroncia jsou 
0,58 µg/l (bez sorpce i se sorpcí); 0,58 µg/l cesia (se sorpcí 0,46 µg/l) a 0,0003 µg/l 
kobaltu (se sorpcí 0,0002 µg/l). 

Představu o maximálním plošném rozšíření radionuklidů (uvažován pouze rozpad) 
poskytují mapy koncentrací v příloze 1b znázorňující rozšíření jednotlivých radionuklidů 
po 60 letech (kobalt po 30 letech) od úniku z NJZ EDU. 
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Obr. 27: Vývoj koncentrace stroncia v horní části Lipňanského potoka (obě křivky jsou 
prakticky totožné). Převzato z podkladu [2.6-20]. 

 

 

Obr. 28: Vývoj koncentrace cesia v horní části Lipňanského potoka. Převzato z podkladu [2.6-
20]. 
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Obr. 29: Vývoj koncentrace kobaltu v horní části Lipňanského potoka. Převzato z podkladu [2.6-
20]. 

 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ  

2.6.5.8.1 Vyhláška č. 378/2016 Sb.  

2.6.5.8.1.1 § 8 Oběh podzemní vody 

Hodnocení oběhu podzemní vody dle §8 vyhlášky č. 378/2016 Sb. je uvedeno 
provedeno v kapitolách 2.6.5.4 až 2.6.5.7. 

Vylučující kritérium 

Na základě hodnocení podle tohoto kritéria vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. lze 
konstatovat, že dotčené hydrogeologické rajóny nedisponují významnými zásobami 
podzemních vod, ani výskyty minerálních vod. Do území k umístění NJZ EDU zasahuje 
pouze hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy. Krystalinické horniny 
(pararuly, ortoruly, migmatity, amfibolity, granulity, serpentinity) mají pouze malou 
puklinovou propustnost a nejsou tedy prostředím s významnými zásobami podzemní 
vody. 

Intenzívnější proudění podzemní vody se soustřeďuje do přípovrchové části horninového 
masívu s výskytem zvětralých a rozvolněných hornin, případně s nevýznamnými pokryvy 
mladších sedimentů – relikty málo propustných neogenních sedimentů a kvartérní 
pokryv.  

Relativně významnější kvartérní uloženiny se nacházejí pouze v údolích významnějších 
toků, kde však vzhledem k převažující odnosné činnosti tvoří jen nevýznamné 
akumulace údolních teras (v zaříznutých údolích Jihlavy, Rokytné, případně Olešné nebo 
Rouchovanky). Malé zvodnění horninového masívu je dáno i podprůměrným množstvím 
srážek v okolí pozemku NJZ EDU, což se odráží i na nevelkých průtocích místních toků.  
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Vyskytující se zásoby podzemních vod umožňují pouze existenci lokálních vodních 
zdrojů pro místní zásobování. Významnější jímání podzemní vody probíhá v údolí řeky 
Jihlavy u Ivančic, 16 km od pozemku NJZ EDU. 

V kap. 2.6.5.6.6 jsou dále popsány chemické vlastnosti podzemní vody na pozemku NJZ 
EDU ve smyslu ustanovení § 8, odst. (1), písm. a), bod 2.) vyhlášky SÚJB č. 378/2016 
Sb. [2.6-2]. Agresivita podzemní vody na stavební konstrukce je vyhodnocena v kap. 
2.6.4.4.9.8. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že charakteristiky území k umístění NJZ 
EDU nejsou ve střetu s vylučujícím kritériem uvedeným v § 8, odst. (2) vyhlášky 
378/2016 Sb. [2.6-2]. 

2.6.5.8.1.2 § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou 
vodou a potravním řetězcem. 

Hodnocení oběhu podzemní vody dle § 16 písm. a) odstavec 2) vyhlášky č. 378/2016 
Sb. je uvedeno v kapitole 2.6.5.7. V této kapitole je v souladu s požadavkem § 16 
vyhlášky č. 378/2016 Sb. podrobně popsán reakčně transportní model proudění, který 
popisuje možné šíření hypotetické kontaminace podzemní vody radioaktivními látkami 
k drenážním místům v okolí pozemku NJZ EDU. 

2.6.5.8.2 Zhodnocení dle standardu SSR-1 

V kapitole 2.6.5 jsou dále popsány hydrogeologické podmínky území k umístění NJZ 
EDU, které mají vazbu na hodnocení disperse radionuklidů prostřednictvím podzemní 
vody (viz standard IAEA SSR-1, Requirement 25, [2.6-3]). Byl tak naplněny požadavku 
dle čl. 6.3, 6.5, 6.6 a 6.7 tohoto standardu. Byly popsány hydrogeologické podmínky 
území k umístění, včetně interakce podzemních a povrchových vod a využití 
podzemních vod v této oblasti. Dále byl naplněn požadavek na shromáždění dat o 
chování a vlastnostech zvodnělého prostředí, která jsou významná pro zhodnocení 
disperse radionuklidů prostřednictvím podzemní vody. Toto zhodnocení bylo provedeno 
pomocí vhodného modelu, jak je uvedeno čl. 6.6 standardu IAEA SSR-1 ([2.6-3]). Tyto 
požadavky byly naplněny za pomoci dvou modelů –modelu proudění podzemní vody a 
reakčně-transportního modelu. 

Simulace transportu radionuklidů z pozemku NJZ EDU byla, vzhledem k nejistotě 
spojené s hodnotami distribučního koeficientu v zájmové oblasti, provedena pro scénář 
šíření radionuklidů 90Sr, 137Cs a 60Co jak bez vlivu sorpce, tak se sorpcí. 

Advekčním a transportním modelem byla vymezena oblast ohrožená potenciálním 
únikem radionuklidů z pozemku NJZ EDU prostřednictvím proudění podzemních vod 
infiltrovaných v tomto území. Případným únikem jsou nejvíce ohroženy vodní nádrž 
Mohelno a Lipňanský potok, a následně (s významným zpožděním) další úseky řeky 
Jihlavy a říčka Olešná.  

2.6.5.8.3 Projektová východiska 
Z posouzení území k umístění v této kapitole, dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.6-2] a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.6-3] zařazených do této kapitoly, nevyplynula 
žádná projektová východiska pro NJZ EDU. 

  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 41 
 

PODKLADY 

Jaderná legislativa ČR a standardy IAEA, WENRA 

2.6-1  Česká republika. Zákon č. 263/2016 Sb. ze dne 14. července 2016 - atomový zákon. In 
Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 102, s. 82-106. ISSN 1211-1244. 

2.6-2  Česká republika. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 378 ze dne 7. listopadu 
2016 o umístění jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 151, s. 
5989-5997. ISSN 1211-1244. 

2.6-3  International Atomic Energy Agency. Site Evaluation for Nuclear Installation, Safety 
Requirements, Standards Series No. SSR-1. IAEA. Vienna, 2019. 

2.6-4  International Atomic Energy Agency. Dispersion of radioactive material in air and water 
and consideration of population distribution in site evaluation for nuclear power plants. 
Safety guide, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-3.2. IAEA. Vienna, 2002. 

2.6-5 International Atomic Energy Agency. Meteorological and hydrological hazards in site 
evaluation for nuclear installations. Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. 
SSG-18. IAEA. Vienna 2011. 

2.6-6 International Atomic Energy Agency. Site survey and site selection for nuclear 
installations. Specific Safety Guide, Safety Standards Series No. SSG-35. IAEA. Vienna. 
2015. 

2.6-7 WENRA. Guidance Document. Issue T: Natural Hazards. Head Document (Guidance for the 
WENRA Safety Reference Levels for Natural Hazards introduced as lesson learned from 
TEPCO Fukushima Dai-Ichi accident). Reactor Harmonization Working Group, 21.4.2015. 

Mapové podklady 

2.6-8  Čurda, J., Kratochvílová, H., 1999. Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24-34 
Ivančice. Soubor geol. a ekol. účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. 
ISBN 80-7075-291-2. 

2.6-9  Čurda, J., - Kratochvílová, H., 2001. Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24-33 
Moravský Krumlov. Soubor geol. a ekol. účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický 
ústav. Praha. ISBN 80-7075-501-6. 

2.6-10  Hanžl, P., Hrdličková, K., et al., 2015. Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší 
lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. MS, Závěrečná zpráva úkolu. Česká geologická 
služba, 2015. 

2.6-11  Kratochvílová, H., Čurda, J., 2001. Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24-31 Velké 
Meziříčí. Soubor geol. a ekol. účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. 
ISBN 80-7075-450-8. 

2.6-12  Matějovská, O., (ed.) et al., 1992. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, List 24-33 Moravský 
Krumlov, ČGÚ Praha. 

Ostatní podklady 

2.6-13  Anonym, 04/1975. JE EDU II. - V 4. Souhrnné zhodnocení stávajících stavebně - 
geologických průzkumů na lokalitě Dukovany. Úkol č. 23 - 6346 - 81 - 701. MS, 
Energoprojekt Praha, 1975. Archiv EDU - 7O00068. 

2.6-14  Beneda, J., 2015. JE Dukovany - HVB I. 5577 Průsaky spodních vod v oblasti JOV. 
Závěrečná zpráva o vrtech. MS, Zak. č. 115084, Chemcomex Praha a.s., 08/2015. 

2.6-15  Beneda, J., 2015. JE Dukovany - HVB II. 5577 Průsaky spodních vod v oblasti JOV. 
Závěrečná zpráva o vrtech. MS, Zak. č. 115084, Chemcomex Praha a.s., 08/2015. 

2.6-16  ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany, 2008. Provozní předpis „P231j - Hydrogeologické 
vrty radiační kontroly“. Revize 2, verze 3. 

2.6-17  Datel, J.V., Říčka, A., Hanslík, E., Hrabánková, A., Fürychová, P., Juranová, E., Kuchovský, 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 42 
 

T., Krásný, J., Marešová, D., Sedlářová, B., Paděra, M., 2015. Odborná pomoc VÚV TGM, 
v.v.i. v rámci ZBZ NJZ EDU a aktualizace PrBZ EDU 1-4: konceptuální model proudění 
povrchových a podzemních vod a transportu látek. Závěrečná zpráva. MS, 211 s., 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 

2.6-18  Datel, J.V., Hrabánková, A., Hanslík, E., Juranová, E., Hrkal, Z., Rozman, D., 2016. Detailní 
matematický model proudění podzemní vody a transportu látek v lokalitě Dukovany. 
Podrobné hydrogeologické poměry užšího zájmového území. Závěrečná zpráva za DP4. 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 

2.6-19  Datel, J.V., Hrabánková, A., Nováková, H.: 2019. Aktualizace dat pro ZBZ NJZ EDU, Využití 
vody v oblasti. Závěrečná zpráva. MS Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
v.v.i. Praha. 

2.6-20  Datel, J.V., Říčka, A., Hanslík, E., Kuchovská, D., Fürychová, P., Kuchovský, T., Juranová, 
E., Hrabánková, A., 2016. Detailní matematický model proudění podzemní vody a 
transportu látek v lokalitě Dukovany. Matematický model proudění podzemních vod a 
transportu látek. Závěrečná zpráva za DP5. MS, 134 pp. Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 

2.6-21  EPRI (Electric Power Research Institute). Identification of External Hazards for Analysis in 
Probabilistic Risk Assessment. Update of Report 1022997. Technical Report, 142 pp. 
October 2015. 

2.6-22  Hrádek, M., 1997. Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolané výstavbou 
a provozem objektů energetické soustavy Dukovany – Dalešice. Přír. sborník 
Západomoravského musea v Třebíči, 25, 1-67, 1997. Třebíč. 

2.6-23  Hrkal, Z., Hrabánková, A., Datel, J.V, Hanslík, E., Hrdinka, T., 2014. Realizace základní sítě 
monitorovacího systému povrchových vod a vyhodnocení předběžných výsledků. DP1 
Realizace základní sítě monitorovacího systému povrchových a vyhodnocení 
předběžných výsledků. MS, VÚV TGM. Praha. 

2.6-24  Hrkal, Z., Eckhardt, P., Rozman, D., Novotná, E., 2016. Doplnění monitoringu podzemních 
vod v hlubokých kolektorech v širším okolí projektovaných nových bloků jaderné 
elektrárny Dukovany o 1 nový monitorovací hydrogeologický vrt HVJ1 do maximální 
hloubky 250 m, VÚV TGM, Praha. MS, 31 s., VÚV TGM, v.v.i. 

2.6-25  Kohútová, I., Mašek, F., Mátl, V., Tuscher, V., 1994. Závěrečná zpráva o komplexním 
hydrogeologickém průzkumu širšího okolí JEDU v Dukovanech. MS, 40 str. + 13 příloh, 
Geotest, a.s., Brno. GF P084498. 

2.6-26  KOLÁŘ, L.; DEMJANČUKOVÁ, K.: Vliv externích hazardů na riziko provozu JE Temelín a 
JE Dukovany, ÚJV Řež, a. s. Praha. 2017. 

2.6-27  Krásný, J., Císlerová, M., Čurda, S., Datel, J. V., Dvořák, J., Grmela, A., Hrkal, Z., Kříž, H., 
Marszałek, H., Šantrůček, J., Šilar, J., 2012. Podzemní vody republiky, Regionální 
hydrogeologie prostých a minerálních vod. Monografie, 175 s., Česká geologická služba, 
Praha. 

2.6-28  Mátl. V., 1990. Dukovany - ÚRAO, OPV – hydrogeologický průzkum pro stavbu 
regionálního úložiště radioaktivních odpadů. MS, 50 str. + 15 příloh, Geotest, Brno. GF 
P069413. 

2.6-29  Mátl, V., Tuscher, V., Mašek, F., Kohutová, I., 1995. Závěrečná zpráva o komplexním 
hydrogeologickém průzkumu širšího okolí JEDU. MS, 46 s., Geotest Brno, ČGS-Geofond 
P084498. 

2.6-30  Mátl. V., 2018. Dukovany JE, monitoring 2017. Závěrečná zpráva o výsledcích 
monitorování hladin podzemních vod a měření okamžitých průtoků ve vybraných 
hydrologických profilech v hydrologickém roce 2017. MS., GEOtest, a.s., Brno, 2018 

2.6-31  Olmer, M., Herrmann, Z., Kadlecová, R., Prchalová H., Burda, J., Čurda, J., Krejčí, Z., 
Skořepa, J., Hartlová, L., Michlíček, E., 2006. Hydrogeologická rajonizace České republiky. 
Sborník geologických věd, řada Hydrogeologie, inženýrská geologie, svazek 23, 5–31, 
Česká geologická služba. Praha. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 43 
 

2.6-32  Piskač, J., Kováč, J., Prachař, I., Šimůnek, P., 2014. Orientační hydrogeologický průzkum 
pozemku pro umístění NJZ v lokalitě Dukovany. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum 
Praha. 

2.6-33  Piskač, J., Kovač, J., 2016. Zajištění orientačního hydrogeologického průzkumu pozemku 
pro umístění NJZ v lokalitě Dukovany. DP – 5 - Závěrečná zpráva o monitorování hladin a 
jakosti podzemních vod na pozemku navrženém pro umístění NJZ EDU v období od 1. 11. 
2015 do 31. 10. 2016. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-34 Piskač, J., Kovač, J., 2017. Monitorování hladin a jakosti podzemních vod na pozemku 
navrženém pro umístění NJZ v lokalitě Dukovany. Závěrečná zpráva o monitorování hladin 
a jakosti podzemních vod na pozemku navrženém pro umístění NJZ EDU v období od 1. 
11. 2016 do 31. 10. 2017. MS, Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-35 Piskač, J., Kovač, J., 2018. NJZ v lokalitě Dukovany. Souhrnná geotechnická zpráva PNpU 
NJZ EDU 5, 6. MS, 73 s., Závěrečná zpráva. Energoprůzkum Praha. 

2.6-36  Polášková, M., Ryška J., 04/1971. Dukovany- jaderná elektrárna. Závěrečná zpráva. Úkol č. 
3 527 000 211. MS, Geologický průzkum, n.p., Ostrava-Hrabová, Archiv EDU - 7O00119.  

2.6-37  Polášková, M., Ryška, J., Tylčer, J., 02/1973. Dukovany II - JE- Závěrečná zpráva. Úkol č. 3 
527 000 276. MS, Geologický průzkum Ostrava, Archiv EGP - 153-1; Archiv EDU - 7O00122. 

2.6-38  Prachař, I., Piskač, J., Rajlich, P., Roštínský, P., Strouhalová, G., Valenta, J., Tábořík, P., 
2015. Zhodnocení zlomů v užší lokalitě EDU1-4. In: Jaderná elektrárna Dukovany. 
Seismotektonický model, geologický a paleoseismologický průzkum. Oddíl B. Zhodnocení 
zlomů v užší lokalitě EDU1-4. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o. a Ústav fyziky Země 
MU Brno, 2015. 

2.6-39  Prachař, I., Piskač, J., Slabá, Z., Šimůnek, P., 2011. Podkladové inženýrsko – geologické a 
hydrogeologické průzkumy pro zpracování studie proveditelnosti NJZ EDU5. Závěrečná 
zpráva. MS, Energoprůzkum Praha. Praha, 2011.  

2.6-40  Prachař, I., Piskač, J., Strouhalová, G., 2015. Jaderná elektrárna Dukovany. Provedení 
doplňujících průzkumů z oblasti tektonické charakteristiky blízkého okolí EDU5 a zajištění 
popisu komunikace podzemní a povrchové vody území EDU (EDU5+EDU1-4). Část B - 
Podpůrné průzkumy ke zjištění preferenčních cest proudění podzemní vody. Závěrečné 
vyhodnocení. MS, Energoprůzkum Praha spol. s r.o., 2015. 

2.6-41 Prachař, I., Valenta, J., Mazanec, M., 2015. Doplnění informací k popisu jednotlivých 
segmentů  

2.6-42 Prachař, I.; Vaľočík, J.: Expertní posouzení externích hazardů. Technická zpráva. Amec 
Foster Wheeler, s. r. o. Brno. 2016. 

2.6-43  Prachař, I., Rajlich, P., Valenta, J., Strouhalová, G., 2015. Jaderná elektrárna Dukovany. 
Ověření a doplnění informací k popisu linií zakreslených na geologických mapách v 
blízkém okolí NJZ EDU důležitých pro souhrnný popis tektonické charakteristiky užší 
lokality NJZ EDU. Soubor studií DP1 – DP4. MS, 62 s., Energoprůzkum Praha, 2015. 

2.6-44  Prachař, I., Daňková, L., Roštínský, P., Valenta, J., Mazanec, M., 2016. Paleoseismologický 
průzkum užší lokality NJZ EDU. II. etapa. Závěrečná zpráva za DP-3. Ověření zlomových 
struktur. Struktura 1, 5 a 6 (mezi Dukovany a EDU1-4). MS, 47 s., Energoprůzkum Praha, 
2016. 

2.6-45 Prachař, I., Sommerová, A., Mazanec, M., 2018. Podkladová zpráva o plnění podmínek 
rozhodnutí SÚJB o povolení provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Podmínka 
B11 se zahrnutím částí podmínek B12, B13 a B14 souvisejících s plněním podmínky B11. 
Hodnocení podzemních vod v STP EDU1-4 a v jeho těsném okolí. MS., Dílčí zpráva za rok 
2018, 2018. 

2.6-46  Prachař, I., Daňková L., Lachová, B., Roštínský, P., 2019. Podpora při zpracování ZBZ NJZ 
EDU, DP2 – Komplexní charakteristika území EDU 5 km. II. etapa. Vypořádání nejistot a 
nedostatků ve znalostech o území EDU 5 km. MS I. Prachař. 2019. 

2.6-47 Prachař, I., Mazanec, M., Strouhalová, G., 2019. Podkladová zpráva o plnění podmínek 
rozhodnutí SÚJB o povolení provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Podmínka C1. 
Hodnocení inženýrsko-geologických poměrů v STP EDU1-4. Závěrečná zpráva, MS, 73 s., 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.6.5 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 44 
 

2019. 

2.6-48  Ryška, J., 1979. Dukovany JE – Doplňující průzkum. Závěrečná zpráva. MS, Geologický 
průzkum n.p. Ostrava, 33 s., ČGS-Geofond P027043. 

2.6-49 Slavík, J., Novotná, J., Mytyzková, A., 2006. Dukovany, hydrogeologická studie. Závěrečná 
zpráva. MS, Zakázka 067419, GEOtest Brno, a.s., 12/2006. 

2.6-50  Stehlíková, V., 1985. Geologický sled technických vrtů pro kontrolu jakosti podzemních 
vod k obj. č. 800/1-01 a 800/1-02, 801/1-01 a 801/1-02 na JE Dukovany. MS, 5 s. + 11 příloha, 
Geotest, Brno. ČGS-Geofond P048957. 

2.6-51  Šimůnek, P., 1978. Doplňující inženýrsko-geologický průzkum prostoru chladících věží a 
čerpací stanice chladící vody na jihozápadním okraji staveniště JE-Dukovany. MS, 
Energoprojekt Praha; EGP 891-6 / GF V078346. 

2.6-52  Vodička, V., 1971. Výsledky měření směru proudění vod. In: Polášková, M., Ryška J., 
04/1971. Dukovany- jaderná elektrárna. Závěrečná zpráva. Úkol č. 3 527 000 211.MS, 
Geologický průzkum, n.p., Ostrava-Hrabová, Archiv EDU - 7O00119. 

2.6-53 Woznica, L., 1991. Podrobný hydrogeologický průzkum pro stavbu meziskladu vyhořelého 
paliva jaderné elektrárny Dukovany (1. fáze). 19 str. + 10 příloh, Geotest, Brno. GF 
P074836. 

2.6-54  3S00123. Technická zpráva 3S00123/002 Jaderná elektrárna V2 – Dukovany. Výsledná 
kanalizace dešťové vody. Sběrač Elny. Hydroprojekt Praha, 09/1974. 

 

 

 

 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.7 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 1 

Obsah 

2.7 Ostatní přírodní jevy ................................................................. 2 

2.7.1 Vymezení hodnoceného území k umístění JZ ..................................... 2 

2.7.2 Podrobné metody hodnocení charakteristik území k umístění JZ .... 2 

2.7.3 Požadavky, doporučení a kritéria ......................................................... 2 

 Vyhláška o umístění č. 378/2016 Sb. .......................................................... 2 

 Doporučení IAEA ........................................................................................ 3 

 Požadavky na hodnocení hazardů .............................................................. 3 

2.7.4 Vlastnosti uzemí JZ ............................................................................... 3 

 Biologické jevy ............................................................................................ 3 

2.7.4.1.1 Vzdušné roje ..................................................................................................................... 4 

2.7.4.1.2 Biologické znečištění – říční .............................................................................................. 4 

2.7.4.1.3 Korýši a měkkýši................................................................................................................ 5 

2.7.4.1.4 Ryby a medúzy .................................................................................................................. 6 

2.7.4.1.5 Projevy fauny (zvěř) ........................................................................................................... 6 

2.7.4.1.6 Biologický plovoucí odpad ................................................................................................. 6 

2.7.4.1.7 Mikrobiologická koroze ...................................................................................................... 7 

 Přírodní požáry ........................................................................................... 7 

2.7.4.2.1 Požár lesa ......................................................................................................................... 8 

2.7.4.2.2 Požár zemědělských ploch ................................................................................................ 9 

2.7.5 Souhrnné vyhodnocení ....................................................................... 12 

 Vyhláška o umístění č. 378/2016 Sb. ........................................................ 12 

2.7.5.1.1 § 11 Biologické jevy ......................................................................................................... 12 

2.7.5.1.2 § 12 Přírodní požáry ........................................................................................................ 12 

 Doporučení IAEA ...................................................................................... 13 

 Požadavky na hodnocení hazardů ............................................................ 13 

 Projektová východiska .............................................................................. 13 

Podklady .............................................................................................. 14 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.7 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 2 

2.7 OSTATNÍ PŘÍRODNÍ JEVY 
Předmětem kapitoly 2.7 je popis území k umístění JZ z hlediska výskytu biologických 
jevů (fauna a flora) a přírodních požárů v souladu s požadavky se zákonem č. 
263/2016 Sb., atomový zákon [2.7-1], vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.7-3] a 
doporučeními WENRA ISSUE T: Natural Hazards, Head document [2.7-4] a se 
standardem IAEA SSR-1 [2.7-5]. 

2.7.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Pro potřeby hodnocení této kapitoly nelze přímo vymezit rozsah území, který by 
vyhovoval hodnocení všech přírodních jevů. Je tedy nutné vymezit pro jednotlivé 
přírodní jevy velikost hodnoceného území k umístění JZ zvlášť. 

Mezi biologické jevy je zahrnuto zejména působení fauny a flory ve vodním, 
horninovém a vzdušném prostředí. Z tohoto důvodu lze hodnocené území k umístění 
JZ vztáhnout na pozemek NJZ EDU a jeho blízké okolí, kde působením těchto živých 
organizmů na technologické systémy jaderného zařízení, zejména vzduchotechniku 
a chlazení může ovlivnit jadernou bezpečnost NJZ EDU. 

Hodnocení přírodních požárů je provedeno v souladu s § 12 vyhlášky č. 378/2016 
Sb. [2.7-3] v území k umístění JZ do vzdálenosti 5 km od hranice pozemku NJZ 
EDU. Takto vymezené území k umístění JZ současně odpovídá i vymezenému 
území pro hodnocení požárů způsobených člověkem, které vychází z doporučení 
IAEA NS-G-3.1 [2.7-6]. 

2.7.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK 
ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Pro zhodnocení základních údajů o území k umístění JZ z hlediska výskytu 
biologických jevů a přírodních požárů byla použita metoda odborného sestavení 
faktů o území k umístění JZ na základě zpráv a analýz vytvořených pro zadávací 
bezpečnostní zprávu spolu s doplňkovým využitím verifikovaných poznatků 
z veřejných informačních serverů. 

2.7.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

Požadavky na hodnocení vlastností území k umístění JZ týkající se této kapitoly jsou 
uvedeny v § 11 a § 12 takto: 

§ 11 Biologické jevy 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska biologických jevů musí 
hodnotit výskyt živých organizmů, žijících ve vodním, horninovém nebo vzdušném 
prostředí, a jejich působení na technologické systémy jaderného zařízení, zejména 
vzduchotechniky a chlazení. 

§ 12 Přírodní požáry 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska přírodních požárů musí 
hodnotit výskyt lesních a jiných souvislých porostů a zemědělsky využívaných území, 
které mohou být zdrojem přírodních požárů, do vzdálenosti 5 km. 
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 DOPORUČENÍ IAEA 

Z doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.7-5] jsou v rámci kapitoly posuzovány 
položky uvedené v kapitole 5 „Evaluation of external hazards“, konkrétně 
požadavky: 

OTHER NATURAL HAZARDS 

Requirement 23: Evaluation of other natural hazards 

Other natural phenomena that are specific to the region and which have the 
potential to affect the safety of the nuclear installation shall be investigated. 

5.32. Other natural external hazards, such as wild fires, drought, hail, frazil ice 
formation, diversion of a river, debris avalanche and biological hazards (e.g. jellyfish, 
small animals and barnacles) shall be identified and assessed so that the site specific 
design parameters for these hazards can be derived. 

 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

Ve studii Amec Foster Wheeler s.r.o. [2.7-9] a následně ÚJV Řež, a.s. [2.7-10] bylo 
provedeno komplexní hodnocení externích hazardů přírodního původu v souladu 
s požadavky dokumentů WENRA [2.7-4]. Výsledkem tohoto hodnocení bylo vytvoření 
tabulky relevantních hazardů pro území k umístění NJZ EDU. Relevantní biologické 
jevy a přírodní požáry jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 1 Relevantní biologické jevy a přírodní požáry v území k umístění NJZ EDU 

Biologické jevy 

projevy fauny (zvěř) 

projevy flóry (rostliny) 

Přírodní požáry 

požár lesa 

požár zemědělských ploch 

2.7.4 VLASTNOSTI UZEMÍ JZ 

 BIOLOGICKÉ JEVY 

Na pozemku NJZ EDU se může vyskytnout fauna a flóra, která má potenciál ovlivnit 
jadernou bezpečnost elektrárny. Tuto problematiku zmiňují návody WENRA [2.7-4] i 
IAEA NS-G-1.5 [2.7-7]. Lze sem zařadit živočichy a rostliny, kteří mohou vytvářet 
vzdušné roje, nebo mohou vytvářet mnohočetná hejna ve vodních útvarech anebo se 
mohou dostat do prostorů elektrárny a způsobit škody na technologii.  

První skupinu lze rozdělit na živočišné vzdušné roje (ptáci a hmyz – včely, vosy, 
kobylky apod.) a rostlinné vzdušné roje (unášení spadlého listí, slámy či sena 
větrem). 

Druhou skupinou jsou vodní rostliny a živočichové, které při nadměrném výskytu ve 
zdroji surové vody pro elektrárnu (VN Mohelno) mohou způsobovat ucpávání 
vtokových objektů čerpací stanice a zanášení navazujících vodních systémů. Jde 
především o vodní řasy a rostliny, ryby, medúzy, korýše, měkkýše a plovoucí 
biologický odpad.  
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Třetí skupinou jsou živočichové, kteří se mohou dostat do prostor elektrárny a 
způsobit škody na technologii. Problematické může být především zamoření 
hlodavci, kteří mohou potenciálně způsobit škody na kabeláži SKŘ. 

2.7.4.1.1 Vzdušné roje 

Vzdušné roje mohou vytvářet živočichové, jako například hmyz či ptáci, ale mohou 
vznikat také vzdušné roje rostlinného původu, kdy vlivem větru dochází například ke 
zvednutí listí, či slámy z polí apod. Vzdušné roje mohou ohrozit jadernou bezpečnost 
JZ především možným vlivem na sání/výduších ventilačních systémů, kdy mohou 
omezit množství přisávaného/odváděného vzduchu, či sání/výduch úplně ucpat. 
Mohou však také způsobit ucpání, či omezení sání vody v případě nahromadění na 
vodní hladině v objektech s volnou hladinou.  

V území k umístění NJZ EDU je smysluplné s výskytem vzdušných rojů počítat. 
V rámci provozní zkušenosti EDU1-4 byl jeden takový případ dokonce již registrován, 
kdy došlo k navátí listí do CHV a následnému usazení na hrubých sítech ve 
výtokových kanálech z CHV, čímž došlo ke snížení jejich průtočného profilu. 

K živočichům vytvářejícím vzdušné roje, které by mohly způsobit ucpání VZT 
systému JZ, patří především hmyz (včely, vosy, sršně, kobylky apod.) a ptáci. 
Ohrožení jaderné bezpečnosti NJZ EDU vlivem živočišných vzdušných rojů je 
prakticky nereálné. Z ptáků vyskytujících se na našem území vytváří mnohačetná 
hejna pouze špaček obecný, který se vyskytuje především v sadech a vinicích a 
nocuje především v rákosinách. Hmyz vytváří roje a pohybuje se především v těsné 
blízkosti mokřadů. V okolí NJZ EDU se nevyskytuje žádný mokřad, a tak je možné 
prohlásit výskyt rojů hmyzu na pozemku NJZ EDU za prakticky vyloučený.  

Rostlinné vzdušné roje však již mohou představovat reálné ohrožení jaderné 
bezpečnosti NJZ EDU a jejich výskyt není možné vyloučit. Z tohoto důvodu bude 
projektovým řešením NJZ EDU zabezpečeno, aby se zabránilo ucpání 
vzduchotechnických a chladících systémů s vlivem na jadernou bezpečnost. Detailní 
projektové řešení bude známo až po výběru dodavatele NJZ EDU a zhodnoceno 
v dalším stupni licenčního procesu, kterým je povolení k výstavbě dle zákona č. 
263/2016 Sb., atomový zákon. 

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že biologický jev „Vzdušné 
roje“ je relevantní na pozemku NJZ EDU a je tedy stanoveno projektové východisko 
spočívající v zabezpečení nezablokování vzduchotechnických a otevřených 
chladicích systémů s vlivem na jadernou bezpečnost vzdušnými roji. 

2.7.4.1.2 Biologické znečištění – říční 

Návod IAEA NS-G-1.5 [2.7-7] řadí pod biologické znečištění vod především zarůstání 
vodními řasami a rostlinami. Větší množství těchto rostlin může být uvolněno a 
unášeno vodním tokem při povodních. Zvýšený výskyt vodních řas může ohrozit 
dostupnost vody ve zdroji surové vody při zarůstání, nebo ucpávání sání surové vody 
a dále může dojít k zarůstání česel a filtrů v otevřených chladicích systémech či 
výplně chladicích věží.  

Vzhledem k charakteru jevu jsou hodnoceny vodní plochy/toky, které budou 
využívány jako zdroje surové vody a dále otevřené chladicí systémy. Jedná se tedy o 
VN Mohelno a otevřené chladicí okruhy NJZ EDU (CCHO, TVD, TVN atd.). Sání 
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surové vody se u NJZ EDU bude nacházet na břehu VN Mohelno, kde je smysluplné 
předpokládat výskyt vodních řas. 

Řasy jsou jednoduché fotosyntetizující organismy, tradičně řazené mezi nižší rostliny. 
Ve skutečnosti jsou řasy seskupením nepříbuzných skupin organismů a jen některé z 
nich jsou blízké rostlinám. Vyskytují se ve vodním prostředí, především tam, kde je 
zvýšená teplota vody a voda obsahuje dostatek živin. Z hlediska externích hazardů 
jsou problematické vláknité druhy řas, které vytvářejí nánosy na česlech, filtrech a 
konstrukčních prvcích chladicích věží a mohou ovlivnit jejich funkčnost. 

Na VN Mohelno, na jejímž břehu bude umístěna čerpací stanice pro NJZ EDU, se 
díky režimu přečerpávání mezi VN Dalešice a VN Mohelno vodní řasy ani rostliny ve 
velkém množství nevyskytují. Kamenité dno navíc snižuje možnost výskytu těchto řas 
a rostlin. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že vodní řasy a rostliny se na VN Mohelno 
nevyskytují v takovém množství, aby představovaly reálné nebezpečí pro provoz 
čerpací stanice. Sání čerpací stanice bude navíc kryto hrubými česlemi, které by 
případné naplavené řasy a rostliny zachytily. Hrubé česle mohou být případně 
pravidelně čištěny skupinou potápěčů.  

Riziko namnožení vodních řas a rostlin v otevřených chladicích okruzích (CCHO, 
TVD, TVN atd.) NJZ EDU a jejich zarůstání není však možné v tuto chvíli vyloučit. 

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že biologický jev „Biologické 
znečištění – říční“ je relevantní na pozemku NJZ EDU a je stanoveno projektové 
východisko spočívající v zajištění sledování kvality vody v otevřených chladicích 
systémech NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost a případně v její úpravě 
(například šokové dávkování algicidních prostředků).  

2.7.4.1.3 Korýši a měkkýši 

Mezinárodní návod IAEA NS-G-1.5 [2.7-7] a dokument EPRI [2.7-8] zmiňují jako 
jeden z biologických hazardů nadměrný výskyt korýšů a měkkýšů ve vodním 
prostředí. Především ovlivnění dostupnosti vody ve zdroji surové vody zarůstáním 
škeblemi, lasturami, mušlemi, krevetami, případně jejich růst v otevřených chladicích 
okruzích apod. Vliv na jadernou bezpečnost JZ může mít především zarůstání 
potrubí a tepelných výměníků škeblemi a mušlemi a následné omezení množství 
chladicí vody či úplné ucpání v TVD. Z charakteru hazardu je zřejmé, že je účelné 
hodnotit výskyt korýšů a měkkýšů ve VN Mohelno, která bude sloužit jako zdroj 
surové vody pro NJZ EDU. 

Korýši jsou živočichové patřící do kmene členovců. Žijí především ve vodním 
prostředí (ve slané i sladké vodě). Patří zde například krabi, krevety, raci, buchanky, 
perloočka apod. 

Měkkýši jsou bezobratlí živočichové, tvořící jeden z nejpočetnějších živočišných 
druhů. Na území ČR se dle [2.7-11] vyskytuje celkem 247 druhů měkkýšů ve volné 
přírodě, z čehož je sladkovodních 50 plžů a 28 mlžů. Patří zde například slávky, 
škeble, bahenka apod.  

Na VN Mohelno nebyl pozorován zvýšený výskyt korýšů ani měkkýšů, jejich výskyt 
byl však zaznamenán v čerpací stanici Jihlava. Čerpací stanice je vybavena česlemi, 
které brání průniku dospělých jedinců do navazující technologie. V případě, že by 
došlo k nasátí vajíček a larev korýšů, či měkkýšů, nelze vyloučit namnožení těchto 
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druhů uvnitř otevřených chladicích okruhů JZ. Proto je nutné sledovat jejich výskyt 
v otevřených chladicích okruzích JZ. 

Vzhledem k jejich prozatím omezenému výskytu je zřejmé, že korýši a měkkýši 
v současné době nepředstavují reálné ohrožení jaderné bezpečnosti NJZ EDU.  

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že biologický jev „Korýši a 
měkkýši“ je relevantní pro NJZ EDU a je stanoveno projektové východisko spočívající 
v zajištění sledování kvality vody v otevřených chladících systémech NJZ EDU 
s vlivem na jadernou bezpečnost a případně v její úpravě. 

2.7.4.1.4 Ryby a medúzy 

Ryby se vyskytují ve vodním prostředí běžně a samy o sobě nepředstavují nebezpečí 
pro NJZ EDU. Obdobně jako v případě hazardu „korýši a měkkýši“ zmiňují 
dokumenty IAEA NS-G-1.5 [2.7-7] a EPRI [2.7-8] možné ovlivnění dostupnosti vody 
ve zdroji surové vody výskytem mnohočetných hejn ryb, nebo medúz či omezení 
funkčnosti TVD. Hejna ryb či medúz mohou představovat problém pro čerpací stanici 
surové vody a případně, při rozmnožení ryb v otevřených chladicích okruzích, pro 
čerpací stanice těchto okruhů, kde by mohly způsobit ucpání sání čerpací stanice. 

Ve VN Mohelno, která bude sloužit pro NJZ EDU jako zdroj surové vody, se vyskytují 
následující druhy ryb: amur bílý, bolen obecný, candát obecný, cejn velký, kapr 
obecný, karas obecný, lín obecný, okoun říční, plotice obecná, pstruh duhový, sumec 
velký, štika obecná, úhoř říční. Medůzy se ve VN Mohelno nevyskytují. 

Ve VN Mohelno se nevyskytují ryby v takovém množství, které by mohly reálně 
ohrozit čerpací stanici surové vody či způsobit rozmnožení ryb v TVD. I v případě, že 
by se menší hejno ryb dostalo k sání čerpací stanice, česle by ucpání či jinému 
omezení sání vody zamezily.  

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že biologický jev „Ryby a 
medúzy“ není relevantní pro NJZ EDU. 

2.7.4.1.5 Projevy fauny (zvěř) 

Dokumenty IAEA NS-G-1.5 [2.7-7] a EPRI [2.7-8] zmiňují, že již byly zaznamenány 
události, při kterých došlo k napadení systémů SKŘ hlodavci. Především zamoření 
hlodavci může mít za následek poškození kabeláže SKŘ či jiných systémů.  

Hlodavci představují nejpočetnější řád z celého stromu savců. Jedná se o většinou 
menší živočichy s charakteristickým uspořádáním zubů. Přední řezáky jsou 
přeměněny v hlodáky; špičáky chybí úplně. Hlodáky mají přední stranu pokrytou 
tvrdou sklovinu a zadní stranu mnohem měkčí zubovinou. Díky většímu obrušování 
měkčí zadní části si zuby udržují stále ostrou hranu. Podstatný je především výskyt 
myšice křovinné, myši domácí a potkana obecného. 

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že biologický jev „Projevy 
fauny (zvěř)“ je relevantní pro NJZ EDU.  

Projektové řešení NJZ EDU bude tedy obsahovat obdobné opatření proti působení 
hlodavců a dalších škůdců jako provozovaných blocích, tj. návnady, jedy a pasti atd.  

2.7.4.1.6 Biologický plovoucí odpad 

Biologickým plovoucím odpadem jsou myšleny kusy dřeva, listí, tráva apod., které se 
dostávají do vodních toků většinou působením silných větrů (polomy apod.). Odpad 
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je pak dále unášen tokem. Hromadění plovoucího odpadu může způsobit ucpání či 
omezení sání surové vody, případně při hromadění u stavebních objektů může 
působit plovoucí odpad i přímými silovými účinky na konstrukce objektů. Jev 
plovoucího odpadu je nutné považovat za smysluplný pro NJZ EDU, jelikož jako zdroj 
surové vody je využívána VN Mohelno, na které se plovoucí odpad běžně vyskytuje.  

Plovoucí biologický odpad ohrožuje pouze čerpací stanici. Z hlediska ucpání sání 
čerpací stanice surové vody, nepředstavuje plovoucí odpad reálnou hrozbu, jelikož 
sání se běžně nachází dostatečně hluboko pod hladinou stálého nadržení. 
V případě, že dojde k poklesu nějakého kusu odpadu pod hladinu a klesá ke dnu, 
bude sání chráněno česlemi. Z hlediska přímých silových účinků na stavební 
konstrukci čerpací stanice lze rovněž očekávat, že k reálnému ohrožení nedojde. 
V případě hromadění plovoucího odpadu u čerpací stanice bude odpad odstraňován 
obsluhou čerpací stanice. 

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že biologický jev „Biologický 
plovoucí odpad“ není relevantní pro NJZ EDU. 

2.7.4.1.7 Mikrobiologická koroze 

Mikroorganismy přítomné z různých zdrojů v chladicí vodě, např. bakterie, plísně či 
slizotvorné organismy, se usazují na površích a vytvářejí na nich různě silné povlaky. 
Z hlediska jaderné bezpečnosti může dojít nejen například k omezení přestupu tepla 
na tepelných výměnících, ale vzniká i prostředí vhodné k mikrobiologicky indukované 
korozi. Obdobné organismy se vyskytují ve všech přírodních vodných prostředích.  

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že biologický jev 
„Mikrobiologická koroze“ je pro NJZ EDU relevantní a je stanoveno projektové 
východisko spočívající v zajištění sledování kvality vody v otevřených chladících 
systémech NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost a případně v její úpravě 
(například dávkování biocidů). 

 PŘÍRODNÍ POŽÁRY 

V okolí NJZ EDU se mohou nacházet lesní, či jiné souvislé porosty a zemědělsky 
využívaná území, na kterých může dojít k požáru, ať už přírodnímu, nebo 
způsobeného uměle. V případě požáru lesa, či jiného externího požáru (požár jiných 
souvislých porostů apod.) představuje potenciál pro ohrožení jaderné bezpečnosti 
NJZ EDU tepelný tok vyzařovaný požárem, který může způsobit selhání SKK, či 
jejich chybnou funkci. Dále může kouř vyvolaný požárem omezit obyvatelnost 
dozoren v případě, že dojde k nasátí kouře ventilačním systémem. Dlouhotrvající 
požár může také zamezit možnosti vystřídání provozního personálu. Tato kapitola je 
zpracovaná za účelem posouzení, zda přírodní požáry představují potenciál pro 
ohrožení jaderné bezpečnosti NJZ EDU a zda je tedy potřebné k vyloučení tohoto 
ohrožení přijmout specifická návrhová opatření. 

Hlavním zkoumaným parametrem požáru je hustota tepelného toku. Hustota 
tepelného toku je množství tepla, které projde jednotkovou plochou. Jednotkou 
hustoty tepelného toku je W/m2. Maximální ustálená hustota tepelného toku, která již 
není schopná svým působením způsobit vzplanutí dřeva, je 15 kW/m2. Tato hodnota 
je v analýzách požárů považována za mezní hodnotu, ze které je odvozována 
bezpečná vzdálenost objektů od požáru. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.7 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 8 

Návod IAEA NS-G-3.1 [2.7-6] doporučuje pro požáry obecně hodnotit území do 
vzdálenosti 1–2 km od pozemku JZ a posuzované parametry jsou hustota tepelného 
toku ve zkoumané ploše a doba jeho trvání (celkové přenesené teplo), složení a 
koncentrace kouře a doba jeho trvání. Dle § 12 vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.7-3] je 
nutné posoudit z hlediska přírodních požárů území do vzdálenosti 5 km od JZ a zda 
se v hodnoceném území nacházejí lesní, či jiné souvislé porosty a zemědělsky 
využívaná území. V případě, že se takové porosty v blízkosti JZ nacházejí, je nutné 
v podrobnějším ocenění stanovit dosah maximální hustoty tepelného toku a z něj 
vyplývající bezpečné vzdálenosti od požáru. 

2.7.4.2.1 Požár lesa 

V blízkém okolí pozemku NJZ EDU je les v území mezi severovýchodní částí STP 
EDU1-4 a řekou Jihlavou ležící na svahu skloněném od elektrárny k řece. U východní 
čtveřice chladících věží EDU1-4 se přibližuje až téměř k silnici II/152. Cíp lesa v 
těchto místech dosahuje až do vzdálenosti přibližně 160 m od pozemku NJZ EDU (v 
části, kde se nachází STP EDU1-4). Tento cíp lesa je nejen nejblíže, ale je i nejvýše 
položen, takže požár v něm by na elektrárnu působil nejvýznamněji. Účinek požáru 
na okolí však závisí podstatně také na celkové ploše, na níž hoří. Výše zmíněný cíp 
lesa je součástí zalesněné plochy, která vybíhá ze souvislého pásu lesa v údolí řeky 
Jihlavy směrem k elektrárně a která má rozlohu asi 0,5 km2, viz Obr. 1. 

 
Obr. 1: Lesní porosty v okolí pozemku NJZ EDU. 

Druhý lesní porost v okolí NJZ EDU se nachází na jihozápad od PNpU NJZ EDU. 
Jeho nejzazší cíp dosahuje téměř k plánovanému pozemku NJZ EDU. Jeho rozloha 
je asi 0,5 km2 a je ve svahu směrem k řece Olešná, tudíž jeho případný požár by 
působil směrem od NJZ EDU. 

Radiačně-tepelné účinky 

Rizika vyplývající z požáru lesu jsou detailněji hodnocena v kapitole 2.3 ZBZ NJZ 
EDU. Z tohoto hodnocení vyplývá, že požár lesa byl na základě podrobného 
hodnocení ve studii [2.7-12] zanedbán. Kritický tepelný tok v případě požáru lesu 
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dosáhne maximálně do vzdálenosti 131 m od lesa. Účinek interakce s objekty NJZ 
EDU s vlivem na bezpečnost lze pokládat za zanedbatelné.  

Účinky toxických zplodin 

Hlavní riziko spojené s kouřem a spalinami, které mohou vzniknout z požáru 
blízkého, nebo vzdáleného lesa, je nasátí do sání VZT BD, nebo NBD, čímž by 
způsobil její neobyvatelnost. Kouř a spaliny z požáru lesa může představovat reálné 
ohrožení jaderné bezpečnosti NJZ EDU. Ovlivněny mohou být BD a NBD, které mají 
sání vzduchotechnických systémů zvenčí. Konkrétní opatření na NJZ EDU není 
možné v tuto chvíli detailně hodnotit. Vyhodnocení vlivu kouře na BD a NBD bude 
provedeno v rámci dalšího stupně licenční dokumentace, tedy povolení k výstavbě 
dle zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona. 

Likvidace případného požáru v okolí pozemku NJZ EDU bude probíhat obdobně jako 
na současných provozovaných blocích, tj. na základě pokynů Krajského operačního 
střediska HZS KV. Toto středisko může v případě nutnosti dát pokyn k výjezdu 
jednotky HZSp (Hasičský záchranný sbor podniku), která bude umístěna jak na 
EDU1-4, tak i na NJZ EDU, a tím bude zajištěna pohotová reakce na vzniklou situaci. 
Současně platí povinnost HZSp zasáhnout proti takové události (požár, nehoda) i 
v případě, že je zjištěna dříve, než by pokyn Krajského operačního střediska HZS KV 
mohl vzniknout. V souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a zákonem 
č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně [2.7-2], bude zajištěna jednotka 
hasičského záchranného sboru podniku již od etapy výstavby. Dopad případných 
škodlivých účinků přírodního požáru lesa v okolí pozemku NJZ EDU bude ještě méně 
pravděpodobný.  

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že jev „Požár lesa“ je 
relevantní pro NJZ EDU.  

Projektové řešení NJZ EDU bude tedy obsahovat stavební opatření proti působení 
kouře a spalin jako na provozovaných blocích EDU1-4, tj. redundantní, prostorově 
oddělené sání VZT BD a NBD z opačných stran budovy výrobního bloku.  

2.7.4.2.2 Požár zemědělských ploch 

Jednotlivá pole byla identifikována v [2.7-13] v okolí do cca 5 km od pozemku NJZ 
EDU (v analýze byl uvažován okruh o poloměru 5 km, se středem mezi dvěma HVB 
stávající EDU1-4), viz obrázek Obr. 2. Nejblíže pozemku NJZ EDU se budou 
nacházet pole č. 8, č. 11, pole č. 36, a pole č. 37. Pole č. 7 se bude nacházet na 
pozemku NJZ EDU, přičemž na něm bude plocha pro zařízení staveniště, nicméně 
v dalších fázích provozu NJZ EDU může být plocha pole č. 7 opět využívána 
k pěstování zemědělských plodin a je tedy zahrnuto do hodnocení. Pole č. 8, 11, 36, 
37 a 7 se tedy budou nacházet cca několik desítek metrů od pozemku NJZ EDU. 

V hodnocení požáru pole bylo uvažováno, že na daném poli je pěstována buď 
kukuřice, pšenice (jako zástupce obilovin) anebo řepka olejka, a to na celé ploše.  
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Obr. 2 Zemědělské plochy v okolí pozemku NJZ EDU [2.7-13] 

Radiačně-tepelné účinky 

V odborné studii [2.7-13] bylo přistoupeno ke dvěma způsobům hodnocení – 
předběžná (konzervativní) analýza a podrobná (detailní) analýza. U obou hodnocení 
byla zkoumána kritická vzdálenost, tedy vzdálenost, ve které je požár schopen 
generovat hustotu tepelného toku 15 kW/m2. 

V rámci předběžné analýzy se předpokládá konzervativní hodnocení jaderné 
bezpečnosti. To je zajištěno tím způsobem, že se ve výpočtu uvažuje vznícení celé 
plochy pole. 

Podrobná analýza naopak simuluje reálný postup požáru přes polní plochu. Tedy 
v jeden okamžik hoří pouze pás o šířce asi 1 m, který se buď šíří z epicentra 
samovolně, nebo je přes pole urychlen rychlostí větru.  

Z obou přístupů vzešly polní plochy, které mají nejvyšší potenciál ovlivnit JB v NJZ 
EDU. Jsou to již zmíněná pole č. 7, 8, 11, 36 a 37, která jsou v nejbližším sousedství 
plochy NJZ EDU. Zároveň z hodnocení vyplynulo, že mezi plodinami dosahuje 
nejvyšších vzdáleností kritického tepelného toku řepka olejka, proto jsou výsledky 
shrnuté v tabulce Tab. 2 v tomto dokumentu konzervativně shrnuty jen pro tuto 
plodinu. Hodnocení zbytku polních ploch osetých i dalšími plodinami je uveden 
v odborné studii [2.7-13]. 

Z předběžného hodnocení vyplývá, že kritický tepelný tok by zasahoval až na 
pozemek NJZ EDU a událost na základě předběžného ocenění účinků interakce 
s NJZ EDU nelze zanedbat, avšak z podrobného hodnocení vyplývá, že na základě 
hodnot ze simulace, lze událost požár pole z hlediska tepelných účinků považovat za 
zanedbatelnou.  
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Tab. 2 Kritické vzdálenosti tepelného toku. 

ID pole Vzdálenost kritické hustoty tepelného toku [m] 

předběžné hodnocení podrobné hodnocení 

8 77 8 

11 138 8 

36 115 8 

37 93 7 

7 141 9 

Účinky toxických zplodin 

Zároveň byl ve studii [2.7-13] zkoumán dosah toxických zplodin a jejich potenciální 
vliv na JB. Konkrétně byly hodnoceny dosahy koncentrací toxických zplodin ERPG-2 
a ERPG-3 pro CO, NO2 a SO2. Limitní hodnoty ERPG-2 a ERPG-3 pro zkoumané 
toxické zplodiny hoření jsou definovány v tabulce Tab. 3. 

Tab. 3 Definice koncentrací toxických zplodin 

Nebezpečná látka ERPG-2 ERPG-3 

Oxid uhelnatý  
(CAS: 630-08-0)  

350 ppm 0,000401 kg/m3 500 ppm 0,000573 kg/m3 

Oxid dusičitý  
(CAS: 10102-44-0)  

15 ppm 0,0000282 kg/m3 30 ppm 0,0000564 kg/m3 

Oxid siřičitý  
(CAS: 7446-09-5)  

3 ppm 0,0000079 kg/m3 25 ppm 0,000065 kg/m3 

Z definice koncentrací toxických zplodin je patrné, že účinek toxické koncentrace 
může být za zanedbatelný, pokud nižší koncentrace ERPG-2 nedosáhne k přívodům 
ventilace pro dozornu. Může být označen za zanedbatelný i tehdy, pokud 
koncentrace ERPG-2 sice dosáhne až za přívody ventilace pro dozornu, ale vyšší 
koncentrace ERPG-3 k nim nedosáhne, a pokud zároveň odhad celkové expozice 
toxickou látkou v místě přívodu je menší než hodinová expozice koncentrací ERPG-
2. 

Z předběžného hodnocení studie [2.7-13] vyplývá, že účinky interakce události s NJZ 
EDU nelze zanedbat. Podrobné hodnocení ze studie [2.7-13] je pak uvedeno 
v tabulce Tab. 4. Ani v předběžném, ani v podrobném hodnocení požár žádné z 
blízkých zemědělských ploch negeneruje takovou koncentraci toxických zplodin, 
která by přesahovala hranice koncentrace ERPG-3 na sání BD či NBD. 

Tab. 4 Dosah toxických zplodin s koncentrací EPRG-2. 

ID pole Vzdálenost kritické koncentrace ERPG-2 [m] 

CO (plodina) NO2 (plodina) SO2 (plodina) 

8 240 (kukuřice) 120 (kukuřice) 520 (řepka olejka) 

11 290 (kukuřice) 120 (kukuřice) 640 (řepka olejka) 

36 290 (kukuřice) 99 (kukuřice) 520 (řepka olejka) 

37 240 (kukuřice) 99 (kukuřice) 430 (řepka olejka) 

7 290 (kukuřice) 120 (kukuřice) 640 (řepka olejka) 
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Z uvedeného vyplývá, že dosah koncentrace ERPG-2 by zasahoval až na pozemek 
NJZ EDU a účinek interakce události s NJZ EDU, v případě že se sání BD a NBD 
bude nacházet blíže než výše uvedené vzdálenosti (sání BD a NBD by se mělo 
nacházet nejblíže cca 700 m od hranice pole č. 8, cca 300 m od hranice pole č. 11, 
cca 600 m od hranice pole č. 36, cca 300 m od hranice pole č. 37 a cca 500 m od 
hranice pole č. 7), tedy nelze zanedbat ani na základě podrobného hodnocení a 
událost je nutné zařadit do projektových východisek. 

Vzhledem k tomu, že bude v projektu NJZ EDU uvažováno s možností vniknutí 
toxických látek do ventilace BD a NBD, je stanoveno projektové východisko (viz 
kapitola 2.3 ZBZ NJZ EDU), které spočívá v zajištění obyvatelnosti dozorny a dalších 
prostorů významných z hlediska jaderné bezpečnosti pomocí technických zařízení a 
postupů zajišťujícími obyvatelnost i v případě přítomnosti toxických látek v ovzduší 
pozemku NJZ EDU. Toto projektové východisko, tedy pokrývá a případný vliv kouře z 
požáru zemědělských plodin.  

Likvidace případného požáru v okolí pozemku NJZ EDU bude probíhat obdobně jako 
na současných provozovaných blocích, tj. na základě pokynů Krajského operačního 
střediska HZS KV. Toto středisko může v případě nutnosti dát pokyn k výjezdu 
jednotky HZSp (Hasičský záchranný sbor podniku), která bude umístěna jak na 
EDU1-4, tak i na NJZ EDU, a tím bude zajištěna pohotová reakce na vzniklou situaci. 
Současně platí povinnost HZSp zasáhnout proti takové události (požár, nehoda) i 
v případě, že je zjištěna dříve, než by pokyn Krajského operačního střediska HZS KV 
mohl vzniknout. V souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a zákonem 
č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně [2.7-2], bude zajištěna jednotka 
hasičského záchranného sboru podniku již od etapy výstavby. Dopad případných 
škodlivých účinků přírodního požáru zemědělských ploch v okolí pozemku NJZ EDU 
bude ještě méně pravděpodobný.  

Z výše uvedeného kvalitativního hodnocení je zřejmé, že jev „Požár lesa“ je 
relevantní pro NJZ EDU.  

Projektové řešení NJZ EDU bude tedy obsahovat stavební opatření proti působení 
kouře a spalin jako na provozovaných blocích EDU1-4, tj. redundantní, prostorově 
oddělené sání VZT BD a NBD z opačných stran budovy výrobního bloku.  

2.7.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

2.7.5.1.1 § 11 Biologické jevy 

V souladu s požadavkem § 11 vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.7-3] bylo provedeno 
hodnocení biologických jevů v území k umístění. Hodnocení je uvedeno v kapitole 
2.7.4.1. 

2.7.5.1.2 § 12 Přírodní požáry 

V souladu s požadavkem § 12 vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.7-3] bylo provedeno 
hodnocení přírodních požárů v území k umístění ve vzdálenosti do 5 km od hranice 
pozemku NJZ EDU. Hodnocení je uvedeno v kapitole 2.7.4.2. 
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 DOPORUČENÍ IAEA 

Článek 5.32. standardu IAEA SSR-1 [2.7-5] je již implementován v nové české 
legislativě, a to konkrétně v §11 a v §12 vyhl. č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného 
zařízení [2.7-3]. 

Text uvedený v kapitolách 2.7.4.1 a 2.7.4.2 naplňuje i požadavky standardu IAEA 
SSR-1 [2.7-5]. 

 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ HAZARDŮ 

V souladu z doporučení dokumentů WENRA [2.7-4] a na základě identifikace 
relevantních jevů v kapitole 2.2 ZBZ NJZ EDU bylo provedeno hodnocení 
následujících biologických jevů a přírodních požárů v těchto kapitolách, viz Tab. 5. 

Tab. 5 Relevantní biologické hazardy a přírodní požáry v území k umístění NJZ EDU 

Hazard Kapitola 

Biologické jevy 

projevy fauny (zvěř) 2.7.4.1.1, 2.7.4.1.3, 2.7.4.1.4, 2.7.4.1.5 

projevy flóry (rostliny) 2.7.4.1.2, 2.7.4.1.6, 2.7.4.1.7 

Přírodní požáry 

požár lesa 2.7.4.2.1  

požár zemědělských ploch 2.7.5.1.2 

 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA 
Z posouzení území k umístění NJZ EDU dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.7-3] 
vyplynula následující základní projektová východiska v souvislosti s ostatními 
biologickými jevy: 

- Z důvodu možného výskytu vzdušných rostlinných rojů na pozemku NJZ 
EDU je tedy stanoveno projektové východisko spočívající v zabezpečení 
nezablokování vzduchotechnických a otevřených chladicích systémů 
s vlivem na jadernou bezpečnost vzdušnými roji. 

- Z důvodů možného nasátí vajíček a larev korýšů a měkkýšů, zanesení 
vodní řasou, rostlinami nebo výskytem mikroorganizmů způsobujících 
mikrobiologickou korozi v otevřených chladicích systémech NJZ EDU 
s vlivem na jadernou bezpečnost, je nutné zajistit opatření pro sledování 
kvality vody v těchto chladicích systémech NJZ EDU a případně v její 
úpravě. 

- Z důvodu možného výskytu hlodavců a ostatních škůdců na pozemku NJZ 
EDU je nutné zohlednit jejich případný vliv na zařízení s vlivem na JB. 

- K ochraně proti působení přírodních požárů (lesa a zemědělských ploch) 
jsou postačující opatření v projektu NJZ EDU, která budou přijatá k 
ochraně před vnějšími vlivy, viz. kapitola 2.3 ZBZ NJZ EDU. Jedná se o 
ochranu před šířením toxických oblaků (včetně spalin hoření) do 
obsluhovaných prostor (dozorna) spočívající v prostorovém oddělení sání 
vzduchotechnických systému dozoren, tj. umístění na opačných stranách 
budovy výrobního bloku. 
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2.8 PŘIPRAVENOST K ODEZVĚ NA RADIAČNÍ 
MIMOŘÁDNOU UDÁLOST 

Hodnocení území k umístění jaderného zařízení z hlediska připravenosti k odezvě na 
radiační mimořádnou událost je uvedeno v samostatném dokumentu „Záměr 
zajištění zvládání radiační mimořádné události“, který je dle přílohy č. 1 odst. 1) 
písm. a) AtZ součástí dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je povolení 
k umístění JZ. 
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2.9 ŠÍŘENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK A RADIAČNÍ 
SITUACE V ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ 

Kapitola obsahuje posouzení území k umístění JZ z hlediska potenciálních dopadů 
JZ na jednotlivce, obyvatele a životní prostředí, tj. šíření radioaktivní látky ovzduším, 
vodou a potravním řetězcem. 

2.9.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Vyhláška č. 378/2016 Sb. [2.9-2] přímo nevymezuje jednotnou oblast, ve které má 
být radiační vliv na okolí zhodnocen. Pouze v případě využití území k zemědělské 
činnosti, rybolovu, rekreaci, výrobě a zpracování potravin a jejich surovin, odběru 
podzemních a povrchových vod, požaduje toto hodnotit do vzdálenosti 5 km od 
pozemku jaderného zařízení. 

Vzhledem k procesům, které po uvolnění radioaktivních látek z pracoviště nadále 
probíhají (postupné ředění, radioaktivní rozpad, fyzikálně-chemické reakce s okolním 
prostředím atd.) se jako dostačující vzdálenost z hlediska hodnocení radiační situace 
jeví několik kilometrů od předpokládaného místa výpustě radioaktivních látek z NJZ 
EDU. 

Jako oblast pro hodnocení je tedy navrženo okolí do vzdálenosti 15 km od pozemku 
NJZ EDU, neboť zahrnuje obce, kde se vyskytují reprezentativní osoby a je již nyní 
pokryto zavedenými programy monitorování, viz Obr. 1. Ve vzdálenosti větší než 15 
km od NJZ EDU již budou radioaktivní látky zředěné na takovou úroveň, že jejich 
dopady (radiační, biologické atd.) budou mnohonásobně nižší než v blízkosti výpustí 
z NJZ EDU, kde jsou jejich dopady vyhodnoceny. Přesto jsou však hodnocena i 
některá místa nad rámec vymezené vzdálenosti. 
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Obr. 1: Znázornění hodnocené oblasti ve vztahu k PNpU NJZ EDU a STP EDU1-4 (zpracoval 
EDUII, a. s.). 

2.9.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

Hodnocení radiační situace a radiačních dopadů NJZ EDU na životní prostředí 
v území k umístění vychází z obecně platných zásad, které jsou uvedeny i 
v doporučení IAEA GS-G-4.1 pro způsob zpracování a rozsah bezpečnostní 
dokumentace [2.9-12] v odstavcích 3.35. a 3.36.: 

- Musí být popsáno životní prostředí v území k umístění z hlediska radiační 
situace včetně vlivů nejbližších jaderných zařízení a ostatních vnějších zdrojů 
v podrobnostech dostatečně popisujících výchozí stav a umožňujících 
zhodnocení radiačních podmínek, 
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- Měl by být stručně popsán používaný systém monitorování a odpovídající 
technické prostředky pro detekci ionizujícího záření a kontaminace. 

Při hodnocení se vychází z výsledků monitorování, které je v okolí území k umístění 
NJZ EDU prováděno již řadu let, a jehož rozsah vystihuje vliv provozované elektrárny 
EDU1-4. Vliv na reprezentativní osoby je hodnocen tak, aby byly postiženy všechny 
cesty ozáření. Transport a distribuci radionuklidů v životním prostředí znázorňuje 
Obr. 3. Tato metodika umožňuje vyjádřit radiační zátěž reprezentativních osob pro 
posouzení přijatelnosti dalších jaderných zařízení v území k umístění. 
 

 
Obr. 2: Rozsah monitorování pro účely radiační ochrany obyvatelstva, [2.9-3] (zpracoval EDU II, 
a. s.). 

 
Obr. 3: Potenciální cesty ozáření obyvatel výpustěmi radioaktivních látek z pracoviště 
(převzato a upraveno z IAEA RS-G-1.8 [2.9-13]), (zpracoval EDU II, a. s.). 

Česká legislativa i standardy IAEA nestanovují kvantitativní či kvalitativní požadavky 
nebo kritéria, podle kterých by bylo možné z hlediska radiační situace dané 
přirozenými zdroji ionizujícího záření posuzovat vhodnost PNpU v území k umístění 
jaderného zařízení. 
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Případná neumístitelnost jaderného zařízení není v podstatě dána přirozenými 
vlastnostmi území k umístění, ale případnými vlivy již existujících jaderných zařízení 
a technickým řešením umisťovaného jaderného zařízení, pokud by nebyly 
respektovány principy radiační ochrany (limitování, optimalizace) a ochrany životního 
prostředí. 

Jako vylučující kritérium lze tedy chápat dosažení takové situace, ve kterém by  

 při plánovaných expozičních situacích způsobených NJZ EDU došlo k 
překročení dávkové optimalizační meze stanovené v § 82 odst. (1), AtZ č. 
263/2016 Sb. [2.9-1], tj. příslušná reprezentativní osoba by obdržela za 
kalendářní rok úvazek efektivní dávky z výpustí do ovzduší větší než 200 μSv 
a z výpustí do povrchových vod větší než 50 μSv. 

2.9.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

Požadavky a kritéria pro hodnocení území k umístění z hlediska stávající radiační 
situace a dopadů na životní prostředí vyplývají ze zákona č. 263/2016 Sb. [2.9-1] a 
jeho prováděcích vyhlášek, především vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.9-2] a ze 
standardu IAEA SSR-1 [2.9-11], jak je uvedeno níže. 

2.9.3.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

§ 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska šíření radioaktivní látky 
ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem musí 

a) hodnotit 

1. klimatické a meteorologické jevy podle § 10, členitost terénu z hlediska 
proudění vzduchu a inverzních stavů a výskytu nepříznivých podmínek pro 
rozptyl radioaktivních látek, 

2. oběh povrchových a podzemních vod v území k umístění jaderného 
zařízení, včetně nakládání s vodami, jehož je třeba k zajištění provozu 
jaderného zařízení, a 

3. současné využití území k umístění jaderného zařízení k zemědělské 
činnosti, rybolovu, rekreaci, výrobě a zpracování potravin a jejich surovin, 
odběru podzemních a povrchových vod, a to do vzdálenosti 5 km, a 

b) zahrnovat pro všechny výpusti a úniky radioaktivních látek při provozních 
stavech jaderného zařízení během životního cyklu jaderného zařízení 

1. vytvoření scénáře šíření radioaktivních látek v atmosféře s použitím 
vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny podmínky šíření do 
atmosféry, 

2. vytvoření popisu šíření radioaktivních látek povrchovými a podzemními 
vodami s použitím vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny 
podmínky šíření do hydrosféry a 

3. odhad efektivní dávky reprezentativní osoby. 
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2.9.3.2 ATOMOVÝ ZÁKON Č. 263/2016 SB. 

§ 47 Umístění jaderného zařízení, odst. (3) 

Před umístěním jaderného zařízení musí být proveden základní průzkum území k 
umístění jaderného zařízení z hlediska monitorování radiační situace měřením a 
vyhodnocením výchozího obsahu radionuklidů ve složkách životního prostředí a 
potravního řetězce. Výsledky základního průzkumu musí být uchovány pro potřeby 
úplného vyřazení. 

2.9.3.3 DOPORUČENÍ IAEA (SSR-1) 

Z doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky uvedené v kapitole 4 „GENERAL REQUIREMENTS FOR SITE 
EVALUATION“, kapitole 6 „EVALUATION OF THE POTENTIAL EFFECTS OF THE 
NUCLEAR INSTALLATION ON THE REGION“ a kapitole 7 „MONITORING AND 
PERIODIC REVIEW OF THE SITE“. Konktrétně se jedná o články vztahující se 
k šíření radioaktivních látek v životním prostředí a jejich monitorování: 

GENERAL REQUIREMENTS FOR SITE EVALUATION 

4.38 The potential effects of the nuclear installation on people and the 
environment shall be estimated by considering the postulated accident 
scenarios (including the resulting source terms) and taking into account the 
feasibility of planning effective emergency response actions at the site and in 
the external zone. These estimates shall be confirmed when the design of 
the nuclear installation and its safety features has been established. 

4.39 The direct and indirect pathways by which radioactive releases from the 
nuclear installation could potentially affect the public and the environment 
shall be identified and evaluated. In this evaluation, specific regional and site 
characteristics, including the population distribution in the region, shall be 
taken into account, with special attention paid to the transport and 
accumulation of radionuclides in the biosphere. 

4.40  It shall be demonstrated that the information provided to assess the potential 
effects on the population associated with accident conditions, including 
accidents that could warrant emergency response actions being taken in the 
external zone, is consistent with achieving the safety objective for site 
evaluation. 

EVALUATION OF THE POTENTIAL EFFECTS OF THE NUCLEAR 
INSTALLATION ON THE REGION 

6.1  The analysis of the atmospheric dispersion of radioactive material shall take 
into account the orography, land cover and meteorological features of the 
region, including parameters such as wind speed and direction, air 
temperature, precipitation, humidity, atmospheric stability parameters, 
prolonged atmospheric inversions and any other parameters required for 
modelling of atmospheric dispersion. If possible, long term meteorological 
data for nearby locations shall be obtained, evaluated for quality and used. 
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6.7 The hydrogeological and hydrological investigations shall determine, to the 
extent necessary, the dilution and dispersion characteristics of water bodies, 
the re-concentration ability of sediments and biota, the migration and 
retention characteristics of radionuclides, the transfer mechanisms for 
radionuclides in the hydrosphere, as well as the associated exposure 
pathways. 

MONITORING AND PERIODIC REVIEW OF THE SITE 

7.3  Before commissioning of the nuclear installation begins, the levels of 
background radioactivity in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere and 
in biota in the region shall be measured so as to make it possible to 
determine any additional radioactivity due to the operation of the nuclear 
installation. 

Tyto výše uvedené články IAEA SSR-1 [2.9-11] jsou již implementovány české 
legislativě, a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.9-2] respektive v AtZ 
[2.9-1]. Není tedy potřeba doporučení dokumentu IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. 
Pro přehlednost je v následující tabulce provedeno provázání doporučení IAEA SSR-
1 s požadavky vyhlášky č. 378/2016 Sb.  

Tab. 1: Srovnávací tabulka požadavků AtZ č. 263/2016 Sb., vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. a 
doporučení standardu IAEA SSR-1. 

Požadavek dle české legislativy  
Doporučení standardu IAEA 

SSR-11) 

v. č. 378/2016 Sb., 
 § 16 

4.38 

4.39 

4.40 

6.1 

6.7 

AtZ č. 263/2016 Sb. 
§ 47, odst. (3) 

7.3 

  

 
1) Požadavky uvedené ve standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] věcně doplňují požadavky z vyhlášky SÚJB pro 
umisťování jaderných zařízení (např. specifikují metodiku pro uplatnění kritérií). 
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2.9.4 VLASTNOSTI ÚZEMÍ JZ 

2.9.4.1 RADIAČNÍ SITUACE ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ 

2.9.4.1.1 Ozáření reprezentativních osob EDU1-4 

Příspěvek stávajícího provozu EDU1-4 k radiační zátěži okolního obyvatelstva je 
způsoben uvolňováním radioaktivních látek z pracoviště prostřednictvím výpustí do 
ovzduší a výpustí do vodotečí.  

Způsobený úvazek efektivní dávky reprezentativní osobě (respektive součet efektivní 
dávky ze zevního ozáření a úvazku efektivní dávky z vnitřního ozáření) je tak malý, 
že jej nelze přímým měřením stanovit. Prakticky jediným možným způsobem jak vliv 
provozu EDU1-4 stanovit je bilanční monitorování výpustí do ovzduší a do vodotečí a 
vypočtení individuálních efektivních dávek (IED) modelovým výpočtem, který 
zahrnuje transport jednotlivých radionuklidů k člověku. 

Bilancování čtvrtletních a ročních výpustí do ovzduší a do vodotečí za účelem 
průkazu dodržení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní osoby z výpustí do 
vodotečí a do ovzduší se v současnosti provádí výpočetním programem RDEDU, 
autorizovaným SÚJB a zařazeným do databáze výpočetních kódů pod č. p. 604. 
Monitorování výpustí z EDU1-4 probíhá dle schváleného programu monitorování 
výpustí z EDU – B116 [2.9-8]. Výsledky monitorování a výpočtů IED jsou 
zpracovávány ve čtvrtletních a ročních zprávách [2.9-10]. Výpočty IED jsou 
prováděny pro obyvatelstvo do vzdálenosti 40 km od EDU1-4. 

2.9.4.1.1.1 Monitorování výpustí EDU1-4 

Na EDU1-4 jsou monitorovány následující zdroje výpustí do ovzduší: 

 ventilační komín pro 1. HVB a 1. BAPP, 

 ventilační komín pro 2. HVB a 2. BAPP, 

 výstup vzduchotechniky objektu zpevňování radioaktivního odpadu 
(vzduchotechnika je zaústěna do ventilačního komína 2 (VK2), takže 
příspěvek ZRAO je zahrnut do bilancí ve výpustech z VK 2). 

Tato místa jsou osazena vhodnými přímo měřícími či odběrovými zařízeními, která 
slouží jednak ke kontrolním tak i bilančním měřením. Monitorovací systémy jsou 
uzpůsobeny monitorované položce (vzácné plyny, aerosoly, tritium, radioaktivní jódy 
atd.), viz PrBZ EDU1-4, kap. 12.5.4. 

Monitorování kapalných výpustí z EDU1-4 je založeno na bilančních a kontrolních 
měřeních aktivit jednotlivých radionuklidů v kontrolních nádržích provozních budov, 
budov aktivních pomocných provozů, skladů vyhořelého jaderného paliva, 
kontrolních jímkách ÚRAO apod. před jejich vypouštěním do sběrné jímky odpadních 
vod a následně do VN Mohelno. Vypouštění odpadních vod z kontrolních nádrží je 
automaticky kontrolováno měřícími systémy radiační kontroly. Ty umožňují v případě 
zjištění překročení nastavených monitorovacích úrovní aktivity kapalných výpustí 
signalizovat tento stav a iniciovat tak uzavření příslušných armatur a tím i zastavení 
vypouštění kontrolních nádrží. 
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Bilanční monitorování je zajištěno odběrem reprezentativního vzorku z každé 
kontrolní nádrže (případě ostatních nádrží) před jejím vypuštěním a jeho detailním 
spektrometrickým změřením v laboratoři. 

Aktivita radionuklidů ve vodách ve stanici odpadních vod je kontinuálně 
monitorována pomocí zařízení, která navíc zabezpečují získávání proporcionálně 
nakapávaného vzorku za účelem provádění následné spektrometrické nebo 
radiochemické analýzy vypouštěných vod, viz PrBZ EDU1-4, kap. 12.5.4. 

2.9.4.1.1.2 Individuální efektivní dávky reprezentativních osob 

Tabulky Tab. 2 a Tab. 3 dokumentují stávající příspěvky provozu EDU1-4 u různých 
věkových skupin obyvatel obcí, které leží ve směru převládajících větrů a jejichž 
obyvatelé jsou nejvíce vystaveni vlivu výpustí do ovzduší (zpravidla obec Dukovany) 
a obyvatel obcí vystavených vlivu výpustí do povrchových vod (zpravidla obec 
Hrubšice). 

Tab. 2: Součet efektivní dávky a úvazku efektivní dávky reprezentativních osob jednotlivých 
věkových skupin obyvatelstva z výpustí EDU1-4 do atmosféry v letech 2010–2021 [2.9-10]. 

Věková skupina 
[roky] 

0 až 1 1 až 2 2 až 7 7 až 12 12 až 17 dospělí 

[nSv]  

2010 18 21 21 21 19 19 

2011 19 23 23 23 20 21 

2012 15 18 18 18 16 17 

2013 16 19 19 19 17 17 

2014 17 20 20 20 18 18 

2015 17 20 20 20 18 18 

2016 16 20 20 20 18 18 

2017 20 26 26 26 22 23 

Věková skupina* 
[roky] 

0 až 5 6 až 15 15 až 70 

[nSv] 

2018 15 15 13 

2019 29 23 19 

2020 31 24 20 

2021 38 30 25 

Poznámka: 
* Odlišná metodika stanovení reprezentativní osoby, a tedy i IED. 
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Tab. 3: Součet efektivní dávky a úvazku efektivní dávky reprezentativních osob jednotlivých 
věkových skupin obyvatelstva z výpustí EDU1-4 do vodotečí v letech 2010–2021 [2.9-10]. 

Věková skupina 
[roky] 

0 až 1 1 až 2 2 až 7 7 až 12 12 až 17 dospělí 

[nSv] 

2010 1148 896 1021 787 637 931 

2011 1787 1411 1599 1249 1025 1463 

2012 1971 1535 1752 1347 1089 1593 

2013 1467 1142 1304 1002 809 1185 

2014 2914 2262 2586 1982 1596 2348 

2015 2419 1883 2149 1651 1334 1953 

2016 1612 1265 1437 1115 910 1311 

2017 2446 1913 2178 1684 1370 1983 

Věková skupina* 
[roky] 

0 až 5 6 až 15 15 až 70 

[nSv] 

2018 3106 2210 3081 

2019 3711 2507 3493 

2020 2244 1503 2111 

2021 1899 1281 1788 

Poznámka: 
* Odlišná metodika stanovení reprezentativní osoby, a tedy i IED. 

Z hodnot v tabulkách vyplývá: 

- při uvádění radionuklidů do životního prostředí formou výpustí do ovzduší je 
dodržován autorizovaný limit efektivní dávky a jejího úvazku pro jednotlivce z 
kritické skupiny obyvatelstva2 40 μSv za rok, daný rozhodnutím SÚJB č.j. 
12135/2007 ze dne 3. 5. 2007 [2.9-9], 

- při uvádění radionuklidů do životního prostředí formou výpustí do vodotečí je 
dodržován autorizovaný limit efektivní dávky a jejího úvazku pro jednotlivce z 
kritické skupiny obyvatelstva2 6 μSv, daný rozhodnutím SÚJB č.j. 12136/2007 
ze dne 25. 4. 2007 [2.9-9]. 

Metodika hodnocení dávek reprezentativní osoby je detailněji popsána v kapitole 
12.5.4 PrBZ EDU1-4.  

2.9.4.1.2 Monitorování okolí a výchozí měření radioaktivity 

Monitorování radiační situace v okolí EDU1-4 se provádí podle provozního 
dokumentu „Program monitorování okolí EDU“ [2.9-7]. Monitorování výpustí z EDU1-
4 se provádí v rozsahu stanoveném v provozním dokumentu „Program monitorování 
výpustí z EDU“ [2.9-8]. Monitorování radiační situace na PNpU a v jeho okolí se 
provádí v souladu s „Program monitorování (monitorování okolí)“ [2.9-30], který je 
součástí dokumentace pro povolení k umístění a svým rozsahem se velmi významně 
kryje s „Program monitorování okolí EDU“ [2.9-7]. Monitorování úložiště 

 
2 Česká legislativa používá termín reprezentativní osoba, ale rozhodnutí č.j. 12135/2007 a 12136/2007 stále 
pracují s původním termínem jednotlivec z kritické skupiny obyvatelstva. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.9 

Elektrárna Dukovany II, a.s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 11 

  

 

radioaktivních odpadů Dukovany se provádí v souladu s “Program monitorování 
úložiště radioaktivních odpadů Dukovany“ [2.9-31]. Všechny programy monitorování 
reflektují požadavky vyhlášky č. 422/2016 Sb. [2.9-3], vyhlášky č. 360/2016 Sb. [2.9-
4] a vyhlášky č. 359/2016 Sb. [2.9-5]. 

Monitorování okolí EDU1-4 slouží ke kontrole dodržování povolených výpustí a 
k včasnému zjištění a zhodnocení případných úniků a jejich důsledků na 
obyvatelstvo v okolí pracoviště a na životní prostředí a za běžného provozu pro 
potvrzování bezpečnosti provozu ve vztahu k okolí.  

Monitorování jsou uskutečňována sledováním, měřením, hodnocením, ověřováním a 
zaznamenáváním veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační 
situace. Toto je zajištěno monitorováním parametrů charakterizujících pole 
ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí PNpU a EDU1-4 a ve výpustech 
z EDU1-4. Jedná se zejména o bilanční a kontrolní měření a havarijní monitorování 
dávkových příkonů, objemových aktivit a hmotnostních aktivit radionuklidů a dalších 
veličin. 

Z důvodu velkého objemu nashromážděných dat je v následujících podkapitolách 
uvedena pouze stručná rekapitulace naměřených hodnot ilustrující radiační situaci 
v okolí. Hodnoty jsou zaokrouhlené, bez udání citlivosti měření. Relativně velké 
rozpětí hodnot u některých měření je dáno podmínkami měření v různých místech a 
obdobích a nepředstavuje narůst měřené veličiny v dokumentovaném období. Pro 
podrobná hodnocení vlivu provozu na životní prostředí jsou u provozovatele EDU1-4 
a u držitele povolení k umístění NJZ EDU k dispozici detailní údaje o všech 
provedených měřeních.  

Uváděny jsou hodnoty především pro radionuklidy, které jsou umělého původu, jsou 
významnou částí provozních výpustí případně potenciálních úniků z jaderných 
elektráren a mají největší radiační dopad na obyvatelstvo a životní prostředí, tedy 
především 137Cs, 134Cs, 131I, 90Sr, 3H, 60Co. Pokud byla měření v rámci celého roku 
pod úrovní MDA, pak je uváděna ve výsledných tabulkách nejvyšší naměřená 
hodnota MDA jako horní odhad vlivu. Pokud byly naměřené hodnoty nad MDA je 
uváděn jejich rozptyl (nejvyšší a nejnižší naměřená hodnota). 

Od roku 2021 jsou součástí vyhodnocení i monitorovaná místa dle „Program 
monitorování (monitorování okolí)“ [2.9-30]. Výsledky od roku 2021 tak mohou být 
v některých případech obtížně porovnatelné s historickými výsledky. V takovém 
případě jsou hodnoty pod tabulkou okomentovány. 

2.9.4.1.2.1 Atmosférické spady   

Spady se odebírají v šesti stabilních dozimetrických stanicích v okolí EDU1-4 tak, 
aby byly pokryty směry převládajících větrů od EDU1-4, a v intervalech daných 
programy monitorování [2.9-7], [2.9-30]. Ve spadech je ve společném vzorku ze 
všech stanic sledována aktivita aktivačních a štěpných produktů metodou 
polovodičové spektrometrie gama. Z přírodních radionuklidů je sledováno 7Be, 
z umělých pak 137Cs a 60Co. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.9 

Elektrárna Dukovany II, a.s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 12 

  

 

Tab. 4: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ plošné aktivity 
radionuklidů z atmosférických spadů v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

rok 
7Be 60Co 137Cs 

[Bq/m2] [Bq/m2] [Bq/m2] 
1984 neměřeno < 0,8 < 1,1 
1990 neměřeno < 0,6 < 0,6 – 3,8 
2000 < 71,10 < 0,4 < 0,4 
2010 < 25,84 < 0,4 < 0,4 
2011 < 10,46 < 0,4 < 0,4 
2012 < 2,96 - 28,67 < 0,24 < 0,25 
2013 < 1,92 - 12,57 < 0,42 < 0,43 
2014 < 4,00 - 22,93 < 0,43 < 0,47 
2015 < 4,04 - 12,62 < 0,56 < 0,58 
2016 < 3,52 - 17,82 < 0,42 < 0,45 
2017 < 3,48 - 22,38 < 0,42 < 0,44 
2018 < 3,75 - 10,49 < 0,43 < 0,45 
2019 < 3,86 - 9,29 < 0,39 < 0,44 
2020 < 4,37 - 15,05 < 0,38 < 0,41 
2021 < 3,98 - 7,77 < 0,42 < 0,45 

Z Tab. 4 je patrné, že plošná aktivita 7Be se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 
jednotek až desítek Bq/m2 a nejsou zde identifikovatelné žádné významné odchylky 
od dlouhodobého stavu, který je dán produkcí 7Be v atmosféře. Hodnoty plošných 
aktivit umělých radionuklidů 60Co a 137Cs byly vždy pod úrovní MDA, kromě několika 
let těsně následujících po havárii v Černobylu (1986), kdy se projevil spad 137Cs 
z této havárie. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků těchto radionuklidů z EDU1-4 je 
v atmosférických spadech nepozorovatelný a nedochází ani ke kumulaci 
radionuklidů. Vliv provozu EDU1-4 na území k umístění nebyl za celé sledované 
období 1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.2 Aerosoly a plynný radiojód  

Aerosoly a plynný 131I se odebírají v šesti stabilních dozimetrických stanicích v okolí 
EDU1-4 tak, aby byly pokryty směry převládajících větrů od EDU1-4 v intervalech 
daných programy monitorování [2.9-7], [2.9-30]. V aerosolech je ve společném 
vzorku ze všech stanic sledována aktivita aktivačních a štěpných produktů metodou 
polovodičové spektrometrie gama. V aerosolech je pravidelně sledována mimo jiné 
objemová aktivita umělých radionuklidů 134Cs, 137Cs a 131I. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.9 

Elektrárna Dukovany II, a.s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 13 

  

 

Tab. 5: Rozsahy naměřených maximálních hodnot, případně maximální hodnota „<MDA“ 
objemových aktivit sledovaných radionuklidů v aerosolech za roky 1984–2021 [2.9-10]. 

rok 
aerosolová forma plynná forma 

134Cs 137Cs 131I 131I 
μBq/m3 μBq/m3 μBq/m3 mBq/m3 

1984 < 200 < 200 < 200 < 0,5 
1990* < 3,0 < 3,0 – 8,8   < 3,0 < 0,5 
2000 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 0,5 
2010 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 0,5 
2011* < 3,0 – 57 < 3,0  - 70 < 3,0 – 788 < 0,5 – 2,34 
2012 < 3,98 < 0,83 < 1,53 < 0,09 
2013 < 1,00 < 1,00 < 1,52 < 0,13 
2014 < 2,00 < 2,00 < 4,00 < 0,14 
2015 < 1,68 < 1,77 < 2,91 < 0,11 
2016 < 0,69 < 0,68 < 1,97 < 0,16 
2017 < 2,04 < 2,12 < 5,37 < 0,12 
2018 < 2,02 < 2,75 < 3,46 < 0,35 
2019 < 1,55 < 1,53 < 2,75 < 0,29 
2020 < 1,47 < 0,89 – 2,21 < 3,57 < 0,22 
2021 < 1,64 < 1,62 < 2,74 < 0,24 

Poznámka:  
* Zřetelně patrný vliv havárie v elektrárně Černobyl (1986) a Fukushima (2011). 

Z Tab. 5 je patrné, že všechny měřené radionuklidy 134Cs, 137Cs, 131I v aerosolové 
formě i plynné formě byly pod minimální detekovatelnou aktivitou a přesáhly ji pouze 
ojediněle. Výjimkou byly roky těsně po havárii v Černobylu (1986), kdy se nárůst 
měřených hodnot projevil ve většině sledovaných radionuklidů. Výjimkou byl i rok 
2011, kdy v období od 13. týdne byl detekován nárůst u všech umělých radionuklidů 
na několikanásobky běžných hodnot, které poklesly zpět k původním úrovním okolo 
19. týdne. Jako zdroj byla následně identifikována havárie v elektrárně Fukushima.  

Ve 45. týdnu roku 2011 byla naměřena hodnota lehce nad MDA, 7,36 μBq/m3 u 
aerosolové formy 131I. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke zvýšení u jiných umělých 
radionuklidů vliv nelze spojit s provozem jaderné elektrárny a jako pravděpodobný 
zdroj úniku byl identifikován Institut v Budapešti pro výrobu lékařského radioaktivního 
jódu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků radionuklidů z EDU1-4 je 
v ovzduší (v aerosolech nebo plynné formě jódu) nepozorovatelný a nedochází ani 
ke kumulaci radionuklidů. Vliv provozu EDU1-4 na území k umístění nebyl za celé 
sledované období 1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.3 Srážkové vody 

Odběr srážkových vod je v území k umístění kontinuálně prováděn pomocí 
odběrového zařízení instalovaného v pěti stabilních dozimetrických stanicích a 
meteostanici [2.9-7], [2.9-30]. Ve srážkových vodách je sledována aktivita tritia. Pro 
měření jsou vzorky předestilovány a měření provedena na kapalinovém scintilačním 
spektrometru záření beta. 
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Tab. 6: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ objemové aktivity 
tritia v dešťových srážkách za roky 1984–2021 [2.9-10]. 

rok  
3H 

rok 
3H 

[Bq/l] [Bq/l] 
1984 neměřeno 2020 < 2,66 - 4,72 
1990 13 - 40 2021 < 2,65 - 3,42 
2000 < 10   
2010 < 10   
2011 < 10   
2012 < 2,94 - 3,86   
2013 < 2,28 - 3,95   
2014 < 1,35 - 3,23   
2015 < 1,25   
2016 < 1,29 - 2,91   
2017 < 1,33 - 3,71   
2018 < 2,80 - 4,24   
2019 < 2,48 - 4,78   

Z Tab. 6 je patrné, že se objemová aktivita 3H v dešťových srážkách dlouhodobě 
pohybuje pod MDA na úrovni okolo 3 Bq/l a pouze ojediněle je naměřena hodnota 
nad MDA. Tritium je přítomné v životním prostředí především jako produkt po 
zkouškách jaderných bomb ve 20. století, kdy jeho objemová aktivita ve srážkách 
dosahovala i několika desítek Bq/l, a postupně vliv z tohoto zdroje klesá k nynější 
úrovni okolo 2–3 Bq/l, která je dána především kosmogenním původem při reakcích 
neutronů s jádry atomů dusíku v horních vrstvách atmosféry. Rovněž se do životního 
prostředí dostává jako součást výpustí do ovzduší a kapalných výpustí z provozu 
jaderných elektráren. Hodnoty naměřené nad MDA nepřekračují vyšetřovací úroveň 
20 Bq/l dle programu monitorování okolí. Detailní naměřené hodnoty jsou dostupné 
ve výročních zprávách [2.9-10].  

Z výše uvedeného vyplývá, že případný vliv výpustí či úniků 3H z EDU1-4 je 
v dešťových srážkách obtížně detekovatelný a není patrná žádná kumulace 
radionuklidů. Vliv provozu EDU1-4 na území k umístění lze považovat za minimální 
na hranici prokazatelnosti. 

2.9.4.1.2.4 Povrchové vody 

V povrchových vodách jsou stanovovány objemové aktivity umělých radionuklidů, 
mimo jiné 60Co, 137Cs a 3H v intervalech daných programy monitorování [2.9-7], [2.9-
30]. Pro provedení těchto měření jsou odebírány vzorky vody o různých objemech.  

Vzorkování a následně změření je prováděno v několika profilech řeky Jihlavy a také 
v okolních vodních útvarech (řeky a potoky). 
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Tab. 7: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ objemových aktivit 
monitorovaných radionuklidů v několika profilech řeky Jihlavy v období před uvedením EDU1-4 
do provozu v roce 1984 [2.9-10]. 

říční profil Jihlavy/ 
jiné vodoteče 

3H 60Co 137Cs 
[Bq/l] [mBq/l] [mBq/l] 

Vladislav 9 - 10 < 13 < 18 
VN Mohelno 10 - 11 < 13 < 18 

Mohelno - mlýn < 8 - 13 < 13 < 18 
Hrubšice 10 - 11 < 13 < 18 
Olešná 10 < 13 < 18 

Tab. 8: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ objemových aktivit 
monitorovaných radionuklidů v několika profilech řeky Jihlavy a dalších vodních útvarech za 
období 2010–2021 [2.9-10]. 

říční profil Jihlavy/ 
jiné vodoteče 

3H 60Co 137Cs 
[Bq/l] [mBq/l] [mBq/l] 

Vladislav < 2,98 < 12,37 < 11,26 

VN Dalešice 20,56 - 167,60 < 12,29 < 11,14 

VN Mohelno < 10 - 285,46 < 13,89 < 12,35 

Mohelno – mlýn 17,98 - 387,71 < 13,00 < 12,05 

Hrubšice 17,98 - 212,63 < 12,91 < 12,31 

Moravské Bránice < 10 - 123,77 < 13,35 < 12,01 

Dobřínský potok < 2,98 < 18,02 < 15,71 

Heřmanický potok < 1,27 - 39,95 < 15,82 < 13,39 

Rešice - Olešná < 0,92 - 9,68 < 15,59 < 14,14 
M. Krumlov - Rokytná < 2,98 < 12,60 < 11,80 

Ivančice - Réna 22,74 – 89,08 < 12,23 < 10,92 
Lipňanský potok 7,53 < 18,6 < 15,65 

Poznámka: 
Nejsou uvažována některá měření z let 2010 a 2011 z důvodu jiné metodiky jejich stanovení. 

V Tab. 7 jsou uvedeny hodnoty z historických měření z roku 1984 před spuštění 
EDU1-4, které dokumentují ovlivnění všech měřených profilů 3H (okolo 10 Bq/l) ze 
zkoušek jaderných zbraní oproti hodnotám neovlivněných toků z posledních let.  

Ze srovnání Tab. 7 a Tab. 8 je pak patrné, že jediným radionuklidem, který souvisí 
s provozem EDU1-4 a dlouhodobě ovlivňuje území k umístění je 3H. Hodnoty 
objemových aktivit 3H v profilech řeky Jihlavy pod zaústěním odpadních vod jsou 
výrazně vyšší než obvyklé hodnoty neovlivněných toků na úrovni 2-3 Bq/l. Rovněž 
vlivem využívání přečerpávací elektrárny Dalešice dochází ke zvýšení objemové 
aktivity tritia i nad profilem výpustí odpadních vod. Tritiem jsou rovněž ovlivněny i 
některé okolní toky jako říčka Olešná a Heřmanický potok. Všechny naměřené 
hodnoty jsou hluboko pod maximálním přípustným znečištěním 3500 Bq/l daným NV 
č. 401/2015 Sb. [2.9-20] a nevyžaduje se tak žádné opatření. Rovněž norma 
environmentální kvality stanovená jako průměrná roční aktivita 1000 Bq/l není 
porušována, viz Obr. 4. Na ostatních profilech jsou hodnoty naměřeného tritia 
v blízkosti meze detekce 3 Bq/l. U radionuklidů 90Co, 137Cs není patrné žádné 
dlouhodobé ovlivnění provozem EDU1-4. Vývoj objemové aktivity tritia v čase ve 
vybraných profilech řeky Jihlavy je patrný z následujícího obrázku. 
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Obr. 4: Graf objemové aktivity tritia [Bq/l] v ovlivněných profilech řeky Jihlavy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že povrchové vody jsou ovlivňovány provozními 
výpustěmi z EDU1-4, které jsou patrné ve vyšších aktivitách 3H v řece Jihlavě pod 
zaústěním odpadních vod a vlivem přečerpávání i nad ním. S jistotou však nejsou 
porušovány žádné ukazatele nebo normy dané NV č. 401/2015 Sb. [2.9-20]. Vliv 
jiných radionuklidů z EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé sledované 
období 1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.5 Pitné vody 

V pitných vodách je pravidelně sledována objemová aktivita umělých radionuklidů 
jako 137Cs gamaspektrometrickou analýzou a 3H na kapalinovém scintilačním 
spektrometru. Sledovány jsou vodovody jak podél toku řeky Jihlavy, kam mohou 
prosakovat výpustě, tak i jiné zdroje pitné vody v okolí. Pitné vody jsou pro stanovení 
aktivity odebrány v různém množství přímo z vodovodního kohoutku nebo odběrem 
ze studny. 
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Tab. 9: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ objemových aktivit 
monitorovaných radionuklidů v okolních pitných vodách v období před uvedením EDU1-4 do 
provozu v roce 1984 [2.9-10]. 

místo odběru pitné vody 
3H 137Cs 

[Bq/l] [mBq/l] 
Hrubšice – studna < 8 < 18 
Ivančice – vodovod < 8 < 18 
Mohelno – studna < 8 < 18 

ostatní study a vodovody < 8 < 18 

Tab. 10: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ objemových 
aktivit monitorovaných radionuklidů v okolních pitných vodách v letech 2010–2021 [2.9-10]. 

místo odběru pitné vody 
3H 137Cs 

[Bq/l] [mBq/l] 
Dukovany – studna < 2,64 < 31,84 
Hrubšice – studna  

(do roku 2020) 
8,14 - 67,76 < 17,53 

Hrubšice – vodovod  
(od roku 2020) 

10,82 - 23,29 < 10,84 

Ivančice – vodovod 6,06 - 51,73 < 13,26 
Kordula – studna < 2,64 < 15,63 
Mohelno – studna < 2,64 < 11,10 

Moravské Bránice – vodovod 10,75 - 81,59 < 11,47 
Rouchovany – studna < 2,64 < 25,54 

Poznámka: 
Nejsou uvažována některá měření z let 2010 a 2011 z důvodu jiné metodiky jejich stanovení. 

V Tab. 9 jsou uvedeny hodnoty z historických měření z roku 1984 před spuštění 
EDU1-4, které dokumentují ovlivnění zdrojů pitných vod 3H. Vzhledem k výši MDA 
nelze s jistotou stanovit, do jaké míry byly pitné vody historicky ovlivněny. 

Z Tab. 10 je patrné, že v pitných vodách byla naměřena objemová aktivita 137Cs vždy 
pod MDA. U radionuklidu 3H je objemová aktivita zvýšená u těch zdrojů vod, které 
mají své jímací území podél řeky Jihlavy a dosahuje ve svých maximech až 82 Bq/l 
s ročním průměrem okolo 50 Bq/l. U ostatních zdrojů pitných vod nebylo ovlivnění 
prokázáno. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků 3H z EDU1-4 je v pitné vodě 
měřitelný, ale nedochází ke kumulaci radionuklidů. Objemová aktivita tritia v pitných 
vodách je určena především objemovou aktivitou tritia v blízkém ovlivněném toku, ale 
také mísením s dalšími zdroji pitné vody ve společném vodovodu. Vliv jiných 
radionuklidů z EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé sledované 
období 2010–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.6 Podzemní vody  

V STP EDU1-4, na PNpU NJZ EDU a jeho blízkém okolí se provádí monitorování 
aktivity podzemních vod v řadě vrtů a čerpacích studen. Odebrané vzorky jsou 
testovány na přítomnost umělých radionuklidů jako 137Cs gamaspektrometrickou 
analýzou a 3H na kapalinovém scintilačním spektrometru. Vzorky jsou odebírány v 
různých intervalech daných programy monitorování [2.9-7], [2.9-30], [2.9-31] 
v závislosti na typu vrtu. 
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Tab. 11: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ objemových 
aktivit monitorovaných radionuklidů v podzemních vodách v STP EDU1-4 a jeho okolí v letech 
2010–2021 [2.9-10]. 

místo odběru podzemní vody 
3H 137Cs 

[Bq/l] [mBq/l] 

VKI, VKII, HVBI-MO, HVBII-MO < 2,94 – 502,95– < 37,62 

V blízkosti HVB (vrty řady RK) < 2,39 – 170,73– < 31,76 

MSVP a SVP (vrty řady J) < 2,34 – 77,59– < 26,43 

ÚRAO (vrty řady HJ) < 2,29 – 15,63 < 12,92 

Mimo STP EDU1-4 (vrty řady HVP a HVM) < 2,38 – 430,66 < 20,63 

PNpU NJZ EDU < 2,69 neměřeno 

Širší okolí NJZ EDU < 2,75 – 703,84 neměřeno 
Poznámka: 
Nejsou uvažována některá měření z let 2010 a 2011 z důvodu jiné metodiky jejich stanovení. 

Z Tab. 11 je patrné, že v podzemních vodách byla naměřena objemová aktivity 137Cs 
vždy pod MDA ve všech monitorovaných vrtech. Zvýšená objemová aktivita 3H nad 
přirozené pozadí byla identifikována v několika vrtech jak v těsné blízkosti HVB, tak i 
mimo STP EDU1-4 a v širším okolí NJZ EDU.  

Vrty v okolí EDU1-4 jsou zřejmě průběžně kontaminovány prosakující odpadní vodou 
z kanalizace, která prochází těsně kolem vrtů. Rovněž se může jednat o vliv 
historické kontaminace okolní zeminy, kdy zde aktivita tritia dosahovala vyšších 
hodnot, a nyní průběžně kontaminuje vrty. V případě vrtů VKI, VKII, HVBI-MO a 
HVBII-MO nebylo dosaženo vyšetřovací úrovně 800 Bq/l. V případě vrtů mimo STP 
EDU1-4 byla překročena vyšetřovací úroveň 200 Bq/l v měření z 13. 11. 2018 na 
úrovni 225,1 Bq/l u vrtu HVP21. Maximální hodnota byla zjištěna 20. 2. 2019 – 430 
Bq/l. Zásahová úroveň 10 000 Bq/l nebyla překročena. Příčinou zvýšených hodnot je 
průsak tritiových vod vypouštěných z KN BPP1 a BPP2 do kanalizačního řádu. Byla 
stanovena nápravná opatření.  

U vrtů na výstavbové ploše NJZ EDU nebyla kontaminace tritiem zjištěna. V širším 
okolí NJZ EDU byla zjištěna kontaminace tritiem v několika vrtech s nejvyšší 
hodnotou 703 Bq/l u vrtu HVOP – 3. Vyšetřovací úroveň 800 Bq/l nebyla dosažena. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je trvale registrována kontaminace podzemních vod 

v STP EDU1-4 a jeho okolí tritiem z kanalizační sítě EDU1-4 či okolní zeminy, jiný 
radionuklid zaznamenán nebyl. Aktivita 3H v ovlivněných vrtech vykazuje setrvalý 
stav na úrovni desítek až stovek Bq/l, který je dán především množstvím podzemní 
vody a aktivitou vody v kanalizaci. Případná odchylky jsou vyšetřovány a jsou 
stanovována nápravná opatření. Vliv EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU je 
omezen na STP EDU1-4 a jeho blízké okolí. Vrty na výstavbové ploše NJZ EDU 
kontaminovány nejsou. 

2.9.4.1.2.7 Mléko 

Mléko je jednorázově odebíráno ve čtrnáctidenním intervalu v blízkých kravínech (v 
průběhu let se místa odběrů i jejich perioda měnila). Ve vzorcích je stanovována 
aktivita 137Cs na polovodičovém spektrometru záření gama. Ve sloučených vzorcích 
mléka za rok je pak spektrometrií beta stanovována objemová aktivita 90Sr. 
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Tab. 12: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ objemové aktivity 
radionuklidů 137Cs a 90Sr v mléce v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

Rok 
137Cs 90Sr 

Rok 
137Cs 90Sr 

[mBq/l] [mBq/l] [mBq/l] [mBq/l] 
1984 neměřeno 15 – 116 2020 < 65,67 20,91 
1990 < 30 < 10 – 58 2021 < 66,07 19,90 
2000 < 40 < 10 – 59    
2010 < 200 < 200    
2011 < 200 < 200    
2012 < 18,65 36,19    
2013 < 18,97 25,44    
2014 < 32,40 15,29    
2015 < 53,38 13,00    
2016 < 36,00 39,16    
2017 < 32,02 45,20    
2018 < 65,56 24,30    
2019 < 67,03 16,80    

Z Tab. 12 je patrné, že objemová aktivita 137Cs v mléce se dlouhodobě pohybuje pod 
minimální detekovatelnou aktivitou na úrovni 0,1 až 0,2 Bq/l a nejsou zde 
identifikovatelné žádné významné odchylky od dlouhodobého stavu, který je dán 
globálním spadem 137Cs. Dle výročních zpráv SÚJB se hodnoty aktivity 137Cs 
v konzumním kravském mléce v ČR pohybují ve stejných úrovních [2.9-28]. Hodnoty 
objemových aktivit 90Sr jsou také vždy na nízké úrovní a rovněž nejsou patrné žádné 
významné odchylky od dlouhodobého stavu. Dle výročních zpráv SÚJB se hodnota 
aktivity 90Sr v konzumním kravském mléce v ČR pohybují ve stejných úrovních [2.9-
28]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků těchto radionuklidů z EDU1-4 je 
v mléce nepozorovatelný a nedochází ani ke kumulaci těchto radionuklidů v mléce. 
Vliv provozu EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé sledované období 
1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.8 Příkon dávkového ekvivalentu záření gama  

V tříměsíčních intervalech je pomocí termoluminiscenčních dozimetrů sledován 
průměrný příkon dávkového ekvivalentu gama záření. V STP EDU1-4 i ZHP EDU1-4 
je po dobu 3 měsíců exponováno celkem 65 ks termoluminiscenčních dozimetrů (do 
prvního čtvrtletí roku 2014 bylo měřeno pomocí 36 ks v odlišných pozicích). 

Tab. 13: Rozsahy změřeného tříměsíčního průměrného příkonu dávkového ekvivalentu gama 
v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

Rok 
rozsah průměrných hodnot za 3 měsíce expozice [µSv/h] 

ZHP EDU1-4 
1984 0,050 – 0,158 
1990 0,068 – 0,126 
2000 0,061 – 0,122 
2010 0,027 – 0,152 
2011 0,047 – 0,156 
2012 0,051 – 0,156 
2013 0,051 – 0,152 
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Rok 
rozsah průměrných hodnot za 3 měsíce expozice [µSv/h] 

ZHP EDU1-4 
2014 0,052 – 0,151 
2015 0,057 – 0,150 
2016 0,056 – 0,156 
2017 0,056 – 0,157 
2018 0,055 – 0,158 
2019 0,052 – 0,158 
2020 0,054 – 0,164 
2021 0,051 – 0,152 

Poznámka: 
Historické hodnoty z let 1984 a 1990 nelze jednoduše porovnávat s novými, protože umístění i počet 
TLD byl velmi rozdílný. 

Z Tab. 13 je patrné, že mimo STP EDU1-4 se rozpětí dávkových příkonů pohybuje 
od 0,027 do 0,164 µSv/h s mediánem okolo 0,1 µSv/h. Hodnoty jsou v rámci 
variability životního prostředí naprosto srovnatelné.  

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků radionuklidů z EDU1-4 je 
z hlediska monitorování příkonu dávkového ekvivalentu gama nepozorovatelný a 
nedochází ani ke kumulaci radionuklidů. Vliv provozu EDU1-4 na území k umístění 
NJZ EDU nebyl za celé sledované období 1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.9 Terénní spektrometrie gama  

Terénní gamaspektrometrická měření jsou prováděna v ročním intervalu v 8 
lokalitách v blízkém okolí EDU1-4, zpravidla v SRKO. K měření je použit přenosný 
HPGe detektor umístěný 1 m nad zemí. Při výpočtu aktivit se předpokládá přítomnost 
umělých radionuklidů pouze na povrchu půdy, což odpovídá situaci krátce po spadu, 
který by se projevil nárůstem měřených aktivit umělých radionuklidů. Je stanovována 
plošná aktivita umělých radionuklidů například 137Cs, 134Cs a 60Co. 

Tab. 14: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ plošných aktivit 
137Cs, 134Cs a 60Co na neobdělávaných půdách v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

rok 
60Co 134Cs 137Cs 

[Bq/m2] [Bq/m2] [Bq/m2] 
1984 neměřeno neměřeno neměřeno 
1990 < 35 < 60 – 185 < 60 – 1130 
2000 < 60 < 80 < 80 – 703,2 
2010 < 60 < 80 < 80 – 315,1 
2011 < 60 < 80 < 80 – 364,4 
2012 < 6,33 < 38,58 < 7 – 311,5 
2013 < 4,82 < 36,8 < 7 – 261,8 
2014 < 10,75 < 40,4 < 13,2 – 243,42 
2015 < 9,84 < 12,97 < 14,2 – 264,7 
2016 < 14,63 < 12,37 < 14,0 – 244,28 
2017 < 9,93 < 13,17 < 13,95 – 329,22 
2018 < 21,06 < 26,77 < 28,5 – 248,35 
2019 < 28,39 < 40,45 < 25,79 – 253,30 
2020 < 20,62 < 26,90 < 26,97 – 238,47 
2021 < 25,60 < 31,68 < 27,76 – 205,19 
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Z Tab. 14 je patrné, že plošná aktivita radionuklidů 134Cs i 60Co byla vždy ve všech 
lokalitách pod minimální detekovatelnou aktivitou u 137Cs byla většina měření nad 
MDA. Relativně široké rozpětí naměřených aktivit 137Cs je odvislé od míry 
kontaminace globálním spadem z jaderných testů a jaderných nehod, především 
Černobylu (1986). V průběhu let není pozorován žádný trvalý nárůst v žádné z lokalit, 
naopak je pozorovatelný pozvolný pokles daný přirozeným rozpadem 137Cs. 
Naměřené aktivity 137Cs tak nelze spojovat s provozem EDU1-4. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků těchto radionuklidů z EDU1-4 
nebyl terénní spektrometrií zaznamenán a nedochází ani ke kumulaci radionuklidů. 
Vliv provozu EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé sledované období 
1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.10  Zemědělské plodiny  

Odběry zemědělských plodin jsou prováděny pracovníky LRKO podle vegetačního 
období. Vzorek je odebírán vždy jako směsný vzorek z více míst na monitorovaném 
pozemku v jednom čase tak, aby reprezentoval průměrné složení na ploše celého 
pozemku. 

Zemědělské plodiny (včetně ovoce a zeleniny) jsou odebírány do vzdálenosti cca 6 
km od EDU1-4. Ve vzorcích jsou měřeny z umělých radionuklidů například 134Cs, 
137Cs a 90Sr. V tabulce níže jsou uvedeny rozsahy hodnoty případně nejvyšší 
změřené MDA pro skupiny zemědělských produktů. 

Tab. 15: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ hmotnostních 
aktivit 137Cs, 134Cs a 90Sr v zemědělských plodinách v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

rok 

obilniny (kukuřice, pšenice, ječmen) pícniny (řepa -chrást, tráva, jetel) 
134Cs 137Cs 90Sr 134Cs 137Cs 90Sr 

[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 
1984 < 0,9 < 0,9 neměřeno < 0,9 < 0,9 neměřeno 

1990 < 0,25 < 0,25 0,22 – 1,68 < 0,96 < 0,96 – 1,3 2,23 – 11,9 
2000 < 0,20 < 0,20 < 0,03 – 0,18 < 0,20 < 0,20 < 0,03 – 0,56 
2010 < 0,08 < 0,08 0,15 – 0,2 < 0,08 < 0,08 0,07 – 0,32 
2011 < 0,08 < 0,08 0,11 – 0,13 < 0,08 < 0,08 0,04 – 0,46 
2012 < 0,004 < 0,01 0,14 < 0,01 < 0,02 0,26 
2013 < 0,02 < 0,02 0,07 < 0,01 < 0,01 0,17 
2014 < 0,01 < 0,01 0,08 < 0,01 < 0,04 0,30 
2015 < 0,05 < 0,05 0,04 < 0,02 < 0,02 0,20 
2016 < 0,04 < 0,04 0,06 < 0,01 < 0,02 0,14 
2017 < 0,05 < 0,05 0,09 < 0,01 < 0,02 0,13 
2018 < 0,09 < 0,09 0,04 < 0,03 < 0,04 0,11 
2019 < 0,12 < 0,12 0,15 < 0,04 < 0,04 0,17 
2020 < 0,11 < 0,11 0,05 < 0,03 < 0,03 0,16 
2021 < 0,15 < 0,14 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,10 
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Tab. 16: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ hmotnostních 
aktivit 137Cs, 134Cs a 90Sr v zemědělských plodinách v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

rok 
brambory jablka zelí 

134Cs 137Cs 90Sr 134Cs 137Cs 90Sr 134Cs 137Cs 90Sr 

[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

1984 < 0,9 < 0,9 neměřeno < 0,9 < 0,9 neměřeno < 0,9 < 0,9 neměřeno 

1990 < 0,36 < 0,36 0,39 0,60 5,3 0,18 < 0,96 < 0,96 2,23 

2000 < 0,20 < 0,20 < 0,03 < 0,20 < 0,20 < 0,03 < 0,20 < 0,20 < 0,03 

2010 < 0,08 < 0,08 0,05 < 0,08 < 0,08 < 0,03 < 0,08 < 0,08 0,12 
2011 < 0,08 < 0,08 0,07 < 0,08 < 0,08 < 0,03 < 0,08 < 0,08 0,04 
2012 < 0,004 < 0,01 - < 0,004 < 0,01 < 0,04 < 0,004 < 0,01 0,05 
2013 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 0,05 < 0,01 < 0,01 0,06 
2014 < 0,02 < 0,03 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,04 
2015 < 0,02 < 0,02 - < 0,01 < 0,01 0,05 < 0,01 < 0,01 0,07 
2016 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 0,08 < 0,01 < 0,01 0,2 
2017 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 0,04 < 0,01 < 0,01 0,12 
2018 < 0,03 < 0,03 - < 0,01 < 0,02 0,03 < 0,01 < 0,02 0,05 
2019 < 0,03 < 0,03 - < 0,02 < 0,02 < 0,06 < 0,02 < 0,02 0,05 
2020 < 0,03 < 0,03 - < 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,01 < 0,02 0,07 
2021 < 0,03 < 0,03 - < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,05 

Z Tab. 15 a Tab. 16 je patrné, že úrovně naměřených hmotnostních aktivity všech 
umělých radionuklidů jsou zpravidla pod minimální detekovatelnou aktivitou a nejsou 
identifikovatelné žádné nenadálé odchylky od dlouhodobého stavu kromě několika let 
těsně po Černobylské havárii v roce 1986. Nad úrovní MDA je občasně měřitelné 
90Sr, především v pícninách, které ale pochází z globálního spadu a nelze jej 
spojovat s provozem EDU1-4. Dle výročních zpráv SÚJB se hodnota maximální 
aktivity 137Cs v obilovinách v ČR pohybují ve stejných úrovních [2.9-28]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků těchto radionuklidů z EDU1-4 je 
v zemědělských plodinách nepozorovatelný a nedochází ani ke kumulaci 
radionuklidů. Vliv provozu EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé 
sledované období 1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.11  Ryby  

Ve vodních nádržích Dalešice a Mohelno je podle programu monitorování prováděn 
odlov ryb zpravidla jednou ročně (monitorování znovu zavedeno od roku 2012). Ve 
svalovině ryb v nativním stavu je stanovována především hmotnostní aktivita 
gamanuklidů 137Cs, 134Cs metodou polovodičové spektrometrie gama. 
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Tab. 17: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ hmotnostních 
aktivit 137Cs a 134Cs v rybách v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

rok 
137Cs 134Cs 

rok 
137Cs 134Cs 

[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 
1984 < 0,019 < 0,013 2020 0,08 < 0,07 
1990 0,6 – 5,3 < 0,30 2021 0,12 < 0,1 
2000 < 0,20 – 0,61 < 0,20    
2010 - -    
2011 - -    
2012 < 0,02 < 0,02    

2013 < 0,03 < 0,02    
2014 < 0,01 < 0,01    
2015 < 0,06 < 0,06    

2016 < 0,06 < 0,06    

2017 < 0,03 < 0,04    

2018 0,11 < 0,1    

2019 0,12 < 0,07    

Z Tab. 17 je patrné, že hmotnostní aktivita 134Cs i 137Cs v odchycených rybách je 
zpravidla pod úrovní MDA. Zřetelně patrný je vliv Černobylské havárie z roku 1986, 
kdy aktivita 137Cs vzrostla a přetrvala až do přelomu tisíciletí. Od roku 2018, je 
měřena aktivita 137Cs lehce nad úrovní MDA. Nejedná se však o nárůst vlivem 
provozu EDU1-4, ale o nerovnoměrnou distribuci 137Cs v rybách vlivem globálního 
spadu, kdy může významně záležet na způsobu života ryby u dna nádrže. Sedimenty 
totiž stále obsahují zvýšenou aktivitu 137Cs z globálního spadu, viz Tab. 18. Dle 
výročních zpráv SÚJB se aktivita 137Cs v rybách v ČR pohybovala ve stejných 
úrovních [2.9-28]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků těchto radionuklidů z EDU1-4 je 
v rybách nepozorovatelný a nedochází ani ke kumulaci těchto radionuklidů. Vliv 
provozu EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé sledované období 
1984–2021 zaznamenán. 

2.9.4.1.2.12  Sedimenty  

Sedimenty jsou odebírány jednou ročně v místech odběru vzorků povrchových vod. 
V ojedinělých případech je měření prováděno vícekrát. Sedimenty jsou odebírány 
speciálním odběrovým zařízením do hloubky vrstvy 5 cm. Ve vzorcích je 
stanovovány hmotnostní aktivity umělých radionuklidů 137Cs a 134Cs. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.9 

Elektrárna Dukovany II, a.s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 24 

  

 

Tab. 18: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ hmotnostních 
aktivit 137Cs a 134Cs v sedimentech v letech 1984–2021 [2.9-10]. 

rok 

řeka Jihlava  
profil Mohelno – mlýn 

záchytná nádrž 
pod SOV 

řeka Jihlava 
profil Vladislav 

137Cs 134Cs 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs 
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

1984 8 < 0,6 2 < 0,6 10 – 11 < 0,6 
1990 51,8 6,7 11,2 0,7 20,7 2,3 
2000 9,48 – 37,59 < 0,20 – 3,68 8,36 – 11,08 < 0,20 – 2,29 1,32 – 86,43 0,43 – 12,36 
2010 8,28 < 0,2 0,71 < 0,2 25,22 < 0,2 
2011 2,35 < 0,2 < 0,2 < 0,2 24,24 < 0,2 
2012 3,18 < 0,1 2,43 < 0,06 21,34 < 0,1 
2013 1,59 < 0,06 0,47 < 0,03 22,33 < 0,05 
2014 1,08 < 0,18 0,5 < 0,09 20,39 < 0,2 
2015 3,18 < 0,09 < 0,09 < 0,08 18,92 < 0,2 
2016 1,94 < 0,16 < 0,07 < 0,08 16,22 < 0,17 
2017 0,7 < 0,15 < 0,08 < 0,1 20,93 < 0,21 
2018 2,48 < 0,35 0,2 < 0,18 17,63 < 0,39 
2019 1,88 < 0,31 0,27 < 0,16 25,38 < 0,42 
2020 1,66 < 0,36 < 0,11 < 0,15 7,57 < 0,26 
2021 6,97 < 0,43 0,23 < 0,17 7,15 < 0,26 

Tab. 19: Rozsahy naměřených hodnot, případně maximální hodnota „< MDA“ hmotnostních 
aktivit 137Cs a 134Cs v sedimentech v letech 2020–2021 (nové profily) [2.9-10]. 

Rok 

řeka Jihlava 
profil Ivančice- Réna 

Lipňanský potok –  
profil hráz rybníka  

137Cs 134Cs 137Cs 134Cs 
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

2020 10,08 < 0,36 neměřeno neměřeno 
2021 14,15 < 0,39 8,9 < 0,26 

Z Tab. 18 a Tab. 19 je patrné, že hmotnostní aktivita 134Cs byla při všech měřeních 
pod MDA s výjimkou několika let po Černobylské havárie z roku 1986. Rozsah 
hmotnostních aktivit 137Cs v sedimentech se pohybuje zpravidla mezi MDA na úrovni 
0,1 Bq/kg až po 30 Bq/kg v závislosti na místě odběru vlivem globálního spadu 
tohoto radionuklidu.  

Z porovnání aktivity 137Cs v neovlivněných profilech Vladislav a Ivančice – Réna 
s profilem Mohelno – mlýn, ovlivněným výpustěmi, je jasně patrná čistící schopnost 
soustavy nádrží Dalešice a Mohelno. 137Cs se v nádržích postupně usazuje a 
rozpadá a pod nádržemi je aktivita sedimentu daleko nižší. Prvním místem projevu 
úniku kapalných radioaktivních látek z EDU1-4 by byla s velkou pravděpodobností 
záchytná nádrž pod staničkou odpadních vod (SOV), které však vykazuje minimální 
hodnoty u obou umělých radionuklidů, často pod hranicí MDA. V sedimentech SOV 
byla aktivita cesia zvýšená pouze několik let po havárii v Černobylu vlivem globálního 
spadu.    

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků těchto radionuklidů z EDU1-4 je 
v sedimentech nepozorovatelný a nedochází ani ke kumulaci těchto radionuklidů. Vliv 
provozu EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé sledované období 
1984–2021 zaznamenán. 
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2.9.4.1.2.13  Půda  

Pro kontrolu jsou pomocí speciálního odběrového zařízení odebírány vrstvy půdy, 
v hloubce 0 až 5 cm pod povrchem terénu v 8 lokalitách (areál EDU1-4, budoucí 
areál NJZ EDU a okolní obce), viz programy monitorování okolí [2.9-7], [2.9-30]. Ve 
vzorcích jsou z umělých radionuklidů měřeny hmotnostní aktivity 137Cs a 134Cs. 

Tab. 20: Rozsahy naměřených hodnot ze všech lokalit, případně „< MDA“ hmotnostních aktivit 
137Cs a 134Cs v půdě (na kg sušiny) v okolí EDU1-4 v letech 1984 až 2021 [2.9-10]. 

rok 
137Cs 134Cs 

rok 
137Cs 134Cs 

[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 
1984 2 - 51 < 0,6 2020 0,2 - 11,47 < 0,26 
1990 2,9 - 185 < 0,2 - 21,0 2021 0,31 - 11,15 < 0,27 
2000 2,25 - 62,88 < 0,2    
2010 2,01 - 57,44 < 0,2    
2011 2,23 - 41,07 < 0,2    
2012 2,64 - 55,6 < 0,85    

2013 1,36 - 34,92 < 0,05    

2014 < 0,13 - 36,44 < 0,14    

2015 1,8 - 39,14 < 0,18    

2016 1,58 - 33,25 < 0,19    

2017 1,17 - 10,62 < 0,14    

2018 1,63 - 13,26 < 0,24    

2019 1,0 - 10,68 < 0,26    

Z Tab. 20 je patrné, že hmotnostních aktivity 137Cs jsou téměř vždy měřitelné nad 
minimální detekovatelnou aktivitou a v závislosti na lokalitě odběru se hodnoty 
aktivity řádově mění, což vypovídá o nerovnoměrné distribuci tohoto radionuklidu. 
Není však pozorovatelný žádný nárůst, ale naopak je pozorovatelný pokles a 
očekává se další úbytek aktivity vlivem přirozeného rozpadu. Tato reziduální 
kontaminace je způsobena globálním spadem částečně z použití jaderných zbraní 
(před rokem 1986) a významně také havárie v Černobylu (1986) a nelze ji proto 
spojovat s provozem EDU1-4. Ze všech měřených lokalit vykazuje nejnižší naměřené 
hodnoty právě zpravidla areál EDU1-4. Hmotnostní aktivity 134Cs byly vždy pod 
minimální detekovatelnou aktivitou až na roky těsně po havárii v Černobylu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv výpustí či úniků těchto radionuklidů z EDU1-4 je v 
půdách nepozorovatelný a nedochází ani ke kumulaci těchto radionuklidů. Vliv 
provozu EDU1-4 na území k umístění NJZ EDU nebyl za celé sledované období 
1984–2021 zaznamenán. 
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2.9.4.2 ŠÍŘENÍ RA. LÁTEK OVZDUŠÍM, PODZEMNÍ A POVRCHOVOU VODOU, 
POTRAVNÍM ŘETĚZCEM 

2.9.4.2.1 Šíření látek ovzduším 

Na základě meteorologického průzkumu byly stanoveny základní charakteristiky 
meteorologické situace v lokalitě tak, aby mohl být vytvořen model šíření 
radioaktivních látek. Základním zdrojem dat pro popis atmosféry v lokalitě byla 
meteorologická měření a pozorování na meteorologické stanici Dukovany, které 
probíhají nepřetržitě od 1. 6. 1982. 

Atmosférický rozptyl radioaktivních látek je uvažován v krátkodobém horizontu, pro 
odhad důsledků časově omezeného úniku při vzniku radiační mimořádné události, a 
v dlouhodobém horizontu, kdy je cílem odhad důsledků výpustí radioaktivních látek 
do atmosféry za běžného provozu elektrárny. 

V krátkodobém horizontu proces difúze radionuklidů uniklých do atmosféry a 
následná kontaminace životního prostředí závisí na řadě faktorů daných místními 
podmínkami. Kromě aktuálních meteorologických podmínek ovlivňuje šíření 
kontaminantů zejména reliéf a drsnost povrchu terénu v různých směrech, které byly 
tudíž uváženy. V dlouhodobém horizontu metodika zohledňuje mechanismy 
radioaktivního rozpadu příměsí včetně zahrnutí dceřiných řad a interakci vlečky s 
okolním prostředím vedoucí k vymývání a vypadávání příměsí a k jejich depozici na 
zemském povrchu. V tomto případě je modelován proces šíření radioaktivních 
exhalací v ovzduší využívající reálné meteorologické situace během dlouhé periody 
výpustí, reliéfu a drsnosti terénu, tepelně-fyzikálních parametrů vypouštěných 
vzdušin a dalších lokálních charakteristik.  

Krátkodobé i dlouhodobé difúzní faktory charakterizující šíření látek ovzduším jsou 
plně implementovány do současných používaných výpočetních kódů například do 
výpočetní kódu RDEDU, který byl schválen Odbornou hodnotící komisí SÚJB a 
zařazen do databáze programů SÚJB pod číslem 604 a vystihuje i vliv počasí 
v území k umístění NJZ EDU. Detailní informace o klimatických a meteorologických 
podmínkách v území k umístění je možné nalézt v kapitole 2.4 ZBZ. Hodnocení 
radiačních dopadů z výpustí radioaktivních látek na základě tohoto kódu tak 
postihuje i problematiku šíření látek ovzduším.  

2.9.4.2.2 Šíření látek podzemní, povrchovou vodou a potravním řetězcem 

Pro území k umístění je zpracován podrobný hydrologický průzkum, který stanovuje 
základní charakteristiky šíření látek vodou, viz kapitola 2.9.4.2.3. Rovněž je v území 
k umístění NJZ EDU dlouhodobě prováděn program monitorování okolí, v rámci, nějž 
se mimo jiné monitoruje přítomnost radionuklidů v povrchových a podzemních 
vodách i v některých složkách potravního řetězce, viz 2.9.4.1.2.   

Kapalné výpustě ze systémů EDU1-4, ze kterých může dojít ke kontaminaci vod 
radionuklidy, se odvádějí přes kontrolní nádrže a jejich přečerpání do odpadního 
kanálu je možné pouze po provedení radiochemické kontroly, která potvrdí, že jejich 
znečištění radioaktivními látkami je nižší než povolené. Poslední kontrola odpadních 
vod je na výstupu z EDU1-4 ve stanici odpadních vod (SOV). 

Rozptýlení a rozředění výpustí do povrchových vod z EDU1-4 jsou závislé na 
dynamice vodních nádrží na řece Jihlavě, která z tohoto hlediska má tři základní 
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úseky – vodní nádrž Dalešice, vodní nádrž Mohelno a vodní úsek pod nádrží 
Mohelno.  

Program hydrologických povrchových měření je součástí programu monitorování 
okolí EDU1-4 zajišťovaného ČEZ, a. s. Rozsah, frekvence a metody monitorování 
v řece Jihlavě, místních vodotečích, sedimentech a rybách za normální i havarijní 
radiační situace vymezují příslušné programy monitorování okolí [2.9-7]. Výstupy z 
uvedeného procesu monitorování okolí EDU1-4 a z procesu monitorování okolí NJZ 
EDU [2.9-30] zahrnují zaznamenání současných hodnot měrných a objemových 
aktivit, které budou srovnávacími hodnotami pro hodnoty naměřené po zprovoznění 
NJZ EDU.  

2.9.4.2.3 Program povrchového hydrologického průzkumu 

Na základě hydrologického průzkumu byly stanoveny základní charakteristiky 
hydrologie území k umístění tak, aby mohl být vytvořen model šíření radioaktivních 
látek v řece Jihlavě. Výstupy z modelu jsou zakomponovány do v současnosti 
používaného výpočetních kódů RDEDU a vystihují i vliv hydrologie v území k 
umístění (detailní informace o hydrologických podmínkách v území k umístění je 
možné nalézt v kapitole 2.5 této zprávy). Hodnocení radiačních dopadů z výpustí 
radioaktivních látek na základě tohoto kódu tak postihuje i problematiku šíření látek 
vodou. 

2.9.4.2.3.1 Stručný popis modelu pro disperzi radionuklidů 

Byl vytvořen jednoduchý model pro disperzi radionuklidů v přehradních nádržích 
Dalešice a Mohelno, který je založen na derivaci rovnice pro aktivitu radionuklidů 
v kompletně promísené nádrži. Model vychází z předpokladu, že každá kapalná 
výpust z JZ, která vtéká do nádrže, se v krátkém časovém intervalu kompletně 
promísí s vodou v přehradní nádrži, přičemž toto promísení může být výsledkem 
režimu přečerpávání větší části objemu spodní nádrže s horním rezervoárem.  

Schopnosti povrchových vod rozptylovat nebo ředit radioaktivní látky, které se běžně 
ve formě výpustí dostávají do nádrže Mohelno, nebo které by se do nádrže mohly 
dostat v důsledku havarijní situace (viz kapitoly 15.7.2 a 15.7.3 PrBZ EDU1-4), jsou 
určovány provozním režimem hydroelektrárny Dalešice a stejný stav lze očekávat i 
pro NJZ EDU. 

2.9.4.2.3.2 Schopnost povrchových vod ředit radioaktivní látky 

Radioaktivní látky vypouštěné z kontrolních a sběrných nádrží EDU1-4 jsou ředěny 
ostatními odpadními vodami, zejména odluhy z chladicích věží, a dále jsou ředěny 
v řece Jihlavě v profilu vodní nádrže Mohelno. Průměrný roční průtok řekou Jihlavou 
v profilu Mohelno se v posledních letech pohybuje okolo 5,3 m3/s, viz kap. 2.5 této 
zprávy. Kapalná výpusť se v řece Jihlavě dále zředí, jak je uvedeno v Tab. 8 Chyba! N
enalezen zdroj odkazů.. 

Je zřejmé, že dominantním radionuklidem uvolňovaným z pracoviště formou 
kapalných výpustí, je tritium, které vzniká v primárním okruhu, je součástí molekuly 
HTO a nelze jej žádným z existujících dostupných způsobů odstranit. Rovněž je 
patrné, že se vzdáleností od profilu výpusti objemová aktivita tritia postupně klesá. 
Z dat v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. rovněž vyplývá, že 137Cs a 60Co (stejně j
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ako i ostatní radionuklidy, které v Tab. 8 nejsou uvedeny) se odstraňují v rámci 
systému čistění odpadních vod, a proto jsou v podstatě nedetekovatelné. V souladu 
se schválenou dokumentací se jako detekční mez používají reálné hodnoty MDA.  

2.9.4.2.3.3 Sorpce radionuklidů na sedimentech  

Schopnost povrchových vod koncentrovat radioaktivní látky, které jsou obsažené ve 
vodách, se váže k materiálům suspendovaným ve formě jemných písků, spraší, hlín 
a jílů. Tyto materiály se vyskytují v řece Jihlavě v přiměřeném množství a vzhledem 
k jejich měrné hmotnosti, pohybující se v rozmezí od 2,5 do 2,7E+03 kg/m3 dochází 
k jejich usazování na dně řeky, respektive přehradních nádrží. Je všeobecně známo, 
že lehčí frakce těchto materiálů vlivem proudu nebo čerpání zůstávají 
v suspendovaném stavu a mohou se s proudem přenášet na poměrně velké 
vzdálenosti.  

Z modelu transportu radioaktivních látek v usazeninách vyplývá, že sediment se 
nedostane do větších vzdáleností od místa vypouštění, kde by se mohl kumulovat a 
představovat tak riziko pro okolí. Hlavním argumentem pro zanedbatelný význam 
sedimentů je však jejich velmi nízká radioaktivita, přičemž prvotní příčinou je absence 
většiny radioaktivních látek ve výpustích z EDU1-4.  

V Tab. 18 a Tab. 19 jsou uvedeny objemové aktivity vybraných radionuklidů 
v sedimentech odebraných v řece Jihlavě, dalších vodotečích a v pojistných nádržích 
dešťových vod. Jak je z tabulek patrné, jediným detekovatelným radionuklidem je 
137Cs, které však nepochází z výpustí EDU1-4 do vodotečí, ale z globálního spadu, 
respektive z havárie v Černobylu (1986). 

Sorpční vlastnosti písků, hlíny, jílů nebo jiných materiálů lze v rovnovážném stavu 
vyjádřit pomocí rozdělovacího koeficientu Kd, který udává poměr koncentrací 
radionuklidů mezi pevnou a kapalnou (suspendovanou) fází.  

�� = ���
��

∙ 	�

�

� 
kde: 

AS je podíl aktivity radioaktivní látky sorbované na sedimentu 
AL podíl aktivity radioaktivní látky v roztoku 
MS hmotnost sedimentu (kg) 
VL objem roztoku (m3). 
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Následující tabulka uvádí přehled rozdělovacích koeficientů několika významnějších 
radionuklidů, respektive prvků. 

Tab. 21: Běžné hodnoty rozdělovacích koeficientů Kd vybraných prvků pro různé sedimenty 
[2.9-19]. 

prvek 
Kd [dm3/kg] 

písek hlína jíl 
organický 
materiál 

Cr 70 30 1500 270 
Mn 50 750 180 150 
Co 60 1300 550 1000 
Sr 15 20 110 150 
Zr 600 2200 3300 7300 
Ag 90 120 180 15000 
Cs 280 4600 1900 270 
Pu 550 1200 5100 1900 
Am 1900 9600 8400 112000 

V letech 1981 až 1983, v době před zahájením provozu EDU1-4, bylo v řece Jihlavě 
v profilu Mohelno – mlýn proměřeno pozadí, a to jak přirozených, tak v budoucnu 
předpokládaných umělých radionuklidů. Profil Mohelno – mlýn leží cca 2 km pod 
výpustí z nádrže Mohelno. Zde jsou již veškeré kapalné výpusti z EDU1-4 dobře 
smísené v povrchových vodách řeky Jihlavy a obdobné smísení se předpokládá i pro 
výpust z NJZ EDU. Rozsahy hodnot těchto měření jsou uvedeny v Tab. 22. 

Tab. 22 Průměrná objemová aktivita radioaktivních látek v řece Jihlavě (profil Mohelno – mlýn) 
v letech 1981 až 1983 [2.9-10]. 

 
radioaktivní látky 1981 až 1983 

Přírodní 
radionuklidy 

celková aktivita alfa <  0,1  Bq/l 
celková aktivita beta  0,320–0,450  Bq/l 
Ra-226  0,048–0,085 Bq/l 
U-přírodní  2,2–6 Bq/l 

Umělé 
radionuklidy 

H-3  8–10  Bq/l 
Cs-137  2–10  mBq/l 
Sr-90  2–5  mBq/l 

Při srovnání těchto hodnot s hodnotami měřenými v posledních letech v povrchových 
vodách, viz Tab. 8, je patrné, že došlo pouze k navýšení objemových aktivit tritia, a to 
z důvodu vyšší aktivity tritia ve výpustech z EDU1-4. Ostatní měřené radionuklidy, 
jmenovitě 137Cs, 60Co, 90Sr jsou trvale pod MDA, která odpovídá hodnotám z let 
1981–1983. 
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2.9.4.3 PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ VLIVU PROVOZU NJZ EDU NA 
JEDNOTLIVCE, OBYVATELE, SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.9.4.3.1 Předběžné radiační bezpečnostní cíle pro definované stavy jaderné 
elektrárny 

2.9.4.3.1.1 Projektem definované stavy jaderného zařízení 

Předběžné hodnocení vlivu provozu navrhovaného zařízení na jednotlivce, 
obyvatele, společnost a životní prostředí je v Zadávací bezpečnostní zprávě 
založeno na předpokladech, které vycházejí z požadavků Zadávací dokumentace na 
maximální přípustné radiační důsledky projektem definovaných stavů jaderného 
zařízení. 

Požadavky na bezpečnostní parametry nových bloků vycházejí z právních předpisů 
ČR, které jsou harmonizovány s legislativou EU, ze stanoviska SÚJB k Posudku na 
dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
[2.9-6] „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“, požadavků dokumentu WENRA 
„Safety of new NPP designs, Report“ [2.9-15] a z dokumentu European Utility 
Requirements (dále též EUR) [2.9-23]. 

Přístupy k jaderné bezpečnosti a radiační ochraně včetně bezpečnostních cílů jsou 
předmětem neustálého vývoje směřujícího k harmonizaci dokumentů dotčených 
institucí a organizací (Společenství představitelů dozorných orgánů zemí západní 
Evropy s jaderným programem WENRA, WENRA RHWG – Reactor Harmonization 
Working Group, European Atomic Forum ENISS – Initiative, IAEA, ICRP) a výsledky 
tohoto vývoje promítnuté též do Směrnic EU a české legislativy budou akceptovány 
v dalších fázích projektu a odpovídajících stupních bezpečnostní dokumentace. 

V ZBZ jsou definovány čtyři základní možné stavy NJZ EDU a jim přiřazené radiační 
cíle jsou specifikovány dle níže uvedené Tab. 23. 

Tab. 23: Dělení stavů zařízení a přiřazení radiačních cílů. 

Dělení stavů zařízení Radiační cíl 

Provozní 
stavy 

1) Normální provoz 
Kritérium K1 

2) Abnormální provoz 

Havarijní 
podmínky 

3) Základní projektové nehody 

Kritérium K2 

4) Rozšířené projektové 
podmínky 

Nehody bez vážného 
poškození jaderného 

paliva 

Těžké havárie  
(s vážným 

poškozením 
jaderného paliva) 

Kritérium K3 

Normální provoz 

Normálním provozem je stav jaderného zařízení, při kterém jsou dodrženy limity a 
podmínky. Tím jsou míněny všechny stavy a operace plánovaného provozu při 
dodržení limitů a podmínek bezpečného provozu. Součástí normálního provozu jsou 
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kromě provozu na výkonu i často nebo pravidelně se vyskytující situace související s 
plánovanými změnami výkonu elektrárny. 

Normální provoz zahrnuje, mimo jiné: 

 provoz v ustáleném stavu a odstavení, 

 provoz s přípustnými odchylkami v mezích limitů a podmínek bezpečného 
provozu, 

 provozní přechodové procesy. 

Pro normální provoz a přechodové procesy platí, že všechna projektová kritéria jsou 
dodržena s dostatečnou rezervou představující rozpětí mezi aktuální hodnotou 
sledovaného parametru a jeho přípustnou mezní hodnotou vyžadující zásah. 

Abnormální provoz  

Abnormálním provozem je míněn stav jaderného zařízení odchylující se od 
normálního provozu, který nevede k závažnému poškození systémů, konstrukcí nebo 
komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a po kterém je jaderné zařízení bez 
opravy schopno normálního provozu. 

Do abnormálního provozu tedy patří neplánované stavy, operace a události, jejichž 
výskyt lze při provozu jaderného zařízení očekávat (rychlé odstavení, náhlý pokles 
zatížení, výpadek turbíny, ztráta napájení ze sítě, výpadek hlavního cirkulačního 
čerpadla apod.). Abnormální provoz vede v nejhorším případě k rychlému odstavení 
reaktoru s tím, že elektrárna je schopna po ukončení tohoto stavu, resp. odstranění 
příčin a následků, návratu do normálního provozu (nesmí dojít k poškození 
palivového systému, porušení palivových elementů nebo k porušení integrity 
primárního okruhu). Četnost výskytu těchto událostí se odhaduje přibližně okolo 
úrovně 10-1 až 10-2 za rok.   

Z hlediska radiační ochrany byly pro tyto provozní stavy v souladu s dokumenty IAEA 
[2.9-14], ICRP [2.9-16] a WENRA [2.9-15], stanoveno radiační kritérium K1.  

Kritérium K1: 

Při normálním a abnormálním provozu NJZ EDU nebudou překročeny 
autorizované limity pro výpusti radionuklidů z NJZ EDU do životního prostředí, 
stanovené SÚJB. Pro reprezentativní osobu nebude překročena dávková 
optimalizační mez, která se vztahuje na ozáření z výpustí ze všech provozovaných 
bloků umístěných v jedné lokalitě. 

Základní projektové nehody  

Základní projektové nehody jsou takové havarijní podmínky, při kterých správná 
funkce bezpečnostních systémů zajistí, že nedojde k překročení odpovídajících 
radiačních kritérií přijatelnosti (referenčních úrovní nebo limitů ozáření apod.). 

Mezi základní projektové nehody patří například události způsobené selháním nebo 
porušením stavebních konstrukcí, technologických systémů a zařízení, chybami 
obsluhy, nebo události vyvolané vnějšími vlivy, které vedou k porušení limitů 
a podmínek bezpečného provozu a které mohou způsobit i omezené poškození 
palivového systému. 
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Z hlediska radiační ochrany byly pro tyto dané stavy NJZ EDU (s četností výskytu v 
rozpětí od 10-6 do 10-2 za rok) v souladu s dokumentem WENRA [2.9-15] a EUR [2.9-
23] stanoveno radiační kritérium K2. 

Kritérium K2: 

Žádná nehoda, při které nedojde k tavení aktivní zóny jaderného reaktoru nebo k 
těžkému poškození ozářeného jaderného paliva v bazénech skladování, nesmí 
vést k úniku radionuklidů vyžadujícímu zavedení ochranných opatření ukrytí, 
jódové profylaxe a evakuace obyvatel kdekoliv v okolí NJZ EDU. 

Toto kritérium je pro praktickou aplikaci předběžného hodnocení interpretováno 
takto: 

 ve vzdálenosti od reaktoru větší než 800 m nebude nutné zavádět jakákoliv 
ochranná opatření (tedy žádné ukrytí, jódová profylaxe a evakuace obyvatel), 
ve specifických případech bude umožněno omezení používání 
kontaminovaných potravin, vody a krmiv, 

 velmi malý limitovaný ekonomický dopad mimo JZ. 

Rozšířené projektové podmínky  

Rozšířené projektové podmínky jsou vyvolané scénáři závažnějšími než základní 
projektová nehoda, které jsou zohledněny při projektování jaderného zařízení a pro 
jejich zvládání jsou v projektu stanoveny diverzní a alternativní prostředky. 

Tyto rozšířené projektové podmínky nejsou uvažovány v rámci základních 
projektových nehod, ale jsou v projektu analyzovány s použitím realistických metod, 
a jsou pro ně stanovená zvláštní radiační kritéria přijatelnosti. Podle dokumentu 
WENRA [2.9-15] zahrnují tyto podmínky jak havárie bez těžkého poškození 
jaderného paliva, tak těžké havárie. Četností výskytu těchto podmínek je menší než 
10-6 za rok. 

Těžké havárie jsou takové rozšířené havarijní podmínky, při kterých dochází k 
vážnému poškození jaderného paliva, a to vážným poškozením a nezvratnou ztrátou 
struktury aktivní zóny jaderného reaktoru nebo systému pro skladování jaderného 
paliva poškozením palivových souborů v důsledku tavení jaderného paliva. 

Těžké havárie, které by mohly vést k časným nebo velkým únikům musí být prakticky 
vyloučeny.  

Z hlediska radiační ochrany je pro rozšířené projektové podmínky bez těžkého 
poškození jaderného paliva stanoveno radiační kritérium K2 uvedené výše. Pro těžké 
havárie je pak stanoveno radiační kritérium K3, uvedené níže, v souladu 
s dokumentem WENRA [2.9-15] a EUR [2.9-23]. 

Kritérium K3: 

Pro postulované nehody NJZ EDU s tavením aktivní zóny jaderného reaktoru 
nebo s těžkým poškozením ozářeného jaderného paliva v bazénech skladování 
musí být přijata taková projektová opatření, aby v bezprostředním okolí NJZ EDU 
nebyla nutná evakuace obyvatel a nemusela být zaváděna dlouhodobá omezení 
ve spotřebě potravin. Nehody NJZ EDU s tavením aktivní zóny, které by mohly 
vést k časným nebo velkým únikům, musí být prakticky vyloučeny. Časným 
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únikem je rozuměn únik, který by pro postulované nehody NJZ EDU s tavením 
aktivní zóny nedovolil včas zavést ochranná opatření ukrytí a jódové profylaxe; 
velkým únikem je rozuměn únik, který by vyžadoval opatření vyloučená tímto 
kritériem. 

Toto kritérium je pro praktickou aplikaci předběžného hodnocení interpretováno 
takto: 

 vyloučena potřeba evakuace ve vzdálenosti větší než cca 3 km, 
 vyloučena potřeba ukrytí a jódové profylaxe ve vzdálenosti větší než cca 5 km, 
 zemědělská produkce ve vzdálenosti větší než cca 5 km bude vhodná ke 

spotřebě v době po jednom roce od radiační havárie, 
 žádné trvalé přesídlení kdekoliv mimo areál elektrárny, tedy ve vzdálenosti 

nad 800 m od reaktoru. 

Konkrétní radiační dopady uvažovaných havarijních podmínek NJZ EDU jsou 
uvedeny v dokumentaci EIA [2.9-21]. Tyto dopady byly shledány jako splňující výše 
nastavená kritéria. 

2.9.4.3.1.2 Základní principy radiační ochrany 

Obecné zásady zajištění radiační ochrany podle právních předpisů EU, ČR a podle 
doporučení ICRP a IAEA vychází ze základních principů radiační ochrany.  

Principy radiační ochrany 

V doporučení z roku 1990 uváděla ICRP principy ochrany pro radiační činnosti 
odděleně od zásahových situací. Tyto principy jsou nadále pokládány za základní pro 
systém radiační ochrany. Aktuální doporučení ICRP [2.9-16] formuluje soubor 
principů, který lze použít jednotně pro situace plánované, nehodové i pro existující 
expoziční situace. Doporučení objasňuje, jak u zdrojů a u reprezentativních osob 
aplikovat základní principy s tím, že se ke zdrojům vztažené principy uplatňují ve 
všech regulovatelných situacích. První dva principy jsou vztaženy ke zdroji a 
používají se ve všech expozičních situacích, třetí princip je vztažen k jednotlivcům a 
používá se v plánovaných expozičních situacích. 

 princip zdůvodnění – kterékoliv rozhodnutí, které mění radiační expoziční 
situaci, by mělo způsobit více užitku než škody. Lze volně interpretovat „aby 
se vyrovnala způsobená újma, mělo by se provozem jaderné elektrárny 
dosáhnout dostatečného společenského prospěchu“, 

 princip optimalizace ochrany – možnost vzniku expoziční situace, počet 
exponovaných osob a velikost jejich individuálních dávek mají být všechny 
udržovány tak nízké, jak je rozumně dosažitelné s uvážením ekonomických a 
společenských hledisek. (Aby se zabránilo vážným nerovnostem při 
optimalizačním procesu, měly by se omezit dávky nebo rizika pro jednotlivce z 
konkrétního zdroje dávkovými nebo rizikovými optimalizačními mezemi.), 

 princip aplikace dávkových limitů – celková dávka kterémukoliv jednotlivci z 
kontrolovaných zdrojů v plánovaných expozičních situacích (s výjimkou 
lékařské expozice) by neměla překročit příslušné limity. 

V souladu s doporučením IAEA [2.9-14] se aplikace principu optimalizace ochrany a 
dávkových limitů promítá do bezpečnostních opatření, která musí být zaměřena na 
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takové omezení dávek, aby kromě nepřekročení autorizovaných limitů bylo zajištěno, 
že kumulace každoročních výpustí radioaktivních látek z pracoviště bude natolik 
omezena, aby efektivní dávka v žádném roce u žádného jedince z obyvatelstva 
(včetně osob ve vzdálených oblastech a budoucích generací) s velkou 
pravděpodobností nepřekročila i s uvážením dalších možných plánovaných expozic 
žádný relevantní dávkový limit. 

V případě projektu NJZ EDU spočívá zdůvodnění záměru v realizaci státní 
energetické koncepce a naplnění národního akčního plánu rozvoje jaderné 
energetiky zaměřené na zajištění energetické bezpečnosti státu. Využití lokality je 
dáno schválenou Politikou územního rozvoje a posouzení negativních vlivů vůči 
přínosům je součástí hodnocení vlivu na životní prostředí. 

Optimalizace radiační ochrany bude v projektové úrovni řešena dodavatelem stavby 
a dosažená úroveň posuzována v rámci výběrového řízení. V úrovni řízení provozu 
jaderné elektrárny bude princip optimalizace v souladu s legislativními požadavky 
vyhlášky č. 422/2016 Sb. [2.9-3] uplatněn v provozních předpisech pro radiační 
činnosti, které budou vycházet z příslušných povolení dozorného orgánu a v rámci 
jejich schválené dokumentace. 

Programem monitorování spolu s provozními předpisy a péčí o vysokou úroveň 
kultury provozu bude zajištěno a kontrolováno nepřekročení příslušných limitů. 
Autorizované limity zajistí i ochranu životního prostředí z hlediska v úvahu 
připadajících kumulativních efektů uvádění radionuklidů do biosféry. 

2.9.4.3.1.3 Koncepce radiační ochrany pro plánované expoziční situace 

Plánované expoziční situace zahrnují: 

 normální provoz jaderné elektrárny, 

 abnormální provoz, o němž se předpokládá, že se může v průběhu 
provozního období/životnosti elektrárny vyskytnout s pravděpodobností větší 
než cca 10-2 za rok.. 

Nehodové expoziční situace jsou situace neplánované, jejichž výskyt nelze zcela 
vyloučit, ale lze je očekávat. Plánovány tak budou postupy a opatření 
k odvrácení/snížení dopadů vzniklé nehody na obyvatele a životní prostředí.  

V plánovaných i nehodových expozičních situacích bude aplikován princip 
optimalizace ochrany založený na hodnocení přínosů a nákladů a respektovat 
optimalizační meze.  

Koncepce radiační ochrany ve vztahu k obyvatelstvu a životnímu prostředí vyžaduje: 

 pro ozáření obyvatel v plánovaných expozičních situacích je v souladu 
s legislativou ČR dán limit součtu roční efektivní dávky od zevního ozáření a 
úvazku efektivní dávky odpovídající ročnímu příjmu rovný 1 mSv ze všech 
povolených nebo registrovaných činností za jeden kalendářní rok. V úvahu 
připadající příčinou ozáření však mohou být pouze výpusti radioaktivních 
látek, pro které platí maximální hodnoty optimalizačních mezí. (efektivní dávka 
250 µSv za kalendářní rok u příslušné reprezentativní osoby, z toho 200 µSv 
pro výpusti do ovzduší a 50 µSv pro výpusti do vodotečí), 
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 pro plánované expoziční situace za normálního provozu JE se však vychází 
z předpokladu, že ozáření osob nepřekročí stanovené autorizované limity, 
které znamenají jen nepodstatné zvýšení nad hodnoty dávek přírodního 
pozadí a jsou výrazně nižší než maximální hodnota pro optimalizační mez, 
takže zajišťují přísnou úroveň ochrany a odpovídají situacím, kde jednotlivci 
obdrží dávky, které jim sice osobně nepřinášejí přímý přínos, ale znamenají 
prospěch pro společnost, 

 jaderné zařízení bude navrženo tak, aby produkce radioaktivního odpadu a 
výpustí přinášející obyvatelstvu radiační zátěž byla na co nejnižší rozumně 
dosažitelné úrovni. 

2.9.4.3.2 Uvolňování radioaktivních látek z pracoviště 

2.9.4.3.2.1 Zdůvodnění uvolňování radioaktivních látek z pracoviště 

Podrobné zdůvodnění uvádění radionuklidů do životního prostředí bude obsahem 
dokumentace pro povolení dle § 9, odst. 2, písm. e) zákona č. 263/2016 Sb. [2.9-1]. 
Toto zdůvodnění bude vycházet z projekčních údajů ke konkrétnímu vybranému 
zařízení a bude doplněno o: 

 specifikaci radionuklidového složení a aktivit radionuklidů uvolňovaných z 
pracoviště, 

 zhodnocení ozáření reprezentativní osoby způsobené uvolněnými radionuklidy 
(na základě úvazku efektivních dávek reprezentativní osoby), 

 analýzu možností kumulace radionuklidů v životním prostředí při jejich 
dlouhodobém vypouštění. 

Problematika radioaktivních výpustí byla již předmětem hodnocení vlivu na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

2.9.4.3.2.2 Obecné zásady pro uvolňování radioaktivních látek z pracoviště 

 Uvolňování radioaktivních látek z pracoviště bude podmíněno dodržením 
následujících základních zásad společných pro všechny cesty, tj. výpusti do 
atmosféry, výpusti do vodoteče a uvolňování pevných materiálů a předmětů: 

 pro technologické systémy projektem určené k uvolňování radioaktivních látek 
z pracoviště budou vytvořeny specifické pracovní postupy (například postupy 
pro provádění bilančních výpočtů nebo vypouštění jímek/nádrží s obsahem 
radioaktivních látek), 

 monitorování výpustí radioaktivních látek z pracoviště musí umožnit 
průkaznou kontrolu dodržování povolených výpustí a všech podmínek 
vydaných povolení, 

 použitá metodika měření a měřidla budou odpovídat v úvahu připadajícím 
radionuklidům a požadované citlivosti z hledisek potřeb radiační ochrany. 

Výpusti do atmosféry a vodoteče budou monitorovány tak, aby bylo zajištěno jak 
soustavné bilanční měření všech radionuklidů, které se nezanedbatelně podílejí na 
ozáření obyvatelstva, tak i nepřetržité měření reprezentativních radionuklidů, které je 
schopné rychle signalizovat odchylky od běžného provozu. Naměřené hodnoty 
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budou sloužit k průběžnému sledování čerpání autorizovaného limitu a v případě 
zjištění anomálií od běžného provozu budou podnětem k přijetí relevantních opatření. 

2.9.4.3.2.3 Výpusti do ovzduší 

2.9.4.3.2.3.1 Radionuklidové složení a aktivity výpustí do ovzduší 

Protože je prakticky nemožné při provozu jaderné elektrárny zcela zamezit průniku 
určité frakce vznikajících radionuklidů do systémů technologického odvzdušnění i 
místností uvnitř kontrolovaného pásma a filtrační jednotky příslušných systémů 
odvodní vzduchotechniky nemohou dosáhnout absolutní účinnosti, je nutné 
akceptovat ve výpustích do ovzduší přítomnost radionuklidů v míře odpovídající 
současnému stavu techniky, omezujícím legislativním požadavkům a jejich 
optimalizaci. 

Z principu energetického využívání uranu obohaceného izotopem 235U, koncepce 
reaktorů typu PWR a z uvažovaného rozsahu roční výroby elektrické energie a 
obvyklému systému zpracování plynných odpadů vyplývá spektrum i množství 
radionuklidů, které lze reálně předpokládat ve výpustích do ovzduší. 

Zdroji radioaktivních výpustí do atmosféry jsou technologické systémy primární části, 
systémy zpracování a úpravy radioaktivního odpadu a odvodní vzduchotechnické 
systémy objektů kontrolovaného pásma.  

Produkty štěpení 235U pronikají do chladiva difúzí mikrotrhlinami v palivovém pokrytí 
(případně netěsnostmi poškozeného palivového článku) a nelze ani zcela vyloučit 
vznik štěpných produktů na vnějším povrchu článku, pokud byl při výrobě 
kontaminován i pouze stopovým množstvím paliva. Uvolnění produktů z vnějšího 
povrchu pokrytí může převládat v počátečním období provozu. Později se při provozu 
více objevují mikrodefekty v pokrytí a následně, v důsledku stárnutí materiálu, nelze 
vyloučit i částečné porušení hermetičnosti paliva. Nejvýznamnějšími plynnými 
štěpnými produkty jsou izotopy kryptonu a xenonu. Radiačně významnými, avšak 
dobře oddělitelnými produkty štěpení jsou radioizotopy jódu, cesia a ostatních 
těkavých prvků. 

Kromě štěpných produktů vznikají jak v prostředí aktivní zóny reaktoru, tak v jeho 
bezprostřední blízkosti jadernými reakcemi s neutrony též aktivační produkty. 
Nejvýznamnějším, co do podílu na ozáření obyvatelstva a životního prostředí za 
normálního provozu3), je radionuklid 14C, vzniká převážně reakcemi 17O(n,)14C a 
14N(n,p)14C v chladivu. Dalším nezanedbatelným radionuklidem je též 41Ar, který 
vzniká reakcí 40Ar(n,γ)41Ar v šachtě reaktoru. 

Na základě dostupných předběžných podkladů se předpokládá, že roční výpusti 
radiačně nejvýznamnějších radionuklidů ze dvou nových jaderných bloků i při 
nejvyšším uvažovaném výkonu nepřesáhnou maximální hodnoty, které uvádí 
následující Tab. 24.  

 
3) Dle zkušeností s provozem na současných jaderných elektrárnách. 
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Tab. 24: Předběžný odhad maximálních ročních výpustí radionuklidů z NJZ EDU do ovzduší z 
provozu až dvou jaderných bloků. 

Skupina izotopů 
Maximální roční 

výpust [Bq/r] 

Roční výpust v [Bq/r] dle 
statistických údajů UNSCEAR  

(8000 h provozu o výkonu 2400 MWe) 
3H 1,1E+14 3,3E+12 
14C 1,4E+12 1,8E+11 
41Ar 2,6E+12 zahrnuto ve vzácných plynech 

izotopy jódu (všechny 
chemické formy) 

3,8E+10 1,8E+094) 

vzácné plyny (kromě 41Ar) 7,7E+14 1,3E+135) 

aerosoly (kromě jódů ve 
formě aerosolu) 

2,1E+10 7,9E+07 

Konzervatismus výše uvedených údajů je dán uvažováním maximálně 
přípustných projektových parametrů radioaktivních médií v technologických 
systémech primárního okruhu a od nich odvozených teoretických výpustí do 
atmosféry. Reálně lze očekávat, že provozní výpusti budou v dlouhodobém průměru 
blízké výpustem koncepčně obdobným stávajícím blokům PWR. 

Pro ověření reálnosti předběžných údajů o výpustech z NJZ EDU je možné porovnat 
hodnoty maximálních výpustí s odhadem provedeným dle údajů ze zpráv UNSCEAR 
2008 [2.9-17] a UNSCEAR 2016 [2.9-18], viz Tab. 25. 

Tab. 25: Normalizované výpustí do ovzduší stávajících bloků PWR provozovaných ve světě 
(méně konzervativní hodnoty) dle UNSCEAR. 

Skupina izotopů 

Normalizovaná výpust 
Bq/Gwr v období kolem roku 2000 

(podle [2.9-17]) 

Normalizovaná výpust 
Bq/Gwr v období kolem roku 

2010 
(podle [2.9-18]) 

3H 2,1E+12 1,5E+12 
14C 2,2E+11 8,3E+10 
131I 3,0E+08 8,0E+08 

Vzácné plyny 1,1E+13 5,8E+12 

Aerosoly 3,0E+07 3,6E+07 

 
4) Pouze 131I, který však tvoří významnou část z výpustí jódů a jeho radiační dopady jsou nejvýznamnější. 
5) V této hodnotě je započten i 41Ar, přesto je však maximální roční výpust konzervativně odhadnuta.   
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Obr. 5: Normalizované výpusti radionuklidů z bloků PWR provozovaných ve světě v letech 
1970–2010 do atmosféry v Bq na GWr vyrobené energie, (zpracoval EDU II, a. s.). 

Trend vývoje radioaktivních výpustí z bloků s reaktory PWR dokumentuje Obr. 5. Je 
možné konstatovat postupný zřetelný pokles výpustí vzácných plynů a aerosolů, 
avšak prakticky neměnný stav u výpustí radiačně významného 14C. Proto u nových 
bloků obdobné koncepce lze očekávat možné snížení celkové aktivity výpustí do 
ovzduší oproti historickým zkušenostem, avšak bez zřetelného dopadu na ozáření 
reprezentativních osob, protože ta bude dána především množstvím vypuštěného 
14C. 

Ze zreálněného odhadu roční výpusti pro dvoublokovou variantu při provozu cca 
8000 hodin ročně uvedené v Tab. 24 je patrné, že předběžné odhady, byly zvoleny 
konzervativně někdy až v úrovni o dva řády vyšší. 

2.9.4.3.2.3.2 Předběžné hodnocení radiačních důsledků pro obyvatelstvo a životní 
prostředí 

Hodnocení na základě výpočtového programu ESTE AI 

Vzhledem k tomu, že pro hodnocení radiačních důsledků pro obyvatelstvo a životní 
prostředí je potřebná analýza možností kumulace radionuklidů v životním prostředí 
při jejich dlouhodobém vypouštění, byly provedeny předběžné analýzy zohledňující 
kromě pravděpodobných meteorologických podmínek také efekt postupného 
zvyšování depozitu v průběhu plánovaného provozu zařízení. Toto hodnocení je 
provedeno v souladu s dokumentací hodnocení vlivu na životní prostředí [2.9-21]. 

Výpočty byly provedeny programem ESTE AI verze 5.00. Jedná se o kód schválený 
Úřadem veřejného zdravotnictví Slovenské republiky jako certifikovaný nástroj pro 
výpočet vlivu jaderných zařízení v lokalitě Jaslovské Bohunice a je používán i SÚJB 
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pro kontrolní výpočty radiačních dopadů ETE1,2 a EDU1-4. Program ESTE AI byl 
validován například srovnáním oproti kódu NRC Dose užívaného US NRC [2.9-24]. 

Při výpočtu přízemních objemových aktivit, depozice na zemském povrchu, 
depozičních příkonů, ročních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z 
ročního příjmu radionuklidů byly použity konzervativní předpoklady, zejména: 

 Bylo využito rozložení směrů větru dle reálného měření z roku 2014. Srovnávací 
analýza s předchozími roky odhalila významnou změnu, kdy začaly převládat 
východní a jihovýchodní větry, které oproti ostatním směrům dávku maximalizují. 

 Veškeré výpusti uvažují mechanismy radioaktivní přeměny, vymývání srážkami a 
mechanizace suchého a mokrého spadu. 

 Výpočet šíření radionuklidů v atmosféře je založen na tzv. Langrangeovském 
trajektorovém modelu. Atmosférická difúze v horizontálním směru je modelována 
Gaussovým modelem rozptylu látek, ve vertikálním směru je využito numerického 
řešení empirických rovnic odvozených pro tento způsob difúze. 

 Pro modelování významných radionuklidů 3H, 14C je využíváno speciálních modelů 
charakterizující například výměnu těchto radionuklidů mezi okolím, rostlinami a 
živočichy, přechod z povrchové vody do atmosféry i přechod mezi různými 
chemickými formami. 

 Průtok v řece Jihlavě pro maximalizaci dopadů výpustí do vodotečí byl uvažován jako 
minimalizovaný na úrovni 1,2 m3/s, který může reálně nastat při souběžném provozu 
EDU1-4 a NJZ EDU a také jako dlouhodobý průměrný se započtením zvýšeného 
odběru surové vody pro provoz pouze NJZ EDU na úrovni 3,3 m3/s. 

 Množství vypuštěných radioaktivních látek do ovzduší i vodotečí bylo uvažováno 
v maximalizované míře se započtením i případného abnormálního provozu. 
Technické řešení NJZ EDU bude mít možnost uvolňovat tritium původně 
produkované jako kapalná výpust do životního prostředí jako výpust do ovzduší. 
Tento vliv byl do atmosférických výpustí započten, čímž jsou dopady záměrně 
nadhodnoceny. 

 Prezentované výsledky odpovídají radiačně nejhorší variantě, provozu NJZ EDU o 
výkonu 2x 1200 MWe se započtením výpustí odstavené EDU1-4 

 Byl započten vliv čerpání surové vody kontaminované výpustěmi tritia a 14C a jejich 
odpar na chladicích věžích. Dle dlouhodobé zkušenosti s provozem EDU1-4 byl 
poměr radionuklidů opětovně načerpaných do chladících věží stanoven na cca 20 % 
celkové výpustě. 

 U ventilačních komínů EDU1-4 byly využity reálné výšky, u NJZ EDU byla zvolena 
nejnižší projekty předpokládaná výška, 56 m, pro maximalizaci dávek v blízkém okolí 
NJZ EDU. 

 Byly uvažovány všechny významné cesty, při nichž by mohlo dojít o ozáření 
reprezentativní osoby (ozáření z mraku, ozáření z depozitu, inhalace z ovzduší, 
ingesce přes různé potravní řetězce atd.). Spotřeba vody a vzduchu odpovídala 
požadavkům v té době platné vyhlášky o radiační ochraně (v. č. 307/2002 Sb.) a 
spotřeba potravin aktuálnímu spotřebnímu koši ČR z roku 2014. 

 Reprezentativní osoba realizuje veškerou spotřebu vzduchu v místě bydliště. Při 
ozáření z mraku není aplikován žádný stínicí faktor, tj. jako kdyby osoba celý čas 
pobývala venku. Spotřeba listové zeleniny (ovlivněné spadem či zaléváním 
kontaminovanou vodou) pochází pouze z lokálních produktů. Ostatní produkty 
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spotřebního koše jsou „kontaminovány“ ze 75 % (25 % je dovoz nekontaminovaných 
produktů ze vzdálenějšího okolí). Pokud katastr obce zahrnuje ovlivněné zdroje pitné 
vody, pak se předpokládá realizace spotřeby vody pouze z tohoto zdroje. 

 Výpočty efektivní dávek, respektive jejich úvazků byly prováděny pro kruhové výseče 
až do vzdálenosti 100 km od NJZ EDU. 

 
Obr. 6: Větrná růžice použitá pro hodnocení vlivu výpustí do atmosféry (převzato 
z pokladových studií EIA [2.9-21]). 

V následující tabulce Tab. 26 jsou uvedeny výsledky výpočtu roční efektivní dávky 
včetně úvazku způsobené výpustěmi do ovzduší z NJZ EDU pro jedince 
nacházejícího se v jižním směru, kde se nachází osada Kordula, v níž byla určena 
reprezentativní osoba pro výpustě do ovzduší. Tabulka čerpá z výsledků výpočtů 
provedených v rámci podkladů pro dokumentaci hodnocení vlivu na životní prostředí 
[2.9-21]. 

Tab. 26: Teoretické maximální roční individuální efektivní dávky ze zevního ozáření a úvazků 
efektivních dávek z vnitřního ozáření vlivem výpustí do atmosféry z provozu NJZ EDU (varianta 
2x 1200 MWe) a odstavené EDU1-4. 

Věková skupina [roky] 0 až 1 1 až 2 2 až 7 7 až 12 12 až 17 dospělí 

ce
st

y 
o

zá
ře

n
í 

roční úvazek z inhalace 

[µ
S

v]
 

1,9 3,2 4,1 3,7 3,8 3,7 

roční úvazek z ingesce 
(vlivem spadu) 

2,1 2,3 2,5 2,6 2,2 2,3 

externí ozáření z depozitu 
za rok (kumulovaný) 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

externí ozáření z mraku za 
rok 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

celkem za 1 rok 10,3 11,8 12,9 12,6 12,3 12,3 

Podle předběžného hodnocení neobdrží nejvíce ozářená reprezentativní osoba více 
než cca 13 µSv/rok. Z Tab. 26 je rovněž patrné, že dominantním je ozáření z mraku 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.9 

Elektrárna Dukovany II, a.s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 41 

  

 

těsně následované úvazkem z ingesce a inhalace. To je způsobeno především 
předpokládanou skladbou vypouštěných radionuklidů, kdy se předpokládá za 
nepříznivé situace převádění kapalného tritia a 14C z výpustí do vodotečí do ovzduší. 
K této situace však bude docházet pouze ojediněle, viz kap. 2.9.4.3.2.4.3. Dávka 
z výpustí je způsobena zpravidla z 25 % tritiem, z 25 % 88Kr a 15 % 14C, zbytek je 
způsoben především vzácnými plyny a ostatními radionuklidy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že radiační dopady výpustí do ovzduší na okolní 
obyvatelstvo budou za normálního provozu nevýznamné ve srovnání s přírodním 
ozářením dosahující 2 až 4 mSv, tedy o 2 řády více. Zároveň je odhadovaná dávka 
také hluboko pod dávkovou optimalizační mezí pro uvolňování radioaktivní látky 
z pracoviště stanovenou v AtZ č. 263/2016 Sb., § 82 na 200 µSv/rok. Proto lze 
legislativní požadavky na zajištění radiační ochrany při vypouštění radioaktivních 
látek do ovzduší považovat za naplněné. 

Stejně tak jsou odhadované dopady v souladu i s přístupem ICRP [2.9-16], vliv na 
životní prostředí i ochranu živočichů a rostlin lze považovat za dostatečně zajištěnou. 

Hodnoty efektivní dávky reprezentativních osob různých věkových kategorií 
v důsledku reálného provozu budou vypočteny v dalších stupních licenční 
dokumentace modelovým výpočtem schváleným programovým nástrojem SÚJB 
(v současnosti RDEDU, ale může být využit i jiný vhodný výpočetní kód) a s použitím 
reálných meteorologických dat pro hodnocené období.  

Hodnocení na základě současných převodních koeficientů „h“ 

Předběžné hodnocení důsledků uvolňování radioaktivních látek z pracoviště do 
atmosféry lze provést i odlišným způsobem, a to za pomocí převodních koeficientů a 
použitím konzervativního inventáře maximálních ročních výpustí, jak uvádí Tab. 24. 

Tento odhad součtu efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních 
dávek z vnitřního ozáření reprezentativní osoby odpovídající příjmu z ročních výpustí 
radionuklidů do ovzduší byl proveden jako součet součinů aktivit radiačně 
významných radionuklidů a převodních koeficientů h stanovených pro podmínky 
v území k umístění stávajícím rozhodnutím SÚJB č.j. č. 12135/2007 pro EDU1-4 
[2.9-9]. Vzhledem k téměř identickému místu výpusti do ovzduší a podobným 
fyzikálním parametrům výpustí, lze koeficienty „h“ považovat za vhodné pro 
konzervativní odhad dávky na obyvatele i u NJZ EDU. Odhad dávky způsobené 
předpokládanými výpustěmi do atmosféry z NJZ EDU jsou uvedeny v Tab. 27.  
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Tab. 27: Odhad roční efektivní dávky reprezentativní osoby v důsledku výpustí radionuklidů do 
atmosféry pomocí přepočtových koeficientů „h“ platných pro EDU1-4. 

Skupina izotopů 
Odhadovaná roční 

efektivní dávka [µSv] 
relativní 

příspěvek [%] 
3H 0,05 1% 
14C 0,26 4% 
41Ar 0,01 0% 

izotopy jódu (všechny chemické formy) 0,02 0% 
vzácné plyny (kromě 41Ar) 4,30 73% 

z toho izotopy xenonu 1,25 21% 
z toho izotopy kryptonu 3,04 51% 

aerosoly (kromě jódů ve formě aerosolu) 1,28 22% 
součet 5,92 100% 

Z odhadu dávky pomocí převodních koeficientů „h“ je patrné, že její většina by byla 
způsobena vzácnými plyny, a to izotopy xenonu a kryptonu. Výpusti těchto 
radionuklidů, jak bylo vysvětleno výše, jsou však řádově nadhodnoceny a lze je 
očekávat jenom při velkých netěsnostech pokrytí paliva. Navíc lze tyto radionuklidy 
relativně dobře z výpustí odstranit (zpozdit jejich vypuštění a tím docílit snížení jejich 
množství vlivem přirozeného rozpadu) na rozdíl od radionuklidů 3H, 14C a 41Ar. I přes 
relativně konzervativní odhad je patrné, že odhad dávky dosahuje cca 6 µSv za rok a 
s vysokou rezervou tak vyhovuje požadavku AtZ č. 263/2016 Sb., § 82, odst. (1), kdy 
je požadováno splnění dávkové optimalizační meze 200 µSv pro výpustě do ovzduší. 

Odlišnost odhadované dávky pomocí programu ESTE AI a pomocí převodních 
koeficientů (rozdíl cca 7 µSv) je způsoben především tím, že převodní koeficienty 
byly odvozeny jiným výpočtovým programem pro odlišné historické počasí, zatímco 
vstupem pro program ESTE AI bylo počasí z roku 2014. To, mimo jiné, vede i 
k rozdílnosti v relativním přerozdělení dávky způsobené různými radionuklidy.   

2.9.4.3.2.4 Výpusti do vodotečí 

2.9.4.3.2.4.1 Radionuklidové složení a aktivity kapalných výpustí 

Veškeré odpadní vody vznikající v kontrolovaném pásmu, tj. vody s možným 
výskytem radioaktivních látek, budou tak, jako v již provozovaných JZ, kontrolovány a 
regulovány tak, aby byl vyloučen nepovolený únik radioaktivních látek do životního 
prostředí. Pro zachycení radioaktivních látek budou zřízeny systémy samostatných 
kanalizací a čistících stanic těchto odpadních vod. Vyčištěná odpadní voda bude 
shromažďována v kontrolních nádržích a vypuštěna přes jímku odpadních vod do 
vodoteče až po kontrole prokazující soulad s podmínkami rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy a dozoru. V případě negativního výsledku provedené kontroly 
bude obsah kontrolní nádrže dále zpracováván, aby těmto podmínkám vyhověl. 

Z hlediska vlivu na životní prostředí je za provozních stavů dominantním 
radionuklidem tritium, jehož produkce je mimo jiné výrazně závislá na chemickém 
režimu primárního okruhu, typu paliva a nakládáním s odpadní vodou. Na rozdíl od 
ostatních radionuklidů by byla jeho separace technologicky velice náročná a 
s uvážením souvisejících nákladů odporující zásadám optimalizace radiační ochrany, 
a proto tento radionuklid tvoří více než 95 % vypouštěné radioaktivity do vodotečí. 
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Při provozu NJZ EDU na nejvyšší výkonové úrovni se předběžně odhaduje, že roční 
výpusti radionuklidů nepřesáhnou maximální hodnoty, které uvádí následující Tab. 
28. Hodnoty vychází z dostupných údajů použitých v období zpracování 
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí [2.9-21]. Konzervatismus údajů je 
dán uvažováním nadhodnoceného množství nejvýznamnější radionuklidů, které 
budou způsobovat nejvyšší ozáření (jako dominantní radionuklid se předpokládá 3H). 
Reálně lze očekávat, že provozní výpusti budou v dlouhodobém průměru blízké 
výpustem koncepčně obdobným stávajícím blokům PWR, viz odhad dle UNSCEAR v 
Tab. 28. 

Tab. 28: Předběžný odhad maximálních ročních výpustí radionuklidů z NJZ EDU do vodoteče 
z provozu až dvou jaderných bloků. 

Skupina izotopů 
Maximální roční výpust 

[Bq/r] 

Roční výpust v [Bq/r] dle 
statistických údajů UNSCEAR 

(8000h provozu o výkonu 2400 MWe) 
3H 9,2E+13 3,9E+13 

14C 9,5E+10 neuvedeno 

Ostatní 
radionuklidy 

4,9E+10 8,3E+09 

Pro ověření reálnosti předběžných údajů o výpustech z NJZ EDU, je možné porovnat 
hodnoty maximálních výpustí s odhadem provedeným dle údajů ze zpráv UNSCEAR 
2008 [2.9-17] a UNSCEAR 2016 [2.9-18], které uvádí rovněž Tab. 28. 

Tab. 29: Normalizované výpustí do vodotečí stávajících bloků PWR provozovaných ve světě 
(méně konzervativní hodnoty) dle UNSCEAR. 

Skupina izotopů 
Normalizovaná výpust 

Bq/Gwr v období kolem roku 
2000 (podle [2.9-17]) 

Normalizovaná výpust 
Bq/Gwr v období kolem roku 

2010 (podle [2.9-18]) 
3H 2,0E+13 1,8E+13 

14C neuvedeno neuvedeno  

Ostatní 
radionuklidy6) 1,1E+10 3,8E+09 

Z porovnání vyplývá zejména u tritia konzervatismus hodnot, které jsou dále 
využívány pro hodnocení radiačních důsledků provozu. Vzhledem k tomu, že tritium 
je v tomto předpokládaném vypuštěném množství dominantním radionuklidem 
způsobujícím ozáření obyvatelstva, je tím pokryto i případně zanedbání u ostatních 
radionuklidů. Z grafu (viz Obr. 7) a Tab. 29 je dále též zřejmé, jakým způsobem se 
historicky vyvíjí množství vypuštěné aktivity u reaktorů typu PWR dle zpráv 
UNSCEAR 2008 [2.9-17] a UNSCEAR 2016 [2.9-18]. Jednotkové množství 
vypuštěného tritia na GWr vyrobené energie kleslo zhruba dvojnásobně a u ostatních 
radionuklidů více než o řád oproti letům 1975–1979. 

 
6) Zdroj neuvádí podrobnější specifikaci ostatních radionuklidů. Jedná se však zřejmě o součet vycházející z dat 

publikovaných provozovateli jednotlivých JE doplněný o odborné odhady u nedostupných dat. 
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Vzhledem k umístění NJZ EDU se předpokládá budoucí vyústění kapalných výpustí 
ze všech bloků v území k umístění do řeky Jihlavy do stejného profilu vodní nádrže 
Mohelno. V rámci upřesnění technologického řešení NJZ EDU a z toho vyplývajících 
požadavků na uvolňování radioaktivních látek z pracoviště bude řešen i režim 
vypouštění vod tak, aby bylo minimalizováno negativní ovlivnění toku Jihlavy. 
Definitivní technologické řešení výpustí vyplyne z podmínek rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy a dozoru a bude akceptovat požadavky nejen na kvalitu 
odpadních vod, ale i na celkové objemy, průtočná množství a způsob monitorování. 

 
Obr. 7: Kapalné výpusti radionuklidů z bloků PWR provozovaných ve světě v letech 1970 až 
2010 v Bq na GWr vyrobené energie (dle z podkladu [2.8-17] a [2.8-18]), tritium – levá osa, 
ostatní radionuklidy – pravá osa, (zpracoval EDU II, a. s.). 

2.9.4.3.2.4.2 Předběžné hodnocení radiačních důsledků pro obyvatelstvo a životní 
prostředí 

Hodnocení na základě výpočtového programu ESTE AI 

Odhad radiačních důsledků výpustí do vodotečí na obyvatelstvo byl proveden za 
pomocí výpočtového programu ESTE AI stejně jako v případě výpustí do atmosféry 
[2.9-24]. Toto hodnocení je provedeno v souladu s dokumentací hodnocení vlivu na 
životní prostředí [2.9-21]. 

Pro výpočet efektivní dávek, respektive jejich úvazků byly využity stejné předpoklady 
uvedené v kap. 2.9.4.3.2.3.2. Vzhledem k tomu, že průtok řeky Jihlavy ředění 
radionuklidů velmi ovlivňuje, byly dávky spočteny pro:  

 očekávaný průměrný průtok 3,3 m3/s při ustáleném provozu NJZ EDU s maximálními 
výpustěmi dle Tab. 28 a 

 minimální možný průtok 1,2 m3/s s omezením výpustí 3H a 14C na 50 % projektových 
hodnot, viz kap. 2.9.4.3.2.4.3, dle Tab. 28. 

1,00E+09

1,00E+10

1,00E+11

1,00E+12

1,00E+13

2,00E+13

3,00E+13

4,00E+13

tritium ostatní radionuklidy



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.9 

Elektrárna Dukovany II, a.s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 45 

  

 

Tab. 30: Teoretické maximální roční individuální efektivní dávky ze zevního ozáření a úvazků 
efektivních dávek z vnitřního ozáření vlivem výpustí do vodotečí z provozu NJZ EDU (varianta 
2x 1200 MWe) a odstavené EDU1-4. 

Věková skupina [roky] 0 až 1 1 až 2 2 až 7 7 až 12 12 až 17 dospělí 

průměrný průtok 3,3 m3/s 

ce
st

y 
o

zá
ře

n
í 

roční úvazek z ingesce 
(pitná voda) 

[µ
S

v]
 

13,0 9,7 11,1 8,0 6,2 9,4 

roční úvazek z ingesce 
(ostatní cesty mimo pitné 
vody) 

8,1 11,8 10,3 10,2 10,3 11,4 

externího ozáření za rok 
(plavání, pobyt na břehu 
atd.) 

0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 1,0 

celkem za 1 rok 21,1 21,5 22,0 18,8 17,1 21,8 

minimální zabezpečený průtok 1,2 m3/s 

ce
st

y 
o

zá
ře

n
í 

roční úvazek z ingesce 
(pitná voda) 

[µ
S

v]
 

17,2 12,6 14,4 10,4 8,1 12,2 

roční úvazek z ingesce 
(ostatní cesty mimo pitné 
vody) 

11,1 17,1 15,0 16,2 18,3 21,6 

externího ozáření za rok 
(plavání, pobyt na břehu 
atd.) 

0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 2,3 

celkem za 1 rok 28,3 29,7 30,9 28,1 27,9 36,1 

Z výsledků je patrné, že průtok má na radiační důsledky velmi vysoký vliv. Při 
průměrném průtoku lze očekávat efektivní dávky, respektive jejich úvazky na úrovni 
22 µSv, při minimálních průtocích na úrovni 36 µSv. Nicméně i při uvážení 
minimálního průtoku bude dodržena dávková optimalizační mez pro jednotlivce z řad 
obyvatelstva 50 µSv pro výpustě do vodotečí, ale pouze s omezením výpustí 3H a 
14C na 50 % projektových hodnot, viz kap. 2.9.5.3. Detailní informace o průtoku 
v profilu Mohelno jsou uvedeny v kapitole 2.5 této ZBZ. 

Vzhledem k tomu, že bude dodržena dávková optimalizační mez pro jednotlivce z řad 
obyvatelstva, lze v souladu s doporučením ICRP [2.9-16] považovat za dostatečně 
zajištěnou ochranu i vodních živočichů a rostlin. 

Hodnoty efektivní dávky reprezentativních osob různých věkových kategorií 
v důsledku reálného provozu budou vypočteny v dalších stupních licenční 
dokumentace modelovým výpočtem schváleným programovým nástrojem SÚJB 
(v současnosti RDEDU) a s použitím reálné průměrné hodnoty průtoku v předchozím 
období v profilu Jihlava – Mohelno. 

Hodnocení na základě současných převodních koeficientů „h“ 

Předběžné hodnocení důsledků uvolňování radioaktivních látek z pracoviště do 
vodotečí lze, stejně jako v případě výpustí do atmosféry, provést i odlišným 
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způsobem, a to za pomocí převodních koeficientů a použitím konzervativního 
inventáře maximálních ročních výpustí s omezením výpustí 3H a 14C na 50 % 
projektových hodnot, viz Tab. 28. 

Tento odhad součtu efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních 
dávek z vnitřního ozáření reprezentativní osoby odpovídající ročnímu příjmu byl 
proveden jako součet součinů aktivit radiačně významných radionuklidů, které uvádí 
Tab. 31 a převodních koeficientů h stanovených pro podmínky v území k umístění 
stávajícím rozhodnutím SÚJB č.j. 12136/2007 pro EDU1-4 [2.9-9]. Vzhledem k téměř 
identickému místu výpusti do vodotečí a podobným fyzikálním parametrům výpustí, 
lze koeficienty „h“ považovat za vhodné pro konzervativní odhad dávky na obyvatele i 
u NJZ EDU. 

Tab. 31: Odhad roční efektivní dávky reprezentativní osoby v důsledku výpustí radionuklidů z 
NJZ EDU do vodotečí. 

Skupina izotopů 
Odhadovaná roční 

efektivní dávka [µSv] 
relativní příspěvek [%] 

3H 5,65 13% 
14C 3,21 7% 

Ostatní radionuklidy 35,90 80% 
z toho izotopy cesia 11,6 26% 

z toho izotopy kobaltu 22,7 51% 

součet 44,76 100 % 

Provedený předběžný odhad dopadu uvádění radionuklidů do vodoteče vede 
k závěru, že teoretická roční individuální efektivní dávka reprezentativní osoby by se 
měla pohybovat okolo úrovně 45 Sv.  

Z odhadu dávky je patrné, že její většina by měla být způsobena izotopy kobaltu, 
cesia a 3H. Radioizotopy kobaltu a cesia lze na rozdíl od 3H relativně dobře z výpustí 
odstranit a reálně tak nejvýznamnější část dávky bude způsobena 3H. 

Přestože je vypočtená efektivní dávka, respektive její úvazek nadhodnocena, 
nedosahuje dávkové optimalizační meze 50 µSv pro výpustě do vodotečí a vyhovuje 
tak požadavku AtZ č. 263/2016 Sb., §82, odst. (1). 

Odlišnost, respektive neshoda odhadované dávky pomocí programu ESTE AI a 
pomocí převodních koeficientů je způsoben především tím, že převodní koeficienty 
byly odvozeny jiným výpočtovým programem a pro odlišný průtok v řece Jihlavě. To, 
mimo jiné, vede i k rozdílnosti v relativním přerozdělení dávky způsobené různými 
radionuklidy. 

2.9.4.3.2.4.3 Převod kapalného tritia do výpustí do ovzduší 

Za průměrných průtoků v recipientu Mohelno se pohybuje aktivita tritia v celém toku 
Jihlavy pod limity a směrnými hodnotami stanovenými v NV č. 401/2015 Sb., [2.9-
20]., viz kapitola 2.9.4.1.2.4. Množství vody tekoucí v profilu je tak dostačující pro 
potřebné zředění tritia a bude v průměru dostačující i pro provoz NJZ EDU [2.9-21, 
2.9-20]. 

Avšak v případě velmi nízkého průtoku na úrovni 1,2 m3/s, viz kapitola 2.5 této ZBZ, 
v kombinaci s vyšší výpustí tritia do vodotečí na úrovní maximálních 
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předpokládaných hodnot, viz Tab. 28, může být plnění limitů a směrných hodnot v 
Jihlavě ohroženo.  

Předpokládá se tedy, že NJZ EDU bude vybaveno systémem umožňujícím převod 
kapalného tritia do výpustí do ovzduší (např. přímým odpařením kontaminované vody 
do ventilačního komína nebo uvedením do chladících věží). Protože se radionuklid 
14C chová podobným způsobem jako 3H bude zároveň tento systém stejným 
způsobem převádět i 14C z kapalných výpustí do výpustí do ovzduší. 

Převedené množství 3H a 14C však nebude takové, aby přesahovalo maximální 
předpokládané výpusti uvedené v Tab. 24 a Tab. 28. Odhady dávek pro 
reprezentativní osoby uvedené v této kapitole jsou tak dostatečně konzervativní i 
v případě využití tohoto systému. Ostatní pevné materiály a předměty obsahující 
radionuklidy nebo jimi kontaminované materiály. 

Obecná charakteristika 

Zdrojem kontaminace různých předmětů (oděvů, ochranných pomůcek, vadných dále 
nepoužitelných součástí zařízení atd.) je kontakt s aktivními médii – především vodou 
primárního okruhu. Kromě tohoto, nahodile a nepravidelně vznikajícího odpadu, se 
očekává pravidelná produkce odpadu z filtrů aktivních vzduchotechnických systémů, 
aktivovaná měřicí čidla a kazety svědečných vzorků. Dále se po delší době provozu 
předpokládají i ojedinělé případy manipulace s velkorozměrnými předměty a odpady, 
zejména při rekonstrukcích či náročnějších opravách zařízení. Na ozářené a vyhořelé 
jaderné palivo se z hlediska radiační ochrany vztahují požadavky jako na radioaktivní 
odpad, avšak do doby, než je úředně prohlášeno za radioaktivní odpad, 
radioaktivním odpadem ze zákona není. 

Pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření musí být vypracován program 
monitorování, program zajištění radiační ochrany (respektive program systému 
řízení) a pracoviště budou vybavena odpovídajícími prostředky radiační kontroly tak, 
aby bylo zamezeno možnosti nepovoleného uvolnění radionuklidů mimo pracoviště a 
aby bylo umožněno třídění podle typu a úrovně kontaminace a další možné 
použitelnosti monitorovaných materiálů a předmětů. 

Rozhodujícím kritériem pro oddělení materiálů a předmětů, se kterými je možno dále 
zacházet běžným způsobem, od radioaktivního odpadu, na které se budou vztahovat 
zvláštní pravidla, je nepřekročení tzv. uvolňovací úrovně. V případě jaderného 
zařízení pak platí §76, odst. (2) a (3) zákona č. 263/2016 Sb., kdy radioaktivní látka 
může být z pracoviště na JZ uvolněna bez povolení SÚJB v případě, že efektivní 
dávka každého jednotlivce z obyvatelstva způsobená v kalendářním roce uvolněním 
radioaktivní látky je menší než 0,01 mSv. 

Tento způsob uvolňování RA látek se však, dle §76, odst. (4) zákona č. 263/2016 
Sb., vztahuje na JZ pouze na pevné RAO. Způsob uvolňování kapalných a plynných 
radioaktivních látek byl popsán v kapitolách výše. 

Uvolňované pevné materiály a předměty 

V souladu s § 9, odst. (2), zákona č. 263/2016 Sb. [2.9-1] bude Státnímu úřadu pro 
jadernou bezpečnost jako součást schvalované dokumentace předložen k posouzení 
i dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz pracoviště III. kategorie 
nebo pracoviště IV. kategorie, nakládání s radioaktivním odpadem a uvolňování 
radioaktivní látky z pracoviště. 
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Návrhy dokumentace budou mimo způsob monitorování obsahovat i průkaz, že 
navrhovaný postup a instrumentace vzhledem k v úvahu připadajícímu 
radionuklidovému složení kontaminantů zaručuje dostatečnou úroveň radiační 
ochrany obyvatelstva a životního prostředí.  

V souladu se z. č. 505/1990 Sb. [2.9-26] a prováděcí vyhláškou č. 345/2002 Sb. [2.9-
27] budou měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu limitů při nakládání s 
radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvolňování 
radioaktivních látek z pracoviště zařazena mezi tzv. „stanovená měřidla“ a budou 
pravidelně ověřována.  

Takto uvolňovaný odpad pak nebude z hlediska radiační ochrany podléhat žádným 
regulačním opatřením a bude s nimi dále nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech. Celkové množství i složení tohoto odpadu je ve srovnání s ostatními 
provozními odpady elektrárny nevýznamné a z pohledu zákona č. 263/2016 Sb. [2.9-
1] a jeho prováděcích předpisů nebude dále sledováno. 

Radioaktivní odpad 

S materiály a předměty, které nevyhoví stanoveným kritériím a jejich dekontaminace 
bude technicky nemožná nebo ekonomicky nevýhodná, bude dále naloženo podle 
pravidel na nakládání s radioaktivním odpadem. 

Předběžně se předpokládá, že NJZ EDU vyprodukuje za rok 120 m3 velmi 
nízkoaktivního, nízkoaktivního a středněaktivního odpadu po úpravě ve formě 
vhodné k uložení [2.9-21]. Na základě zkušeností z provozovaných JE lze do 
kategorie středněaktivního odpadu zařadit cca 20-30 % z celkového množství 
odpadu. Uvedená hodnota produkce odpadu k uložení bude záviset na použitých 
technologiích pro zpracování a úpravu odpadu a bude upřesněna v dalších stupních 
licenční dokumentace podle podkladů dodavatele vybrané konkrétní technologie. 
Neurčitost údajů daná úrovní znalostí o plánované technologii nemá vliv na 
hodnocení vlivu provozu navrhovaného zařízení na obyvatele a životní prostředí, 
protože: 

 po dobu skladování radioaktivního odpadu v objektech jaderné elektrárny 
budou zajištěny dostatečné bariéry bránící kontaminaci okolí, 

 při transportu na úložiště budou používány odpovídající obalové soubory a 
přeprava bude prováděna v souladu s vydaným povolením, 

 úložiště bude řešeno tak, aby poskytlo i po ukončení provozu dlouhodobou 
izolaci uloženého radioaktivního odpadu od životního prostředí, což dokládá 
bezpečnostní dokumentace tohoto samostatného jaderného zařízení. 

Předběžné hodnocení radiačních důsledků na obyvatelstvo a životní prostředí 

S uvolněnými materiály a předměty bude možno nakládat, aniž by došlo 
k radiačnímu ohrožení dotčených osob a životního prostředí. Za předpokladu splnění 
výše uvedených požadavků, lze předběžně konstatovat, že se bude vycházet z dále 
uvedených, mezinárodně přijatých kritérií (s uvážením specifik území k umístění), 
kam uvolňování bude prováděno. 
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Předběžné hodnocení pracovního prostředí a vlivu na zaměstnance 

NJZ EDU bude v zásadních bezpečnostních přístupech akceptovat požadavky 
legislativy EU, ČR a doporučení vycházející z dokumentů WENRA, IAEA a ICRP a 
sledovat dosažení následujících cílů z hlediska úrovně radiační ochrany pracovníků: 

 průměrná roční individuální efektivní dávka <5 mSv 

 roční kolektivní efektivní dávka <0,5 Sv/blok 

Výše uvedené cílové hodnoty převzaté z dokumentu EUR [2.9-23] do zadávací 
dokumentace jsou zcela v souladu s legislativními požadavky a vytváří předpoklady, 
že obdobně jako u dosud provozovaných bloků bude čerpání limitů na co nejnižší 
rozumně dosažitelné úrovni. Stávající praxe ukazuje, že průměrné roční efektivní 
dávky pracovníků se pohybují v rozpětí 0,3 – 0,5 mSv a že k nejvyšším ozářením 
(ojediněle až do 20 mSv) dochází především při specifických činnostech 
zajišťovaných dodavatelsky externími pracovníky, jak již bylo zmíněno v kapitole 
2.9.4.3.1.3. Zejména při těchto činnostech bude tudíž uplatňován princip 
optimalizace ozáření pracovníků – organizačně-technickou přípravou prací – údržby 
a oprav a odbornou přípravou pracovníků zajišťujících tyto radiačně rizikovější 
činnosti s cílem udržet kulturu práce minimálně na stávající úrovni současných 
elektráren. Předběžné hodnocení profesního ozáření vede k závěrům: 

 je reálné, aby roční individuální efektivní dávky byly při normálním provozu u 
většiny radiačních pracovníků menší než 5 mSv, překročení 5 mSv bude 
pouze v ojedinělých případech, 

 pro pracovníky vykonávající výjimečné, specifické práce budou předem 
připraveny pracovní postupy tak, aby uplatněním principu ALARA byly jak 
individuální, tak kolektivní dávky vzhledem k limitu, tak nízké, jak provedení 
dané činnosti/operace bude umožňovat. 
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2.9.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

2.9.5.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

2.9.5.1.1 §16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou 
a potravním řetězcem 

V souladu s požadavkem § 16 odst. a) bod 1. vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.9-2] bylo 
hodnocení klimatických a meteorologických jevů provedeno s ohledem na členitost 
terénu území k umístění z hlediska proudění vzduchu a inverzních stavů a výskytu 
nepříznivých podmínek pro rozptyl radioaktivních látek. Hodnocení bylo provedeno 
především v kap. 2.4.4.3.3 této ZBZ. Doplňující informace o vlivu těchto jevů na 
rozptyl radioaktivních látek v ovzduší a jejich implementaci do kódů pro výpočet 
dávek jsou uvedeny v kapitole 2.9.4.2.   

V souladu s požadavkem § 16 odst. a) bod 2. vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.9-2] bylo 
hodnocení oběhu povrchových a podzemních vod v území k umístění jaderného 
zařízení, včetně nakládání s vodami, jehož je třeba k zajištění provozu jaderného 
zařízení provedeno především v kapitolách 2.6.2 (hydrogeologické podmínky) a 2.5.4 
(hydrologické podmínky) této ZBZ. Doplňující informace o vlivu těchto podmínek na 
rozptyl radioaktivních látek ve vodách a jejich implementaci do kódů pro výpočet 
dávek jsou uvedeny v kapitolách 2.9.4.2.2 a 2.9.4.2.3.  

V souladu s požadavkem § 16 odst. a) bod 3. vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.9-2] bylo 
hodnocení současného využití území k umístění jaderného zařízení k zemědělské 
činnosti, rybolovu, rekreaci, výrobě a zpracování potravin a jejich surovin, odběru 
podzemních a povrchových vod provedeno především v kapitole 2.1.4.2 této ZBZ. 
Doplňující informace o výskytu radioaktivních látek na PNpU a v jeho okolí a 
monitorování různých složek životního prostředí z pohledu radiační ochrany jsou 
uvedeny v kapitole 2.9.4.1. 

V souladu s požadavkem § 16 odst. b) body 1., 2. a 3. vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.9-2] 
byly stanoveny předpokládané výpustě radioaktivních látek z NJZ EDU. Odhad 
efektivní dávky na reprezentativní osoby byl proveden jak výpočtem v relevantním 
kódu (ESTE AI) tak pomocí přepočtových koeficientů užívaných EDU1-4, které lze 
považovat za dostatečné vhodné i pro NJZ EDU. Výpočtový program v sobě 
zahrnuje reálné scénáře chování vypouštěných radionuklidů a pro výpočet využívá 
reálné hydrologické a atmosférické podmínky měření v území k umístění. Přepočtové 
koeficienty pak v sobě zahrnují značný konzervativismus (nízký průtok v recipientu 
na úrovni Q355, počasí maximalizující dávky atd.) pro konzervativní odhad dávek na 
obyvatelstvo.  

Výsledky odhadů efektivních dávek na obyvatelstvo prokazují, že vliv budoucího 
provozu NJZ EDU z pohledu radiační ochrany bude omezený, v úrovni jednotek až 
desítek µSv/rok. I při uvážení dávek způsobených provozem stávajících bloků EDU1-
4 (viz 2.9.4.1.1) bude s rezervou splněna dávková optimalizační mez pro uvolňování 
radioaktivních látek z pracoviště pro výpusti do ovzduší 200 µSv a rovněž pro 
výpustě do vodotečí 50 µSv. 

V rámci zamezení vzniku situace, kdy by vypouštění kapalných výpustí z NJZ EDU, 
z důvodu nízkých průtoků v řece Jihlavě, mohlo vést k nedodržení autorizovaných 
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limitů/vodoprávního povolení, bude NJZ EDU vybaveno systémem, který zajistí 
omezení kapalných výpustí uváděných do řeky Jihlavy. 

Lze konstatovat, že v žádné ze sledovaných oblastí vlivů radioaktivních látek na ŽP v 
území k umístění nebyl identifikován takový stav, který by bránil výstavbě a provozu 
NJZ EDU.  

Na základě provedeného hodnocení lze tak výstavbu a provoz NJZ EDU považovat 
pro dané území za únosný.   

 ATOMOVÝ ZÁKON Č. 263/2016 SB. 

2.9.5.1.2 § 47 Umístění jaderného zařízení, odst. (3) 

V souladu s požadavkem § 47 atomového zákona č. 263/2016 Sb. je již dlouhodobě 
prováděn základní průzkum území k umístění, a to dle programu monitorování okolí 
stávající elektrárny EDU1-4, viz informace uvedené v kapitole 2.9.4.1.2. Již je 
zaveden program monitorování okolí NJZ EDU tak, aby v celé rozsahu pokryl PNpU 
a jeho okolí, viz součást dokumentace pro povolovanou činnost „Program 
monitorování (monitorování okolí)“ [2.9-30]. 

2.9.5.2 DOPORUČENÍ IAEA 

2.9.5.2.1 Požadavek dle odst. 4.38 standardu IAEA SSR-1 

Článek 4.38. standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] je již implementován v české legislativě, 
a to konkrétně v § 16 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.9-2]. 
Informace uvedené v kapitole 2.9.4.1 naplňují požadavky standardu IAEA SSR-1 
[2.9-11]. Konkrétní radiační dopady uvažovaných havarijních podmínek jsou uvedeny 
v dokumentaci EIA [2.9-21]. 

2.9.5.2.2 Požadavek dle odst. 4.39 standardu IAEA SSR-1 

Článek 4.39. standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] je již implementován v české legislativě, 
a to konkrétně v § 16 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.9-2]. 
Informace uvedené v kapitole 2.9.4.1 naplňují požadavky standardu IAEA SSR-1 
[2.9-11]. 

2.9.5.2.3 Požadavek dle odst. 4.40 standardu IAEA SSR-1 

Článek 4.40. standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] je již implementován v české legislativě, 
a to konkrétně v § 16 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.9-2]. 
Informace uvedené v kapitole 2.9.4.1 naplňují požadavky standardu IAEA SSR-1 
[2.9-11]. Konkrétní radiační dopady uvažovaných havarijních podmínek jsou uvedeny 
v dokumentaci EIA [2.9-21]. 

2.9.5.2.4 Požadavek dle odst. 6.1 standardu IAEA SSR-1 

Článek 6.1. standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] je již implementován v české legislativě, 
a to konkrétně v § 16 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.9-2]. 
Informace uvedené v kapitole 2.9.4.2 naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 
[2.9-11]. 
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2.9.5.2.5 Požadavek dle odst. 6.7 standardu IAEA SSR-1 

Článek 6.7. standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] je již implementován v české legislativě, 
a to konkrétně v § 16 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.9-2]. 
Informace uvedené v kapitole 2.9.4.1 a 2.9.4.2 naplňuje i požadavky standardu IAEA 
SSR-1 [2.9-11]. 

2.9.5.2.6 Požadavek dle odst. 7.3 standardu IAEA SSR-1 

Článek 7.3. standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] je již implementován v české legislativě, 
a to konkrétně v § 47 z. č. 263/2016 Sb. Atomový zákon [2.9-1]. Informace uvedené 
v kapitole 2.9.4.1 naplňuje i požadavky standardu IAEA SSR-1 [2.9-11]. 

2.9.5.3 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA 

Z posouzení území k umístění v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.9-2] a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.9-11] zařazených do této kapitoly vyplynulo pro 
NJZ EDU následující projektové východisko. 

Technické a technologické řešení NJZ EDU bude umožňovat omezení kapalných 
výpustí (odpadních vod) s obsahem radioaktivních látek, zejména 3H, v případě 
nízkých průtoků v řece Jihlavě. Toto opatření může být zajištěno jak technickým 
návrhem vedoucím k minimalizaci produkce 3H a ostatních radioaktivních látek 
v kapalných výpustech, tak systémem, který zajistí přesměrování 3H z kapalných 
výpustí do výpustí do ovzduší. 
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2.10 VLIV JZ NA ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ A OBYVATELSTVO 
(NERADIAČNÍ) 

V souladu s návodem SÚJB č. BN-JB-1.3 [2.10-3] obsahuje tato kapitola popis 
nejvýznamnějších neradiačních vlivů během budoucího provozu JZ na území 
k umístění JZ a obyvatelstvo. 

Informace uvedené v této kapitole vychází z hodnocení vlivu záměru na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění [2.10-4]. 

2.10.1 VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Hodnocení vlivu záměru na životní prostředí (dále také dokumentace EIA) [2.10-8] 
definuje hodnocené území k umístění JZ dvěmi způsoby: 

Dotčené území 

Dotčeným územím se ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., rozumí území "jehož 
životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením 
záměru". Podle této definice je dotčené území omezeno na plochu záměru a jeho 
okolí v rozsahu území dotčených obcí. Dotčené území zahrnuje plochy určené pro 
výstavbu záměru a souvisejících stavebních a technologických objektů, včetně ploch 
zařízení staveniště, a je již dotčeno umístěním a provozem stávající elektrárny 
EDU1-4 (4x500 MWe). 

Za dotčené územní samosprávné celky (kraje a obce) jsou považovány ty, na jejichž 
území je záměr fyzicky umístěn, tj. na jejichž území se nachází kterákoli z ploch pro 
umístění záměru - plocha pro umístění elektrárenských bloků NJZ (hlavní 
staveniště), plocha pro umístění elektrického napojení, plocha pro umístění 
vodohospodářského napojení a plocha pro výstavbu (zařízení staveniště) - včetně 
jejich bezprostředního okolí. 

Dále jsou za dotčené územní samosprávné celky považovány ty, které by mohly být 
dotčeny vyhlášenou zónou havarijního plánování, u které je podle bezpečnostního 
návodu IAEA GS-G-2.1 [2.10-6] pro reaktory s výkonem >1000 MW doporučen 
poloměr vnitřní zóny havarijního plánování v rozsahu 3 až 5 kilometrů. Konzervativně 
jsou tedy za dotčené považovány územní samosprávné celky, nacházející se, byť 
i částečně, do vzdálenosti 5 km od hranice plochy pro umístění elektrárenských 
bloků. 

Konečně jsou za dotčené považovány ty územní samosprávné celky, které by mohly 
být ovlivněny významnými vlivy záměru. Jak vyplývá z analýz, uvedených 
v dokumentaci EIA [2.10-8], rozsah významných vlivů v naprosté většině 
zkoumaných okruhů nepřekračuje výše uvedený rozsah vzdálenosti 5 km od hranice 
plochy pro umístění elektrárenských bloků.  

Zájmové území 

Pro účely zpracování dokumentace EIA bylo v průběhu jejího zpracování uvažováno 
také s tzv. "zájmové území", a to v rozsahu dle jednotlivých okruhů životního 
prostředí. Takto definované zájmové území má obecnější charakter než dotčené 
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území a je též podstatně širší. Lze říci, že analyzovány byly potenciální vlivy v okruhu 
až stovek kilometrů (včetně zvážení možnosti vzniku přeshraničních vlivů). Vlastní 
popis a vyhodnocení vlivů byly však provedeny pouze ve vzdálenostech jejich 
reálného dosahu. 

 
Obr. 1: Zjednodušené znázornění dotčeného území ve vztahu ke středu PNpU NJZ EDU 
(zpracoval EDU II, a. s.). 
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2.10.2 PODROBNÉ METODY HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

Hodnocení neradiačních dopadů NJZ EDU na životní prostředí v území k umístění 
vychází ze zákona č. 100/2001 Sb. a návodu SÚJB č. BN-JB-1.3. 

Při hodnocení se vychází z dokumentace vlivu záměru na životní prostředí a tato 
kapitola ZBZ by měla být spojovacím článkem mezi hodnocením vlivu záměru na 
životní prostředí a vlastní dokumentací této bezpečnostní zprávy. Použité příslušné 
údaje z dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí jsou zdrojem informací pro 
tuto kapitolu bezpečnostní zprávy. 

Česká legislativa ani standardy IAEA nestanovují kvantitativní či kvalitativní 
požadavky nebo kritéria, podle kterých by bylo možné z hlediska neradiační situace 
posuzovat vhodnost PNpU v území k umístění jaderného zařízení. 

2.10.3 POŽADAVKY, DOPORUČENÍ A KRITÉRIA 

Požadavky a kritéria pro hodnocení území k umístění z hlediska neradiačních 
dopadů na životní prostředí vyplývají z vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.10-2] a ze 
standardu IAEA SSR-1 [2.10-5] jak je uvedeno níže. 

2.10.3.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

§ 4 Obecné požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění 
jaderného zařízení 

c) vlivu výkonu jaderného zařízení na území k umístění jaderného zařízení v případě 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem. 

2.10.3.2 DOPORUČENÍ IAEA SSR-1 

Z doporučení standardu IAEA SSR-1 [2.10-5] jsou v rámci této kapitoly posuzovány 
položky uvedené v kapitole 6 „Evaluation of the potential effects of the nuclear 
installation on the region“. Konktrétně se jedná o článek vztahující se k využití 
půdy a vody v regionu: 

Requirement 27: Uses of land and water in the region 

The uses of land and water shall be characterized in order to assess the potential 
effects of the nuclear installation on the region. 

6.11. 

The characterization of the uses of land and water shall include investigations of the 
land and surface water and groundwater resources that might be used by the 
population or that serve as a habitat for organisms in the food chain. 

Tento výše uvedený článek IAEA SSR-1 [2.10-5] je již implementován v české 
legislativě, a to konkrétně ve vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.10-2] respektive 
v návodu SÚJB č. BN-JB-1.3 [2.10-3]. Není tedy potřeba doporučení dokumentu 
IAEA SSR-1 vyhodnocovat zvlášť. 
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2.10.4 VLASTNOSTI ÚZEMÍ JZ 

2.10.4.1 NERADIAČNÍ DOPAD PROVOZU NJZ EDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Neradiační vlivy z provozu NJZ EDU na životní prostředí se projeví zejména 
prostřednictvím odběru vody, výpustí do ovzduší a do vodotečí, úletem a odparem 
vody z chladicích věží a produkcí neradioaktivního odpadu. Projektové řešení NJZ 
EDU zajistí minimalizaci vlivu provozu NJZ EDU na životní prostředí a minimalizaci 
pravděpodobnosti havarijních úniků škodlivin ohrožujících či znečišťujících ŽP a 
omezení jejich dopadu. Vliv na životní prostředí, v území k umístění z provozu NJZ 
EDU, bude zahrnovat tyto hlavní složky [2.10-8]:  

- Odběr vody pro potřeby NJZ EDU z řeky Jihlavy (z vodní nádrže Mohelno). 

- Vypouštění odpadních vod z NJZ EDU do řeky Jihlavy (do vodní nádrže 
Mohelno), 

- Emise do ovzduší zejména ze zkoušek dieselgenerátorových stanic a provozu 
pomocné kotelny, 

- Odpar a úlet vody z chladících věží s možným dopadem na mikroklima, 

- Vznik neradioaktivních odpadů, které jsou tvořeny například kaly ze 
systémů úpravy vody, znečištěnými obaly, oleji, vyřazeným železem a 
stavebními materiály, ale i běžným komunálním odpadem apod.). 

Veškeré materiály a látky uváděné do ŽP těmito cestami, jakož i složky životního 
prostředí, budou technickými prostředky nejen NJZ EDU, ale i nezávislými odbornými 
organizacemi (státními orgány, výzkumnými ústavy, vysokými školami) trvale, resp. 
pravidelně monitorovány. Tento monitoring u stávajících provozovaných bloků EDU1-
4 jednoznačně prokazuje, že vliv provozu na ŽP je velmi malý. 

2.10.4.1.1 Obalové ekologické parametry NJZ EDU  

Jedná se o předpokládané obalové (maximální) hodnoty ekologických parametrů 
mající vliv na životní prostředí z provozu dvou bloků NJZ EDU. Tyto hodnoty jsou 
uvedeny v dokumentaci EIA [2.10-8] a vycházejí z podkladových studií zpracovaných 
pro tuto dokumentaci. 

Odběr vody  

Surová voda – předpokládané množství do 73 000 000 m3/rok, v závislosti na 
výkonové alternativě a klimatických podmínkách. Zdrojem této vody bude řeka 
Jihlava pomocí čerpání z VN Mohelno na základě vodoprávního rozhodnutí. 

Výpusti vody  

Splašková voda – předpokládané množství do 75 000 m3/rok. Recipientem vyčištěné 
splaškové odpadní vody bude řeka Jihlava. Z kvalitativního hlediska bude složení 
splaškové odpadní vody plnit požadavky dle NV č. 401/2015 Sb. v platném znění. 

Technologická odpadní voda – předpokládané množství do 32 000 000 m3/rok. 
Recipientem technologické odpadní vody bude řeka Jihlava. Technologická odpadní 
voda bude tvořena převážně odluhem ze systému cirkulační chladicí vody, resp. 
odluhu ze systémů technické vody, dále odpadními vodami z úpravy vody 
a z kontrolních nádrží. Z kvalitativního hlediska bude složení technologické odpadní 
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vody přibližně odpovídat složení technologické odpadní vody ze stávající EDU1-4 a 
bude dáno především množstvím znečištění načerpaného se surovou vodou a jeho 
zahuštěním vlivem odparu. Vnos znečištění do odpadní vody vlivem provozu NJZ 
EDU (úprava vody, úprava chemických režimů atd.) bude minimální. 

Srážková voda – předpokládané množství do 184 000 m3/rok. Recipientem srážkové 
vody z areálu NJZ EDU bude řeka Jihlava (prostřednictvím Skryjského potoka), 
menší část (do cca 15 % odtoku) bude odvedena do povodí Olešná (prostřednictvím 
Lipňanského potoka). Průtoky odváděné srážkové vody budou omezeny 
usazovacími a retenčními nádržemi, resp. suchými poldry. Z kvalitativního hlediska 
nedojde ke změně kvality srážkové vody. 

Znečišťování ovzduší 

Zdroji znečišťujících látek z provozu technologických zařízení budou záložní 
technologická zařízení (dieselgenerátorové stanice, pomocná kotelna), které však 
nebudou v trvalém provozu. Emise škodlivin (dominantně TZL, SO2, NOx a CO) 
budou vznikat při provozu pomocné kotelny a pravidelných zkouškách 
dieselgenerátorových stanic, jejichž doba bude v řádu cca desítek hodin ročně (jde o 
dobu potřebnou z hlediska zkoušení funkčnosti zařízení, údržby atd.). Hodnoty 
znečištění hlavních ukazatelů bodového zdroje znečištění by neměly překročit tyto 
údaje:  

Tab. 1: Emise stacionárních neradioaktívních zdrojů znečisťování ovzduší. 

Typ zdroje Dieselgenerátory 
Záložní 
kotelna 

Tepelný výkon zdroje [MWt] 17,6 6,0 40,0 

Počet zdrojů [ks] 5 3 1 

Provozní hodiny [hod/rok] 48 48 600 

Hmotnostní tok NOx [g/s] 1,40 0,47 0,82 

Hmotnostní tok CO [g/s] 7,29 2,43 1,34 

Hmotnostní tok TZL [g/s] 0,073 0,024 0,31 

Hmotnostní tok SO2 [g/s] 0,010 0,003 1,89 

Množství sledovaných škodlivin bude s ohledem na frekvenci provozu těchto zařízení 
zanedbatelné (periodické funkční zkoušky a provoz záložní kotelny při odstávce 
bloků NJZ EDU) a tedy z hlediska vlivu na životní prostředí nevýznamné. 

Vlivy na lokální klima 

Pro období posledních několika desetiletí je pozorován dopad klimatických změn na 
přírodní a lidské systémy, přičemž vliv člověka na klimatický systém je zřejmý. 
Sledovaná zvýšená dynamika klimatického systému vede k posilujícímu trendu 
směřujícímu k oteplování a změně klimatu. Tento trend se projevuje nejen v 
globálním, ale i v regionálním měřítku. Zároveň, podle hodnotící zprávy Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2014 se zvyšuje výskyt extrémních 
povětrnostních a klimatických jevů. Podobný trend ve vývoji klimatického systému 
(neovlivněný NJZ EDU) můžeme očekávat i v dotčeném území. 
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Emise tepla a vody, které jsou při provozu uvolňovány do atmosféry prostřednictvím 
mokrých chladicích věží s přirozeným tahem, může vést k následujícím klimatickým 
vlivům: 

- změna vlhkosti a teploty vzduchu v přizemní vrstvě atmosféry, 
- změna množství srážek a výskytu přizemní mlhy a námrazy, 
- tvorba oblaků z vodních par z chladicí věže, a tedy změna doby trvání 

slunečního svitu. 

Hodnocení a velikost těchto vlivů jsou rozepsány v další kapitole.  

Odpady 

Za běžného provozu dvou bloků NJZ EDU se předpokládá vznik: 
Komunální odpad  do 2 000 t/rok 
Nebezpečný odpad  do 240 t/rok 

V současné době se v lokalitě EDU produkuje cca 2200 tun odpadů za rok (z toho 
cca 180 tun nebezpečného odpadu), produkce je však velmi variabilní v závislosti na 
aktuálně prováděných činnostech. 

2.10.4.1.2 Předpokládaný vliv provozu elektrárny na životní prostředí  

2.10.4.1.2.1 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Předpokládaným vlivem NJZ na povrchové a podzemní vody (jak z hlediska 
kvalitativního, tak kvantitativního) a možnými klimatickými scénáři po dobu životnosti 
NJZ se zabývaly odborné studie [2.10-10], [2.10-11], [2.10-12], [2.10-18]. 

Ve studii [2.10-10] jsou hodnoceny vlivy na podzemní a povrchové vody pro 
následující výkonové alternativy: 

- NJZ EDU (2x 1200 MWe) + vyřazování EDU1-4: jedná se o alternativu 
provozu dvou bloků NJZ EDU, každý o výkonu 1200 MWe, s vyřazováním 
EDU1-4, 

- NJZ EDU (1x 1200 MWe) + EDU1-4 (4x 500 MWe): jedná se o alternativu 
souběhu provozu jednoho bloku NJZ EDU o výkonu 1200 MWe s provozem 
čtyř bloků EDU1-4, každý o výkonu 500 MWe. 

Tyto alternativy jsou posuzovány pro klimatický scénář +0 °C (tj. bez klimatické 
změny) a pro klimatický scénář +2 °C. Pro posouzení krátkodobých vlivů (EDU1-4 
resp. souběh NJZ EDU s EDU1-4) je přitom rozhodující klimatický scénář +0 °C, pro 
dlouhodobé vlivy (NJZ EDU, resp. NJZ EDU s vyřazováním EDU1-4) potom 
klimatický scénář1 +2 °C. 

Shrnutí poznatků o předpokládaných změnách srážek a teploty 

Ve studii [2.10-10] ukazuje obrázek 9 syntézu odchylek teplot od průměru let 1981–
2010 všech použitých datových zdrojů. Období 1981–2010 bylo v době zpracování 
používáno Českým hydrometeorologickým ústavem jako standardní. Pozorované 
anomálie (černá čára) jsou vyhlazeny třicetiletým klouzavým průměrem (tlustá černá 

 
1 Tento klimatický scénář neplatí pro kapitolu o podzemních vodách. 
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čára). Klouzavý průměr je vztažen ke středu období (např. hodnota pro rok 1975 je 
vypočtena jako průměr z období 1961–1990).  

 
Obr. 2: Změny srážek (pr) a teploty (tas - °C) v pozorovaných datech (černá čára), dle simulací 
klimatických modelů pro současnost (modré čáry) a pro scénářové období dle RCP2.6 (zelená 
čára), RCP4.5 (oranžová čára), RCP8.5 (červená čára). 

Poznámka: Provedeno dle modelů z projektu ENSEMBLES (hnědá čára). Tlusté čáry odpovídají vyhlazeným 
hodnotám, tenké představují jednotlivé simulace. Barevně jsou vyznačeny oblasti, ve kterých leží 90 % simulací 
pro jednotlivé emisní/koncentrační scénáře. Čárkovaná čára v panelu pro teplotu ukazuje pozorovaná data 
zvýšená o 2 °C a vycentrovaná na rok 2045. 

Odchylky od průměru pro klimatické modely (ostatní tlusté čáry) byly vyhlazeny 
neparametrickou regresí, zvlášť pro jednotlivé RCP scénáře. Barevnými polygony 
jsou vyznačeny oblasti, ve které leží dlouhodobé průměry pro 90 % posuzovaných 
modelů. Čárkovaná čára zobrazuje pozorovaná data po posunutí středem do roku 
2045 a zvýšení o 2 °C. 
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Analýzu rozsáhlého souboru modelů je možno z hlediska změn srážek a teploty 
shrnout následovně: 

 Změny srážek jsou v porovnání s jejich meziroční variabilitou zanedbatelné, 
nicméně v průměru simulace ukazují na mírný růst (cca 8 % pro RCP8.5 
kolem roku 2100, k roku 2050 jsou změny nižší). Důvodem nižšího růstu 
průměrných srážek v bližším období je, že vliv zesíleného skleníkového efektu 
není v polovině 21. století tak výrazný, jako na jeho konci. Obecně jsou 
veškeré změny (např. pokles letních srážek, růst zimních srážek) výraznější 
pro vzdálenější časová období. 

 Pro první dva časové horizonty (2021-2050 - ozn. 2035 a 2031-2060 - ozn. 
2045) leží pravděpodobné zvýšení teploty v rozmezí 0,5–2 °C a 1–2,5 °C, pro 
nejvzdálenější období (2071-2100 - ozn. 2085) je předpokládáno zvýšení o 
cca 1–4,5 °C se středem kolem 2,5 °C. 

 Historické simulace teploty relativně dobře odpovídají pozorovaným 
anomáliím. V případě srážek je patrné podhodnocení dlouhodobé variability, tj. 
simulace poskytují vyrovnanější dlouhodobé průměry, než je patrné v 
pozorování. Jedním z důsledků je nesoulad pozorovaných změn srážek se 
simulacemi klimatických modelů. 

 Pozorovaný růst teploty leží nad střední projekcí klimatických modelů a 
odpovídá spíše horní obálce projektovaných změn. 

 Změny teploty jsou do roku 2050 podobné pro všechny RCP scénáře. 

 Uvažujeme-li oblast změn, ve které leží hodnoty pro 50 % simulací, pak tato 
oblast zahrnuje oteplení o 2 °C v období 2014-2088 pro RCP2.6, 2026-2100 
pro RCP4.5 a 2034-2066 pro RCP8.5 a zvýšení teploty o 2 °C je tak 
relevantním scénářem změny klimatu zejména pro období okolo poloviny 
století. 

 Změny teploty pro jednotlivé měsíce se od celkové průměrné změny liší 
řádově do cca 0,5 °C, nižší oteplení je projektováno v jarních měsících a v 
listopadu, nejvyšší v srpnu. V případě jednotlivých simulací je amplituda změn 
zpravidla vyšší. 

 Změny srážek pro jednotlivé měsíce se od průměrné změny liší o méně než 
10 %. Růst srážek je projektován zejména pro konec zimy a začátek jara, 
pokles pro letní měsíce a začátek podzimu. Stejně jako pro teplotu, je v 
případě jednotlivých simulací amplituda změn zpravidla vyšší. 

 Změny teploty vedou ke zvýšení potenciální evapotranspirace. V relativním 
vyjádření dojde k nejvýraznějšímu zvýšení během zimních měsíců (o téměř 
100 %), v absolutním vyjádření je růst nejvyšší v létě – cca do 10 mm, v zimě 
1-5 mm.  

 Zahrnutí sezónního cyklu změn teploty má pouze malý vliv na potenciální 
evapotranspiraci. Předpokládáme, že i další vlivy (např. na dynamiku sněhové 
pokrývky) jsou pro zájmovou oblast irelevantní. 

V závěrečném shrnutí lze konstatovat, že Predikce dopadů klimatické změny na 
hydrologické poměry povodí Jihlavy, respektive na zabezpečenost odběrů pro EDU 
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jsou zatíženy značnou nejistotou spojenou zejména s nejistotou v predikcích teploty. 
Z těchto důvodů byl pro posouzení použit scénář zvýšení teplot vzduchu o + 2 °C a 
variabilní změnou srážkových úhrnů v průběhu roku (nárůst říjen-květen, červen-září 
pokles), který se na základě provedených analýz dá očekávat k polovině 21. století. 

Při posouzení vlivu teploty na odtoky bylo zjištěno, že při oteplení o + 2 °C dochází 
k poklesu odtoků o 20 %. Což zhruba odpovídá 10 % poklesu na 1 °C oteplení. 

Při použitém scénáři (zvýšení teplot vzduchu o + 2 °C a variabilní změnou 
srážkových úhrnů v průběhu roku) dochází: 

 v zimních měsících k nárůstu odtokových výšek, cca do 10 % 
 k poklesu odtokových výšek v letním období řádově do 30 % 

Z analýzy jasně vyplývá, že oteplení nedoprovázené zvyšováním srážek vede 
k poklesu odtoků, nicméně nejistota spojená s předpovědí budoucího vývoje srážek 
nám nedovoluje učinit přesné závěry. Výsledky citlivostní analýzy ale naznačují, že je 
rozumné uvažovat pás nejistot změn průměrných a minimálních sezónních průtoků 
řádově od 50 % poklesu (jaro, léto, podzim) do 30 % růstu (zima), přičemž růst je 
víceméně možno očekávat pouze v zimním období. 

Pro posouzení hydrologického sucha byla použita metoda nedostatkových objemů, 
jejichž změna je dána především teplotou (nízké průtoky se většinou nachází v 
období s vyššími teplotami). Za limitní hodnoty byly použity hodnoty minimálních 
zůstatkových průtoků (tzn. současná hodnota a hodnota dle připravovaného nařízení 
vlády), které jsou pro profil DBC 4695 Jihlava pod nádrží Mohelno: 1,20 m3/s 
(současný), 1,76 m3/s (návrh-vedlejší sezóna) a 1,437 m3/s (návrh v hlavní sezóně). 
Hodnoty nedostatkových objemů jsou dány právě těmito limitními hodnotami a při 
oteplení o + 2 °C mohou narůst téměř na dvojnásobek. 

Vliv z odběru vody  

Z kvantitativního hlediska je odběr vody pro NJZ EDU zabezpečen pro obě 
potenciální výkonové alternativy ve spolupůsobícím účinku dalších jaderných 
zařízení v lokalitě (zejména provozu a následného vyřazování EDU1-4). 

Voda pro NJZ EDU bude odebírána z řeky Jihlava (z vodní nádrže Mohelno), do 
které též bude vypouštěna voda odpadní. Spotřeba vody (tj. rozdíl mezi množstvím 
vody čerpané a vody vypouštěné) pro jednotlivé výkonové alternativy NJZ EDU a 
EDU1-4, včetně jejich souběhu, resp. zohlednění vyřazování z provozu, je uvedena v 
následující tabulce. V těchto hodnotách nejsou u výkonové alternativy souběhu NJZ 
EDU s EDU1-4 zahrnuty odstávky NJZ EDU a jsou tedy konzervativní. Pro 
výkonovou alternativu provozu 2 bloků NJZ EDU je uvažována střídavá odstávka, tj. 
každý rok bude odstaven jeden blok. 
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Tab. 2: Spotřeba vody. 

 Klimatický scénář +0 °C Klimatický scénář +2 
°C 

NJZ EDU (1x 
1200 MWe) 

+ EDU1-4 (2000 MWe) 

NJZ EDU (2x 
1200 MWe) 

+ vyřazování EDU1-4 
[tis. m3/období] 

leden 4035,999 3161,910 
únor 3707,088 2907,964 
březen 3799,972 3364,302 
duben 3701,171 3453,363 
květen 4234,640 3767,115 
červen 4692,538 3770,782 
červenec 5060,160 3516,959 
srpen 5029,309 2365,256 
září 4677,658 3662,182 
říjen 4576,149 3582,443 
listopad 3742,353 3271,219 
prosinec 4116,414 3223,337 

celkem 51 373,451 40 046,832 

Z tabulky je zřejmé, že pro posouzení spotřeby vody je rozhodující souběh provozu 
NJZ EDU (1x 1200 MWe) zároveň s EDU1-4 a z výsledků hodnocení namodelované 
dlouhodobé řady průtoků (84 let) vyplývají tyto skutečnosti: 

NJZ EDU (1x 1200 MWe) + EDU1-4 (2000 MWe), klimatický scénář +0 °C: 
Požadavky na odběr vody pro elektrárnu i požadavky na minimální 
zůstatkové průtoky (současný i výhledový) pod VN Mohelno jsou 
zajištěny se zabezpečeností pt ≥ 99,9 %. Odběr je pro všechny 
měsíce hodnocené časové řady zabezpečen bez poruch v 
dodávce. 

NJZ EDU (2x 1200 MWe) + vyřazování EDU1-4, klimatický scénář +2 °C: Požadavky 
na odběr vody pro elektrárnu i požadavky na minimální zůstatkové 
průtoky (současný i výhledový) pod VN Mohelno jsou zajištěny se 
zabezpečeností pt ≥ 99,9 %. Odběr je pro všechny měsíce 
hodnocené časové řady zabezpečen bez poruch v dodávce. 

Souhrnně lze konstatovat, že pro obě výkonové alternativy NJZ EDU, tj. včetně 
souběhu provozu 1. bloku NJZ EDU se stávající EDU1-4, je vždy a se značnou 
rezervou dosažen požadavek na zabezpečenost odběru pro elektrárnu pt ≥ 99,5 %. 
Odběr je zabezpečen bez poruch v dodávce.  

Dále také pro obě výkonové alternativy NJZ EDU, tj. včetně souběhu provozu 1. 
bloku NJZ EDU se stávající EDU, jsou zároveň bez poruch splněny požadavky na 
minimální zůstatkové průtoky v řece Jihlavě, profilu Mohelno pod nádržemi, a to jak 
na současný, tak na výhledové. 
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Vliv na kvalitu povrchové vody 

Vliv NJZ EDU na kvalitu povrchové vody je zkoumán ve studii [2.10-12] a to včetně 
časového úseku souběhu provozu 1. bloku NJZ EDU a provozované EDU1-4 na 
jakost vod, byl posuzován pro ukazatele uvedené v současném rozhodnutí o 
vypouštění odpadních vod z EDU1-4 a dále pro vybrané doplňkové ukazatele, které 
jsou v povodí Jihlavy problematické, případně mohou být ovlivněny budoucím 
provozem NJZ EDU. Výpočty jakosti byly provedeny pro jednotlivé roky 
namodelované dlouhodobé průtokové řady (84 let) v profilu Jihlava-Mohelno pod a 
posouzeny podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Z pohledu ukazatelů, které jsou v současné době uvedeny v platném rozhodnutí 
k vypouštění odpadních vod z provozu EDU1-4 je zřejmé, že pro ukazatele RAS, 
nerozpuštěné látky, sírany, vápník a amoniakální dusík nebudou limitní hodnoty 
přípustného znečištění překračovány v žádném roce z hodnocených výkonových 
alternativ, jak v případě bez uvažování klimatické změny, tak i s oteplením o 2 °C. 
Překračovány mohou být v ojedinělých případech cílové hodnoty přípustného 
znečištění pouze pro ukazatel CHSKCr. Pro výkonovou alternativu souběhu EDU1-4 
s NJZ EDU může být limit pro CHSKCr překračován s pravděpodobností přesahující 
50 % a to i přesto, že u tohoto ukazatele dochází v provozu EDU1-4 
k prokazatelnému zadržování a vypouštění celkově nižších množství CHSKCr, než 
kolik ho přitéká do EDU1-4 v surové vodě. Důvodem je celkově vysoká koncentrace 
organických látek již v toku nad VD Dalešice. 

Ze souhrnného hodnocení doplňkových ukazatelů v profilu Jihlava–Mohelno pod 
vyplývá, že k překročení cílových hodnot přípustného znečištění podle NV č. 
401/2015 Sb. [2.10-7] nedochází u hodnocených ukazatelů BSK5, chloridy a teplota 
vody pro žádnou z výkonových alternativ provozu NJZ EDU. V případě 
dusičnanového a celkového dusíku může dojít k překročení ve všech simulovaných 
výkonových alternativách. Toto překročení je způsobeno významným přísunem 
dusíkatých látek z povodí nad nádrží Dalešice (je na hranici limitu již v současnosti), 
jejich transformací v nádrži Dalešice a v menší míře i zahuštěním odpadních vod 
v provozu NJZ EDU a EDU1-4. Dalším ukazatelem, u kterého může dojít 
k překročení cílových hodnot přípustného znečištění, je celkový fosfor, jehož 
původcem jsou převážně sídla na horním toku řeky Jihlavy. Při průchodu přes vodní 
dílo Dalešice-Mohelno se velké množství fosforu transformuje a usadí, přesto určité 
množství dál pokračuje řekou, což se projevuje i v koncentracích na dolním toku 
Jihlavy. Při simulacích pro současné klimatické podmínky dochází i při výkonové 
alternativě provozu samotné EDU1-4 (2000 MW) k překročení cílových hodnot 
s pravděpodobností 20 % a tyto situace jsou vázány téměř výhradně na období 
vysokých a velmi vysokých průměrných ročních průtoků v řece Jihlava, kdy se 
výrazně uplatňuje vliv povodí nad nádrží Dalešice. S rostoucím výkonem se četnost 
překročení mírně zvyšuje a při souběhu EDU1-4 s NJZ EDU může dojít častěji 
k překročení hodnot přípustného znečištění i při nízkých a průměrných průtocích. 

Jak vyplývá z uvedených údajů, problematika vlivů na kvalitu povrchových vod je 
citlivá. V další přípravě projektu proto musí být kladen zvýšený důraz na optimalizaci 
vodního hospodářství tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vody v Jihlavě pod 
výpustním objektem odpadních vod nad míru, jejíž překročení by vedlo k 
poškozování životního prostředí. 
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Vliv na podzemní vody 

Vliv na podzemní vody je řešen ve studii [2.10-11]. Vlivem hrubých terénních úprav 
pozemku dojde ke snížení úrovně hladiny podzemní vody oproti původní. Vzhledem 
k typu hydrogeologické struktury území ale nemůže NJZ EDU narušit ani ovlivnit 
hydrogeologické poměry v širším okolí areálu NJZ EDU. 

Vliv NJZ EDU na chemický stav podzemních vod byl hodnocen pro vybrané objekty 
sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ a odběry podzemních vod pro lidskou 
spotřebu, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti řeky Jihlavy, a tudíž v nich je 
možné očekávat infiltraci povrchových vod do vod podzemních. Pro pozorované 
objekty ČHMÚ byl stanoven odborným odhadem podíl infiltrovaných povrchových 
vod jednotně na 30 %.  

Výpočet byl proveden pro všechny výkonové alternativy, přičemž současný stav byl 
částečně převzat z podrobných podkladů hodnocení chemického stavu podzemních 
vod (objekty ČHMÚ) a částečně zpracován z dat provedených pro hodnocení NJZ 
EDU. I když při různých výkonových alternativách NJZ EDU bylo zjištěno zvýšení 
koncentrací některých znečišťujících látek v povrchové vodě, nedojde ke změně 
chemického stavu podzemních vod jednotlivých objektů a odběrů viz studie [2.10-18]. 

Jakost podzemních vod by mohla být potenciálně negativně ovlivněna infiltrací 
znečištěných povrchových vod do vod podzemních. Z provedených simulací 
jednotlivých výkonových alternativ NJZ EDU, resp. EDU1-4, vyplývá, že nedochází 
ke zhoršení stavu pro jednotlivé objekty či odběry, naopak v několika případech 
došlo ke zlepšení stavu díky nižší koncentraci v povrchových vodách – to je ale 
pouze hypotetická situace, při které by nedošlo k přísunu kontaminantů z plošných 
zdrojů znečištění v povodí pod Mohelnem. V současné době není znám v souvislosti 
s EDU1-4 žádný významný vliv na kvalitativní stav podzemních vod a není také 
žádný předpoklad, že by se objevil v souvislosti s NJZ EDU. Stejně tak se 
nepředpokládá žádný vliv NJZ EDU na kvantitativní stav vodních útvarů podzemních 
vod. Vliv NJZ EDU tedy nezpůsobí zhoršení stavu dotčených útvarů podzemních 
vod. 

2.10.4.1.2.2 Vliv na ovzduší  

Pro vyhodnocení dopadů NJZ EDU na kvalitu ovzduší byl v rámci dokumentace EIA 
[2.10-8] zpracován výpočet vyvolané imisní zátěže (stacionární a dopravní zdroje). 
Výpočet je proveden dle metodiky SYMOS a vyhodnocuje imisní zátěž škodlivin NO2, 
PM10 a PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu v dotčeném území. V následujícím textu je 
provedeno shrnutí výsledků studie znečištění ovzduší [2.10-13].  

Oxid dusičitý (NO2) 

Vlivem přirozeného nárůstu automobilové dopravy se nepředpokládá ve výhledovém 
stavu bez realizace NJZ EDU navýšení imisních koncentrací NO2. I přes nárůst 
dopravních intenzit lze v blízkosti dopravních tahů v lokalitě očekávat pokles imisní 
zátěže. Tento pokles je způsoben poklesem primárních emisí ze spalování 
pohonných hmot v důsledku přirozené obnovy vozového parku. 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 vlivem 
provozu NJZ EDU dosahuje úrovně do cca 0,4 μg.m-3, tedy cca 1 % imisního limitu 
(40 μg.m-3). Nejvyšší vypočtený příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci 
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NO2 vlivem provozu NJZ EDU dosahuje úrovně cca 6 μg.m-3, tedy hodnot cca 3 % 
imisního limitu (200 μg.m-3). 

Se zohledněním vývoje imisního pozadí předpokládáme v období provozu NJZ EDU 
snížení imisní zátěže NO2. Dominantní vliv na tento pokles má pokles primárních 
emisí ze spalování pohonných hmot v důsledku obnovy vozového parku (zlepšení 
emisních norem vozidel). V území tak lze očekávat průměrné roční i maximální 
krátkodobé koncentrace nadále spolehlivě na podlimitní úrovni. 

Tuhé znečišťující látky 

V důsledku přirozeného nárůstu automobilové dopravy nepředpokládáme ve 
výhledovém stavu bez realizace NJZ EDU navýšení průměrných ročních koncentrací 
tuhých znečišťujících látek frakce PM10. I přes nárůst dopravních intenzit lze v 
blízkosti dopravních tahů v lokalitě pozorovat nepatrný pokles (v řádu setin μg.m-3). 
Tento pokles lze vysvětlit jak poklesem primárních emisí ze spalování pohonných 
hmot, tak zejména poklesem sekundárních emisí. Z hlediska průměrných ročních 
koncentrací tuhých látek frakce PM2,5 lze považovat imisní situaci ve výhledovém 
stavu bez realizace NJZ EDU za téměř nezměněnou. 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 vlivem 
provozu NJZ EDU dosahuje úrovně cca 0,35 μg.m-3, tedy hodnot cca 0,9 % imisního 
limitu (40 μg.m-3). Na některých úsecích lze i přes navýšení dopravních intenzit 
očekávat mírný pokles v důsledku snížení vlivu sekundární prašnosti z vozovky. 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM2,5 vlivem 
provozu NJZ EDU dosahuje úrovně cca 0,1 μg.m-3, tedy hodnot cca 0,4 % imisního 
limitu (25 μg.m-3) (resp. 0,5 % imisního limitu 20 μg.m-3, platného od roku 2020). 

Vlivem NJZ EDU nepředpokládáme z pohledu průměrných ročních koncentrací 
tuhých znečišťujících látek nadlimitní působení, v případě krátkodobých maximálních 
koncentrací nelze očekávat ani navýšení počtu dní překračujících 24hodinový limit. 

Benzen 

Vlivem přirozeného nárůstu automobilové dopravy nepředpokládáme ve výhledovém 
stavu bez realizace NJZ EDU navýšení průměrných ročních koncentrací benzenu. I 
přes nárůst dopravních intenzit lze v blízkosti dopravních tahů v lokalitě pozorovat 
nepatrný pokles v řádu tisícin μg.m-3. Tento pokles je způsoben poklesem primárních 
emisí ze spalování pohonných hmot v důsledku zlepšení emisních norem vozidel. 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu vlivem 
provozu NJZ EDU dosahuje úrovně do cca 0,002 μg.m-3, tedy do 0,04 % imisního 
limitu (5 μg.m-3). 

Vlivem NJZ EDU předpokládáme pro průměrné roční koncentrace benzenu 
spolehlivé plnění legislativního imisního limitu. 

Benzo(a)pyren 

Ve výhledovém stavu bez realizace NJZ EDU nelze předpokládat významnou změnu 
průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. V závislosti na konkrétní skladbě 
dopravního proudu očekáváme jak mírné navýšení imisních koncentrací, tak mírný 
pokles (vše v řádu tisícin ng.m-3). Tyto změny jsou způsobeny zejména vlivem 
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sekundárních emisí, které jsou závislé na množství prašných částic (a tedy 
i navázaného benzo(a)pyrenu) na vozovce. 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzo(a)pyrenu 
vlivem provozu NJZ EDU dosahuje úrovně do cca 0,007 ng.m-3, tedy do 0,7 % 
imisního limitu (1 ng.m-3). Na některých úsecích lze i přes navýšení dopravních 
intenzit očekávat mírný pokles v důsledku snížení vlivu sekundární prašnosti z 
vozovky. Při souběžném vlivu změny pozaďové koncentrace lze v období provozu 
NJZ EDU očekávat navýšení imisních koncentrací do cca 0,006 ng.m-3, tedy do 
0,6 % imisního limitu (1 ng.m-3). Maxima jsou dosažena v prostoru areálu NJZ EDU. 

Vlivem NJZ EDU předpokládáme pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 
spolehlivé plnění imisního limitu. 

2.10.4.1.2.3 Vliv na lokální klima 

Pro posouzení dopadů nových chladicích věží, včetně zohlednění a porovnání účinků 
stávajících chladicích věží EDU1-4, na vlhkost vzduchu, teplotu vzduchu, zastínění 
vlečkou a výskyt srážek, mlhy a námrazy byly využity výsledky modelu CT-
Plume/EDU, zpracované Ústavem fyziky atmosféry AV ČR [2.10-9]. S přihlédnutím 
ke stávající situaci a se zohledněním parametrů NJZ EDU předpokládáme, že tento 
druh vlivů by měl být minimální a pouze místního významu, který navíc nebude 
představovat měřitelnou změnu v rámci dlouhodobého monitorování lokality. 
Sumárně lze konstatovat, že není v dotčeném území očekáván významný vliv na 
mikroklima ani vliv zastínění, jehož zvýšené četnosti budou soustředěny v 
bezprostřední blízkosti lokality Dukovany. Nicméně mohutnější vlečky z konfigurací 
zahrnujících nové chladicí věže budou vizuálně patrnější než současné vlečky EDU1-
4. 

Vliv na změnu teploty a vlhkosti 

Ve srovnání s vlivem soustavy chladicích věží stávající elektrárny EDU1-4 dochází 
ke zvětšení plochy odpovídající dané hodnotě charakteristiky a k výskytu vyšších 
hodnot teploty a vlhkosti vzduchu zejména v případě rozšíření soustavy o nové 
chladicí věže NJZ EDU při souběhu provozu NJZ EDU a EDU1-4. Hodnoty 
maximálního průměrného navýšení teploty vzduchu jsou velmi nízké, rozdíly hodnot 
mezi oběma soustavami chladicích věží jsou v řádu setin °C, pro maximální hodnoty 
denního navýšení teploty vzduchu jsou rozdíly na úrovni desetin °C. Maximální 
hodnoty rozdílu v průměrném zvýšení vlhkosti vzduchu dosahují řádu 10-3 g/kg 
(řádově 0,01 % až 0,1 % běžných hodnot měrné vlhkosti) a hodnoty rozdílu denních 
maxim navýšení dosahují řádu 10-2 g/kg (řádově 0,1 % až 1 % běžných hodnot 
měrné vlhkosti). Zanedbatelný rozdíl v navýšení těchto klimatických charakteristik 
vyplývá z obecně malého vlivu vleček z chladicích věží na přízemní hodnoty. 
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Obr. 3: Změna průměrné a maximální denní přízemní teploty při souběhu provozu NJZ EDU a 
EDU1-4 [°C]. 

 
Obr. 4: Změna průměrné a maximální denní přízemní vlhkosti při souběhu provozu NJZ EDU a 
EDU1-4 [g/kg]. 

V období po ukončení provozu stávající elektrárny EDU1-4 je pak možné očekávat 
posun lokálních maximálních hodnot sledovaných veličin do blízkosti soustav 
chladicích věží NJZ EDU, přičemž dosahovaná maxima spojená s provozem NJZ 
EDU budou oproti vlivům vyvolaným provozem stávající elektrárny EDU1-4 na 
obdobných nebo nižších úrovních. 

Sumárně lze konstatovat, že největší změny přízemní teploty a přízemní vlhkosti lze 
očekávat u konfigurací s nejnižšími dosaženými výškami vleček. I u těchto 
konfigurací se však jedná o zanedbatelný a provozními metodami neměřitelný vliv 
vleček na hodnoty obou charakteristik. 

Vliv na srážkové poměry v okolí a tvorbu přízemní mlhy či lokálních námraz 

Proud vzduchu z nových chladicích věží bude unášet do okolní atmosféry drobné 
kapičky vody, které s případnými kapičkami vzniklými kondenzací vodní páry ve 
vlečce mohou dopadat na zemský povrch, a tedy teoreticky navýšit množství 
atmosférických srážek. Lze předpokládat, že vzhledem k velikosti kapek se jejich 
převážná většina odpaří ještě před dopadem na zem. K těmto vlivům proto může 
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docházet prakticky pouze v chladném počasí a za vysoké vlhkosti vzduchu. 
Maximum srážek se obvykle vyskytuje ve vzdálenosti do 2 až 4násobku výšky 
chladicích věží, přičemž roční úhrn takto vzniklých srážek nepřekročí nikde v okolí 
věží 20 mm. 

Emise vodní páry z chladicích věží může vést nejen k tvorbě viditelné vlečky, ale i ke 
vzniku přízemní mlhy, a to jak aerodynamickým strháváním vlečky až k povrchu, tak i 
přímým přenosem vodních par z chladicích věží do přízemní vrstvy ovzduší s 
následnou kondenzací, který však lze podle dřívějších závěrů považovat za 
nevýznamný. 

Procesy aerodynamického strhávání vlečky byly studovány v aerodynamických 
tunelech a byla při tom vyloučena možnost dotyku viditelné vlečky s povrchem již od 
výšky chladící věže přesahující 80 m. Po opuštění ústí chladicí věže totiž dochází k 
postupné kondenzaci vodních par, a tedy k uvolňování latentního tepla, které působí 
jako mohutná vztlaková síla. Aerodynamické strhávání můžeme tedy jako 
mechanismus vedoucí ke vzniku přízemní mlhy téměř vyloučit. 

Provedené výpočty odhadu vypadávajících srážek neprokázaly žádný významný vliv 
NJZ EDU. Kapalná voda, která sedimentuje z vlečky, se totiž v nenasyceném 
prostředí pod vlečkou vypaří. Velmi nízké změny teploty a vlhkosti u vysokých vleček 
jsou základní příčinou, že nebylo prokázáno ani zvýšení četnosti podmínek vhodných 
pro výskyt mlhy. 

Pro chladné období od října do března pak může mít úlet kapalné vody z chladicích 
věží vliv na vznik námrazy. Maximální depozice kapalné vody bude dosažena při 
souběhu NJZ EDU a EDU1-4. Nejvyšší hodnoty jsou lokalizovány do oblasti velmi 
blízké chladicím věžím a se vzdáleností rychle klesají. Vypočtené hodnoty trvání 
podmínek pro vznik námrazy na vozovce dosahují maximálně 71 hodin za zimní 
sezónu (tedy 6,2 % chladného období), přičemž nejvyšší hodnoty vykazují 
konfigurace, které zahrnují úlet z NJZ EDU a EDU1-4. Pro všechny konfigurace 
samotného NJZ EDU je pak trvání podmínek pro vznik námrazy do 23 hodin, budou 
tedy nižšího trvání než ve stávajícím stavu, kdy trvání těchto nepříznivých podmínek 
činí 45 hodin za zimní sezónu. 

Vliv na změnu zastínění viditelnou vlečkou 

V denních hodinách se Sluncem nad obzorem může viditelná vlečka vyvolat 
zastínění zemského povrchu podobně jako přirozená oblačnost. Může tak přispět k 
četnosti zastínění v případech, kdy zemský povrch není zastíněn přirozenou 
oblačností. Zastínění vlečkou bylo proto sledováno pro situace se Sluncem nad 
obzorem a s pozorovaným pokrytím oblačnosti méně než 7/8. Kromě výpočtů pro 
celý rok bylo odděleně sledováno zastínění pro vegetační období (teplá polovina 
roku, duben až září). 

Výpočty potvrdily, že vlečky pro nové konfigurace chladicích věží budou mohutnější a 
budou dosahovat vyšších výšek. V důsledku toho se zvětší plocha zastíněná 
vlečkou. Maximální četnosti zastínění se ve výhledovém stavu provozu samotného 
NJZ EDU pohybují na obdobné výši jako pro stávající provoz, 10 % zvýšení četnosti 
zastínění je přitom omezeno pouze na blízké okolí soustavy věží. Nejvyšší hodnoty 
maximální četnosti pak náleží konfiguracím v přechodném souběhu provozu NJZ 
EDU s EDU1-4, které zahrnují nové chladicí věže NJZ EDU v kombinaci s chladicími 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 2 – Kap. 2.10 

Elektrárna Dukovany II, a.s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 18 

  

 

věžemi stávající elektrárny. Lokální zvýšení maximální četnosti ve srovnání se 
stávající soustavou se pohybuje kolem 5 %. U konfigurací po ukončení provozu 
stávající elektrárny naopak vznikají i oblasti se sníženou četností zastínění vzhledem 
k EDU1-4. Jsou však kompenzovány větším horizontálním rozsahem zvýšené 
četnosti zastínění. 

 
Obr. 5: Plocha potenciálně dotčená stíněním viditelnou vlečkou ve stávajícím stavu (EDU1-4) a 
při provozu NJZ EDU (2 bloky). 

Legenda: vyznačená plocha alespoň 1 h/rok, oranžová 3 h/rok, červená 6 h/rok, 
fialová 12 h/rok, modrá 24 h/rok. 
 

 
Obr. 6: Relativní počet hodin, kdy dojde k zastínění ve stávajícím stavu (EDU1-4) a při souběhu 
provozu NJZ EDU (1 blok) a EDU1-4. 

Obdobné závěry lze vyvodit i pro omezené období vegetační doby. Nejvýraznějším 
rysem výstupů pro vegetační období je pokles rozsahu oblasti s nízkou dobou 
zastínění ve srovnání s výsledky pro celý rok. Maximální hodnoty četnosti jsou přitom 
vyšší než celoroční maxima při stejné nebo i nižší hodnotě průměrných hodnot. 
Vysvětlení spočívá v rozdílné výšce Slunce nad obzorem v teplé a chladné polovině 
roku. V letní polovině roku, kdy Slunce dosahuje větší výšku nad obzorem, je totiž 
oblast zastínění soustředěna blíže soustavě chladicích věží. 

Vlivy na extrémní meteorologické podmínky lokality 

NJZ EDU nebude mít provozními metodami měřitelný a zjistitelný vliv na žádné 
extrémní meteorologické podmínky lokality. Při použití nižších chladicích věží může 
dojít k mírnému nárůstu vlivu na přízemní teplotu a vlhkost v porovnání s vlivem 
EDU1-4, jedná se však o zanedbatelné rozdíly. Souběžný provoz NJZ EDU s EDU1-
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4 je konzervativně uvažován 10 let, po ukončení provozu EDU1-4 bude tedy tepelné 
zatížení atmosféry z provozu NJZ EDU srovnatelné se zatížením při provozu EDU1-
4. 

2.10.4.1.2.4 Vliv z produkce odpadů 

Množství a struktura vznikajících neaktivních odpadů bude kvantitativně i kvalitativně 
odpovídat struktuře odpadů z existujících provozovaných bloků EDU1-4 [2.10-17]. 
Půjde o běžné druhy odpadů vznikající z čištění, údržby, opravy, provozu a výměny 
neaktivních zařízení, stavební odpady z oprav a jiné. Nakládání s odpady bude 
probíhat v souladu se zákonem o odpadech (tedy zejména předcházet vzniku 
odpadu) a s řídicími dokumenty ČEZ, a. s. Vzhledem k tomu, že součástí NJZ EDU 
není žádné zařízení ke zneškodňování odpadů (a ani současná elektrárna 
nedisponuje takovýmto zařízením), vznikající odpady budou shromažďovány na 
předem určených shromažďovacích místech, zabezpečeny a předávány k dalšímu 
nakládání s nimi odborným oprávněným firmám. U odpadu, kde toto bude možné 
zajistit, dojde k recyklaci tohoto odpadu. 

Nakládání s odpady bude probíhat způsobem: 

komunální odpad ukládání nebo jiné využití (energetické apod.) 
neaktivní kaly ukládání 
stavební a ostatní odpad recyklace, ukládání nebo jiné využití 
nebezpečný odpad předávání oprávněným osobám k odstranění 

Nebezpečný odpad bude předáván osobě oprávněné k jejich převzetí za účelem 
uložení na skládku příslušné kategorie.  

Odpady podléhající výkupu netvoří skupinu odpadů významnou objemem produkce. 
Tyto odpady však vstupují do režimu prodeje a využití přímo, bez nutnosti jejich 
dalšího zpracování. Do této skupiny jsou zařazeny vybrané odpady jak z kategorie 
ostatní, tak nebezpečný. 

2.10.4.1.3 Předpokládané další vlivy NJZ EDU na životní prostředí  

Vliv na hlukovou situaci 

Z výsledků studie [2.10-14] je patrné, že v nejvíce dotčeném chráněném venkovním 
a v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby nebude za 
provozu NJZ EDU ve dvoublokovém uspořádání ani v kumulaci s provozem 
rozšířené rozvodny Slavětice docházet k překračování hygienických limitů hluku pro 
dobu denní ani noční. 

Součástí provozu NJZ EDU (obdobně jako stávající EDU1-4) budou mimořádné 
provozní stavy, mezi které lze zařadit zkoušky nebo funkční zapracování pojistných 
ventilů parogenerátorů, přepouštěcích stanic do atmosféry, pojistných ventilů 
redukčních stanic a dieselgenerátorových stanic. K činnosti těchto zařízení 
nedochází za normálního provozu, ale pouze při periodických zkouškách a zcela 
výjimečně při abnormálním provozu. Z provedených měření při zkouškách těchto 
zařízení EDU1-4 nevyplývají, vzhledem ke vzdálenosti zástavby a velmi krátkému 
časovému intervalu testů, významné rušivé vlivy nebo jakákoliv zdravotní rizika pro 
obyvatele okolních obcí. Obdobnou situaci lze očekávat při zkouškách zařízení NJZ 
EDU. 
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Vlivy na půdu [2.10-16] 

Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského 
půdního fondu (ZPF), dále pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo 
celkově ovlivněním její kvality. Nejvýznamnějším vlivem navrhované výstavby na 
půdu bude trvalý zábor, který bude dosahovat hodnoty maximálně 88 ha (umístění 
elektrárenských bloků v ploše A, včetně navazující infrastruktury), trvalý zábor pro 
ostatní součásti NJZ EDU (plochy C a D), tj. nadzemní části elektrického napojení a 
pro nadzemní části vodohospodářského napojení nepřekročí cca 13 ha. Celkem tedy 
101 ha. Trvalý zábor v ploše B (zařízení staveniště) není vyžadován. Převážná 
většina záboru bude realizována na půdách II. třídy ochrany, a to cca 58 % z 
celkového záboru, následují půdy I. třídy ochrany s podílem cca 27 % na celkovém 
trvalém záboru, cca 10 % připadá na plochy III. třídy ochrany a cca 5 % plochy 
zaujímají půdy V. třídy ochrany. 

V rámci plochy D (plocha pro umístění vodohospodářského napojení) budou dotčeny 
i PUPFL v rozsahu do 5 ha. Půjde o trvalé omezení (koridory trubních vedení, vč. 
ochranného pásma) na ploše cca 3 ha, resp. odnětí v rozsahu cca 2 ha (pro umístění 
čerpací stanice surové vody). 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizace NJZ EDU má na horninové prostředí nevýznamný vliv. Přímým vlivem je 
zásah do svrchních vrstev horninového podloží, a to především kvartérních a 
neogenních sedimentů, částečně zvětralinového pláště, až na dostatečně únosné 
mírně zvětralé horniny podloží při provádění hrubých terénních úpravy a realizaci 
výkopů pro založení jednotlivých objektů. Vliv je omezen pouze na prostor výstavby, 
bez dalších doprovodných vlivů mimo pozemek pro umístění NJZ EDU. Celistvost ani 
kvalita horninového prostředí nebudou v průběhu provozu ovlivňovány. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy [2.10-15] 

Žádné velkoplošné ZCHÚ (NP či CHKO) není vůči stávající elektrárně a NJZ EDU 
situováno v takové poloze, že by mohlo být samotným NJZ EDU či souvisejícími 
činnostmi významně ovlivněno. NJZ EDU rovněž nebude mít, a to ani ve 
spolupůsobícím (kumulativním) účinku s ostatními činnostmi, resp. záměry v lokalitě, 
významný negativní vliv na žádný předmět ochrany lokalit Natura 2000. Obdobně tak 
nebudou dotčeny žádné registrované významné krajinné prvky (VKP). Veškeré 
vymezené části územních systémů ekologické stability (ÚSES) se nacházejí mimo 
vlastní plochu umístění NJZ EDU.  

Plochy pro umístění a výstavbu NJZ EDU jsou zvoleny tak, aby byl dopad na přírodní 
prostředí minimalizován, a to včetně období výstavby. Po ukončení výstavby bude 
dotčené území uvedeno do původního stavu a bude dán prostor k přirozené obnově 
a migraci organismů z okolí. Zastavěné území NJZ EDU bude v možné míře 
vegetačně upraveno a bude udržováno v takovém stavu, aby nedocházelo k šíření 
invazních druhů rostlin. 
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2.10.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

2.10.5.1 VYHLÁŠKA O UMÍSTĚNÍ Č. 378/2016 SB. 

2.10.5.1.1 §4 vliv výkonu jaderného zařízení na území k umístění jaderného 
zařízení v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem  

V souladu s požadavkem § 4 odst. 3) bod c. vyhl. č. 378/2016 Sb. [2.10-2] bylo 
hodnocení vlivu výkonu jaderného zařízení na území provedeno zejména v oblastech 
hodnocení povrchových a podzemních vod, ovzduší, klimatických podmínek a 
nakládání s odpady. Hodnocení bylo provedeno především v kap. 2.10.4.1.2této 
ZBZ. Doplňující informace o hodnocení vlivu jaderného zařízení na půdu, horninové 
prostředí, faunu, flóru, ekosystémy a hlukovou situaci jsou uvedeny 
v kapitole2.10.4.1.3.   

S ohledem na informace v předešlé kapitole lze říct, že neradiační vliv budoucího 
NJZ EDU na životní prostředí je velmi malý a odpovídá dopadům na životní prostředí 
z provozu stávající elektrárny. Toto hodnocení je také prezentováno v dokumentaci 
EIA [2.10-8], kde je v závěru konstatováno: 

Rozsah vlivů NJZ EDU je převážně lokální, daný rozsahem ploch pro umístění a 
jejich nejbližšího okolí. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze prostřednictvím 
výstupů NJZ EDU do životního prostředí, typicky neradioaktivní výpusti do ovzduší a 
do vodních toků, hluk, resp. další faktory. 

Lze konstatovat, že v žádné ze sledovaných oblastí s dopadem NJZ EDU na ŽP 
nebyly při zpracování dokumentace EIA identifikovány skutečnosti, které by 
z environmentálního hlediska bránily přípravě, provádění, provozu, resp. následnému 
ukončení provozu NJZ EDU. Předpokládané vlivy na životní prostředí ve všech jeho 
složkách, a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních jaderných a 
nejaderných zařízení v lokalitě a environmentálního pozadí, nepřekračují při 
zohlednění opatření, navrhovaných pro vyloučení a minimalizaci vlivů, 
akceptovatelnou míru. Vlivem NJZ EDU tedy nedojde k poškozování životního 
prostředí. Významné vlivy, přesahující státní hranice, jsou vyloučeny. Rovněž rizika, 
vyplývající z realizace NJZ EDU, jsou akceptovatelná. 

Na základě provedeného hodnocení a rovněž výsledného souhlasného závazného 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (závazné 
stanovisko EIA) lze tak výstavbu a provoz NJZ EDU považovat pro dané území za 
únosný.   

2.10.5.2 DOPORUČENÍ IAEA 

2.10.5.2.1 Požadavek dle odst. 6.11 standardu IAEA SSR-1 

Článek 6.11. standardu IAEA SSR-1 [2.10-5] je již implementován v české legislativě, 
a to konkrétně v § 4 vyhl. č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení [2.10-2] 
návodu SÚJB č. BN-JB-1.3 [2.10-3]. Informace uvedené v kapitole 2.10.4.1.2 
naplňují požadavky standardu IAEA SSR-1 [2.10-5].  
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2.10.5.3 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA 

Z posouzení území k umístění v této kapitole dle vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.10-2] a 
požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.10-5] zařazených do této kapitoly nevyplynulo 
pro NJZ EDU žádné projektové východisko.  
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2.11 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA 
Předmětem této kapitoly je rekapitulace projektových východisek a závěrů 
vyplývajících z hodnocení vlastností území k umístění NJZ EDU podle požadavků a 
kritérií vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2] a požadavků uvedených ve standardu 
IAEA SSR-1 [2.11-4]. Osnova rekapitulace byla zvolena s přihlédnutím ke členění 
kapitol dílu 2 ZBZ NJZ EDU. 

2.11.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ (GEOGRAFIE A 
DEMOGRAFIE) 

Hodnocení vlastností v území k umístění v kapitole 2.1 ZBZ NJZ EDU bylo 
provedeno v souladu s následujícími požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.11-2]: 

- § 15 Kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem, 

- § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem – odst. a) bod 3., 

- § 17 Rozložení a hustota osídlení a jeho vývoj. 

A dle doporučení kapitoly 6 „Evaluation of the Potential Effects of the Nuclear 
Installation on the Region“ standardu IAEA SSR-1 [2.11-4]: 

- Requirement 26: Population distribution and public exposure (čl. 6.8 – 6.10), 

- Requirement 27: Uses of land and water in the region (čl. 6.11). 

Vzhledem ke kolizi pozemku NJZ EDU s ochranným pásmem silnice č. II/152 je 
nutné v projektu NJZ EDU následující opatření: 

- umístění objektů NJZ EDU bude respektovat ochranné pásmo této 
komunikace a bude provedeno dostatečné technické opatření vůči 
případnému negativnímu vlivu plynoucí z provozu na této komunikaci. 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.1 ZBZ NJZ EDU. 

2.11.2 SEZNAM RELEVANTNÍCH HAZARDŮ PRO ÚZEMÍ 
K UMÍSTĚNÍ JZ 

Sestavení seznamu relevantních hazardů pro území k umístění JZ, který je popsán 
v kapitole 2.2 ZBZ NJZ EDU bylo provedeno v souladu s následujícími obecnými 
požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2]: 

- § 3 Posuzované vlastnosti území k umístění jaderného zařízení, 

- § 4 Obecné požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění 
jaderného zařízení – odst. 3) písm. a). 

Současně text kapitoly naplňuje požadavky dokumentu IAEA SSR-1 [2.11-4] 
uvedené v čl. 4.12 a 4.20. 

Z hodnocení provedeného v kapitole 2.2 ZBZ NJZ EDU nevyplývá žádné projektové 
východisko pro NJZ EDU. 
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2.11.3 JEVY, KTERÉ MAJÍ PŮVOD V ČINNOSTI ČLOVĚKA 

Hodnocení vlastností v území k umístění v kapitole 2.3 ZBZ NJZ EDU bylo 
provedeno v souladu s následujícími požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.11-2]: 

- § 13 Pád letadla a jiných objektů, 

- § 14 Výbuchy a požáry, které mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodiny. 

A dle doporučení kapitoly 5 „Evaluation of External Hazards“ standardu IAEA SSR-1 
[2.11-4]: 

- Requirement 24: Evaluation of hazards associated with human induced events 
(čl. 5.33 – 5.37). 

Analýza vlivu vnějších a vnitřních hazardů na NJZ EDU způsobených člověkem byla 
provedena v souladu se standardem IAEA NS-G-3.1 [2.11-13]. V analýze jsou 
uvažovány jen ty události způsobené člověkem, které jsou náhodného původu, 
žádné úmyslné činy. Při analýze extrémních a výjimečně se vyskytujících jevů byl 
využit technický dokument IAEA TECDOC-1341 [2.11-14]. 

Při analýze externích událostí byly identifikovány návrhové události1, které mohou mít 
významný vliv na NJZ EDU a nelze je zanedbat z důvodu nízké četnosti jejich 
výskytu. K ochraně před všemi událostmi a jejich účinky na NJZ EDU však lze 
provést v projektovém řešení opatření, která zajistí ochranu konstrukcí, systémů a 
zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost a ochranu provozního personálu.  

Projektové řešení NJZ EDU zajistí ochranu před dále uvedenými návrhovými 
událostmi: 

a) Doprava LPG v drobných obalech na silnici II/152 (EM2.4), kdy při úniku LPG 
dojde k šíření výbušného oblaku. 

b) Doprava prostředků na ochranu rostlin produkujících při požáru SO2 na silnici 
II/152 (EM2.11.1), kdy při požáru dojde k šíření toxického oblaku. 

c) Doprava zboží z PVC na silnici II/152 (EM2.12), kdy při požáru dojde k šíření 
toxického oblaku. 

d) Doprava hydrazin hydrátu na silnici II/152 (EM2.13), který v případě rozlití 
kontejneru vytvoří toxický oblak. 

e) Pro vyloučení negativních účinků událostí EM2.11.1, EM2.12 i EM2.13 budou 
součástí projektových východisek projektu NJZ EDU opatření k zabránění 
nasátí toxického oblaku do vzduchotechniky obsluhovaných prostorů 
(dozorna) a k zabránění nasátí výbušného oblaku do vzduchotechniky pro 
prostory obsahující SKK s vlivem na JB. 

f) Projekt NJZ EDU bude řešen podle norem a zásad elektromagnetické 
kompatibility (EMC koncept). V projektu bude definováno elektromagnetické 

 
1  Pojem „návrhová událost“ v této souvislosti odpovídá pojmu „design basis external events“ 

uvedenému v článku 1.6 doporučení IAEA NS-G-1.5. 
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prostředí, ve kterém systémy a komponenty pracují. Systémy a komponenty 
budou navrženy tak, aby mohly v daném prostředí pracovat bez zhoršení 
provozuschopnosti vlivem EMI. Dále musí systémy a komponenty splňovat 
limity na úroveň emitovaného rušení do elektromagnetického prostředí. 
Rozhraní (vazební cesty) mezi systémy a komponenty a elektromagnetickým 
prostředím musí být v případě potřeby vhodně ošetřeny (ochrany, omezovače 
rušení atd.). Rozhraní mezi bloky a sítí a mezi bloky vzájemně budou řešena 
podle zásad EMC. 

g) Pro vyloučení negativních účinků událostí souvisejících s pádem letadla je 
součástí projektových východisek NJZ EDU požadavek na odolnost systémů 
konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a zachování jejich 
bezpečnostních funkcí v rozsahu nutném pro splnění kritéria K2 (viz kap. 2.9) i 
po zatížení nárazem předmětu odpovídajícího letadlu se zadanou specifikací. 
Efektivní plocha objektů NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost byla ve 
studii [2.11-17] stanovena pro blok 1200 MWe na 10 484 m2. Na základě 
zvolených parametrů a s ohledem na intenzitu provozu související s letištěm 
Náměšť LKNA je použito jako referenční letadlo typu L-159. Jedná se o 
jednomístný jednomotorový víceúčelový lehký bojový podzvukový letoun 
(kategorie VOJ) o hmotnosti 7000 Kg. Pro analýzy se uvažuje rychlost při 
dopadu 200 m/s. Po výběru konkrétního projektu pro výstavbu NJZ EDU bude 
upřesněna efektivní plocha objektů s vlivem na jadernou bezpečnost; při 
výraznějším poklesu této plochy by bylo možno uvažovat menší letadlo 
civilní2. 

h) Pro vyloučení negativních účinků abnormálního provozu a základních 
projektových nehod na EDU1-4, které mohou vést k uvolnění radioaktivních 
látek do ovzduší a tím ozáření obsluhujícího personálu NJZ EDU, budou 
místnosti (blokové dozorny, úkryty nebo zvláštní prostory), ve kterých se bude 
nacházet personál obsluhující NJZ EDU navrženy tak, aby: 

a. zajistily ochranu proti účinkům ionizujícího záření, 

b. byly vybaveny filtroventilačním zařízením zajišťujícím ochranu proti 
vniknutí radioaktivní látky. 

Toto projektové východisko zajistí, aby přímé ozáření i ozáření vlivem inhalace 
radioaktivních látek bylo minimalizováno, a to za všech provozních stavů i 
havarijních podmínek. 

Z podrobného hodnocení účinků a četností interakcí popsaného v podkladové studii 
[2.11-18] vyplývá, že u interních rizik pro NJZ EDU lze zanedbat veškerá rizika 
spojená s interními stacionárními i mobilními zdroji umístěnými v STP EDU1-4. 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.3 ZBZ NJZ EDU. 

 
2  Pro stávající bloky EDU1-4 je návrhovým letadlem Cessna 210, což je malé sportovní letadlo kategorie CIV o 

hmotnosti 2000 kg s uvažovanou rychlostí při dopadu 100 m/s 
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2.11.4 KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ JEVY  

Hodnocení vlastností v území k umístění v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU bylo 
provedeno v souladu s následujícími požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.11-2]: 

- § 10 Klimatické a meteorologické jevy, 

- § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem – odst. a) bod 1. 

A dle doporučení kapitoly 5 „Evaluation of External Hazards“ a kapitoly 6 „Evaluation 
of the Potential Effects of the Nuclear Installation on the Region“ standardu IAEA 
SSR-1 [2.11-4]: 

- Requirement 18: Evaluation of extreme meteorological hazards (čl. 5.11 a 
5.12), 

- Requirement 19: Evaluation of rare meteorological events (čl. 5.13 a 5.14), 

- Requirement 25: Dispersion of radioactive material (čl. 6.2). 

A dle seznamu relevantních hazardů v území k umístění JZ uvedených v kapitole 2.2 
ZBZ NJZ EDU. 

Extrémní meteorologické jevy a výjimečně se vyskytující meteorologické jevy byly 
analyzovány v souladu se standardem IAEA SSG-18 [2.11-15] a na základě řad 
naměřených na meteorologické observatoři ČHMÚ Dukovany a dalších stanicích s 
porovnatelnými meteorologickými podmínkami v okolí. Seznam stanic použitých pro 
pořízení dat k jednotlivým ukazatelům je uveden v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU. 

2.11.4.1 EXTRÉMNÍ HODNOTY METEOROLOGICKÝCH JEVŮ 

Extrémní hodnoty meteorologických jevů, o kterých se očekává, že nebudou 
překročeny v průběhu referenčního období (doba opakování) používaného pro 
konkrétní meteorologický jev, jsou uvedeny v příslušných tabulkách (viz Tab. 1).  

Tab. 1 Referenční období (doba opakování) pro vyčíslení extrémních hodnot meteorologických 
jevů 

Meteorologický jev Referenční období [rok] 
Teplota vzduchu 10 000 
Rychlost větru 10 000 
Srážky 100 a 10 000 
Sněhové poměry 10 000 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU. 

Teplota 

Z podkladu ČHMÚ [2.11-8] vyplývá, že jako návrhové hodnoty je doporučeno použít 
hodnoty teplot uvedené v Tab. 2, které vznikly expertním zhodnocením odhadů, jež 
byly provedeny různými metodami samostatně pro každou z časových řad každé 
stanice.  
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Tab. 2 Doporučené odhady maximálních a minimálních teplot 

Doporučené odhady teploty (°C) 
Metoda 
odhadu 

Doba opakování Předpoklad 
do roku 2100 100 let 10 000 let 

Maximální okamžitá teplota MLEEV 40,5 49,0 46 

Maximální 6 hodinový průměr MLEEV 38,8 46,3 44 

Maximální 24 hodinový průměr MLEEV0 31,8 37,8 39 

Maximální 7 denní průměr MLEEV 28,7 34,8 36 

Minimální okamžitá teplota MLEEV/LRSEV -30,8 -46,6  -40 

Minimální 6 hodinový průměr LRSEV -27,1 -41,4 -38 

Minimální 24 hodinový průměr MLEEV0 -23,9 -37,3 -30 

Minimální 7 denní průměr MLEEV -18,5 -30,6 -25 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU. 

Rychlost větru 

Z podkladu ČHMÚ [2.11-8] vyplývá, že požadavkům metodických doporučení IAEA 
No. 50-SG-S11A [2.11-9] nejlépe ve svém odhadu odpovídá metoda Gumbelovo 
rozdělení. Doporučené odhady rychlostí větru jsou uvedeny v Tab. 3. 

Tab. 3 Doporučené hodnoty odhadu 1s a 10 s a 10 min zatížení větrem (m/s) 

Doba opakování 100 let 10 000 let 

Náraz větru 1 s (m/s) 46,5 63,4 

Náraz větru 10 s (m/s) 37,7 51,4 

Desetiminutová střední rychlost (m/s) 26,0 35,4 

Pozn.: Měřeny jsou jednosekundové nárazy. Desetisekundové nárazy nejsou sledovány, jde o 
kvalifikovaný odhad na základě dílčích testů v rámci ČHMÚ. 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU. 

Srážky 

Z podkladu ČHMÚ [2.11-8] vyplývá, že požadavkům metodických doporučení IAEA 
No. 50-SG-S11A [2.11-9] nejlépe odpovídá Gumbelovo rozdělení a metoda odhadu 
podle kvantilu logaritmicko-normálního rozdělení [2.11-10]. Jako nejlepší odhady 
srážek pro dobu opakování 100 let a 10 000 se jeví odhady doporučené v Tab. 4. a 
v Tab. 5. 

Tab. 4 Doporučené odhady přívalových srážek pro dobu opakování 100 roků 

Úhrn/čas Metoda odhadu Doba opakování 100 roků 

mm/15min Gumbel -LM, Trupl 31,0 

mm/3hod Gumbel -LM, Trupl 55,0 

mm/6hod Trupl 67,0 

mm/24hod Gumbel-LM 77,0 

Tab. 5 Doporučené odhady přívalových srážek pro dobu opakování 10 000 roků 

Úhrn/trvání Metoda odhadu Doba opakování 10 000 roků 

mm/15min Gumbel-LM 52,0 
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mm/3hod Gumbel-LM 89,0 

mm/6hod Gumbel-LM 114,0 

mm/24hod Gumbel-LM, GEV 125,0 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU. 

Sněhové poměry 

Z podkladu ČHMÚ [2.11-8] vyplývá, že jako návrhové hodnoty je doporučeno použít 
hodnoty pro opakování 100 roků a 10 000 roků, které jsou uvedeny v tabulce Tab. 6 
a odpovídají metodě MLEEV pro okruh do 25 km (větší vzdálenosti jsou již příliš 
ovlivněné blízkostí Šumavy). Uvedené návrhové hodnoty jsou vodní hodnoty 
sněhové pokrývky, tj. hodnoty sněhové pokrývky již vyjádřené vodním sloupcem. 

Tab. 6 Doporučené odhady vodní hodnoty sněhu (výška vodního sloupce v mm) pro dobu 
opakování 100 a 10 000 roků. 

Parametr Metoda odhadu 
Doba opakování 

100 roků 10 000 roků 

Vodní hodnota sněhu (mm 
vodního sloupce) 

Gumbel MLE 117,7 206,7 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU. 

2.11.4.2 VÝJIMEČNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ METEOROLOGICKÉ UDÁLOSTI 

Tornáda 

Výskyt tornád byl vyhodnocen na základě podrobných historických dat za posledních 
1000 let a přístrojových měření v daném regionu za celé období provozu jednotlivých 
stanic. Výchozím podkladem byla databáze ČHMÚ o výskytu tornád na území ČR. 
Pro vlastní vyhodnocení byla zpracována tornáda z části území ČR o rozloze 25 000 
km2 (viz mapa na Obr. 17 v kap. 2.4). Frekvence výskytu tornád a jejich návrhové 
parametry byly vyhodnoceny podle doporučení IAEA NS-G-3.4 [2.11-7] a IAEA SSG-
18 [2.11-15] s přihlédnutím k podkladu [2.11-11]. Výsledné návrhové parametry 
tornáda jsou shrnuty v tabulce Tab. 7. 

Tyto parametry jsou porovnatelné s parametry tornáda stanoveného pro region III v 
předpisu US NRC RG 1.76 [2.11-11]. V citovaném standardu jsou pro region III 
definovány 3 typy letících předmětů generovaných tornádem: 

- ocelová trubka průměru 168 mm, délka 4,58 m, hmotnost 130 kg, nárazová 
rychlost 24 m/s, 

- osobní automobil o hmotnosti 1178 kg, nárazová rychlost 24 m/s, výška 
nárazu do 9,14 m, 

- ocelová koule průměru 2,54 cm, nárazová rychlost 6 m/s. 

Vzhledem k tomu, že pro území k umístění je jako návrhová událost již uveden náraz 
letadla o hmotnosti 7 t s rychlostí nárazu 200 m/s (viz kapitola 2.3 ZBZ NJZ ETE) a 
bezpečnostně významné konstrukce, systémy a komponenty budou navrženy jako 
dostatečně odolné vůči jeho účinkům, lze předpokládat s velkou rezervou jejich 
odolnost vůči účinkům letících předmětů generovaných tornádem. 
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Tab. 7 Návrhové parametry tornád 

Intenzita 
tornáda 

Odhad 
translační 
rychlosti 

Maximální 
rychlost 

větru 
(m/s) 

Translační 
rychlost 

(m/s) 

Maximální 
rotační 
rychlost 

větru 
(m/s) 

Poloměr 
maximální 

rotační 
rychlosti 

(m) 

Pokles 
tlaku 

vzduchu 
(hPa) 

Rychlost 
poklesu 

tlaku 
vzduchu 
(hPa/s) 

F2 
průměrný 58 11.3 47 

50 
28,4 

72,2 

5 

maximální 93 18 75 26 

F1 
průměrný 34 6.7 28 

50 
10,0 

64,4 

3 

maximální 87 17 70 22 

Poznámka 1.: Průměrný odhad translační rychlosti je průměrná translační rychlost ze všech tornád 
dané třídy, maximální odhad translační rychlosti je maximum z rychlosti tornád dané třídy  

Poznámka 2.: Hodnota poklesu tlaku vzduchu vypočítaná pro tornáda na našem území nemusí být 
vypovídající z důvodu menšího počtu tornád a jejich velikosti. ČHMÚ proto doporučilo [2.4-10] použít 
hodnoty podle NRC Regulatory Guide z roku 2007 (viz 
https://www.nrc.gov/docs/ML0703/ML070360253.pdf )  

Poznámka 3.: Maximální translační rychlost byla zjištěná u tornáda F2 vyskytujícího se 20.7.2001 v 
obci Stařechovice (okr. Prostějov) a u tornáda F1 rovněž 20.7.2001 jižně od Brna. Napočtené 
maximální hodnoty rychlosti tornád o intenzitě F1 a F2 odpovídají údajům publikovaným pro tyto 
tornáda. 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU.  

Prachová a písečná bouře 

Jev byl zpracován podle požadavků standardu IAEA NS-G-3.4 [2.11-7], článek 1.6. a 
IAEA SSG-18 [2.11-15] článek 2.8. 

V podkladové studii ÚJV Řež [2.11-16] byl proveden odhad četnosti výskytu události 
prachová (písečná) bouře. Frekvence výskytu významnější prachové (písečné) bouře 
byla vyčíslena jako 4 × 10-2 událostí/rok. Za předpokladu, že skutečně havarijní 
následky (velké nánosy) může vyvolat pouze velmi intenzivní prachová (písečná) 
bouře. V podkladové studii [2.11-16] bylo uvažováno, že pouze každá 10. prachová 
(písečná) bouře v území k umístění JZ může vyvolat velké následky a frekvence 
výskytu prachové (písečné) bouře s havarijními následky v území k umístění JZ je 4 
× 10-3 události/rok. 

Dále z kapitoly 2.4 ZBZ NJZ EDU vyplývá, že prachová (písečná) bouře může 
způsobit například velké zanesení sít pod chladící věží, což by mohlo způsobit 
odstavení bloku v důsledku výpadku cirkulační chladící vody. Prachovou bouří by 
dále mohla být ovlivněna dostupnost systému technické vody důležité, z důvodů 
nedostatečného chlazení, při zanesení chladících bazénů. Z hlediska mechanizmů 
poruch lze uvažovat i zanesení vzduchových filtrů a průnik prachových částic do 
ventilačního systému. Teoreticky by mohla být ovlivněna i činnost některých 
ventilačních systémů v důsledku omezení množství přisávaného vnějšího vzduchu. 
Případné proniknutí prachových částic do strojních systémů a do systémů SKŘ by 
nemělo bezprostředně vyvolat automatické odstavení bloku. Zvýšená prašnost 
prostředí v území k umístění JZ by si zřejmě vyžádala mimořádné testy a údržbu 
zařízení, neměla by však bezprostředně ohrozit riziko provozu bloku.  
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Nicméně z důvodu možného výskytu prachové bouře v území k umístění JZ je nutné 
zohlednit při projektování SKK NJZ EDU s vlivem na jadernou bezpečnost jejich 
odolnost proti jevu prachová a písečná bouře. 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.4 ZBZ NJZ EDU.  

2.11.5 HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY 

Hodnocení vlastností v území k umístění v kapitole 2.5 ZBZ NJZ EDU bylo 
provedeno v souladu s následujícími požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.11-2]: 

- § 7 Povodně, 

- § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem – odst. a) bod 2. 

Dle doporučení kapitoly 5 „Evaluation of External Hazards“ a kapitoly 6 „Evaluation of 
the Potential Effects of the Nuclear Installation on the Region“ standardu IAEA SSR-1 
[2.11-4]: 

- Requirement 20: Evaluation of flooding hazards (čl. 5.15 a 5.23), 

- Requirement 25: Dispersion of radioactive material (čl. 6.4). 

A dle seznamu relevantních hazardů v území k umístění JZ uvedených v kapitole 2.2 
ZBZ NJZ EDU.  

Z hodnocení v 2.5 vyplývají následující projektová východiska NJZ EDU. 

2.11.5.1 ZÁPLAVY ZPŮSOBENÉ DEŠŤOVÝMI NEBO SNĚHOVÝMI 
SRÁŽKAMI A JINÝMI PŘÍČINAMI 

V důsledku možného vyřazení dešťové kanalizace a celého odvodňovacího systému 
je nutné objekty NJZ EDU s vlivem na JB navrhnout tak, aby s dostatečnou rezervou 
reflektovaly maximální možnou akumulovanou dešťovou srážku, která se může na 
pozemku NJZ EDU objevit. 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.5 ZBZ NJZ EDU. 

2.11.5.2 ZÁPLAVY A VLNY ZPŮSOBENÉ POŠKOZENÍM NEBO PORUCHOU 
VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB  

Na základě posouzení a řešení systému zásobování surovou vodou pro NJZ EDU 
podle požadavků § 7 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2] byla určena jako 
návrhová událost povodeň s periodicitou N=10 000 roků. Taková povodeň zaplaví 
ČSJ a vyřadí jí z provozu, což bude vyžadovat odstavení a dochlazení 
provozovaných bloků NJZ EDU. V tomto stavu bloky NJZ EDU setrvají do doby 
obnovení provozu ČSJ.  

Projektovým opatřením, kromě již uvedeného odstavení bloků, je zajištění dostatečné 
zásoby vody pro bezpečné odstavení a dochlazení bloků elektrárny po dobu, než 
dojde k zajištění náhradního zásobování vodou v podmínkách úplné izolace NJZ od 
okolního prostředí.  

Podrobněji popsáno v kapitole 2.5 ZBZ NJZ EDU. 
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2.11.5.3 ZÁPLAVY ZPŮSOBENÉ PODZEMNÍ VODOU 

Na základě hodnocení možného zaplavení pozemku NJZ EDU podzemní vodou je 
nutné v rámci projektování objektů NJZ EDU zohlednit dostatečnou ochranu 
základových konstrukcí objektů NJZ EDU před působením podzemní vody. 

Podrobněji popsáno v kapitole 2.5 ZBZ NJZ EDU. 

2.11.6 SEISMOTEKTONIKA, GEOLOGIE, GEOTECHNIKA A OBĚH 
PODZEMNÍ VODY 

Hodnocení vlastností v území k umístění v kapitole 2.6 ZBZ NJZ EDU bylo 
provedeno v souladu s následujícími požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. 
[2.11-2]: 

- § 5 Seismicita, 

- § 6 Porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem, 

- § 8 Oběh podzemní vody, 

- § 9 Další geodynamické jevy a geotechnické parametry základových půd. 

Dle doporučení kapitoly 5 „Evaluation of External Hazards“ standardu IAEA SSR-1 
[2.11-4]: 

- Requirement 15: Evaluation of fault capability (čl. 5.2 – 5.4), 

- Requirement 16: Evaluation of ground motion hazards (čl. 5.5), 

- Requirement 17: Evaluation of volcanic hazards (čl. 5.6 – 5.10), 

- Requirement 25: Dispersion of radioactive material (čl. 6.3, 6.5, 6.6 a 6.7). 

A dle seznamu relevantních hazardů v území k umístění uvedených v kapitole 2.2 
ZBZ NJZ EDU.  

Z hodnocení v 2.6 vyplývají následující projektová východiska NJZ EDU.  

2.11.6.1 SEISMICITA 

Seismické ohrožení území k umístění JZ bylo zhodnoceno v souladu s § 5 vyhlášky 
SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2], standardem IAEA SSR-1, čl. 5.5. [2.11-4] a SSG-9 
[2.11-5]. K určení seismické zátěže byl v souladu se současnou mezinárodní praxí 
použit pravděpodobnostní přístup. Byly stanoveny hodnoty seismických úrovní (SL – 
seismic level) SL-2 a SL-1 a další parametry popisující odezvu podloží (blíže viz kap. 
2.6, resp. podklad [2.11-6]). 

Dle výsledků hodnocení lze konstatovat, že seismické zatížení území k umístění je 
nízké, vyjádřeno hodnotou zrychlení kmitů půdy SL1 = 0.028 g a SL2 = 0.047 g. 

S ohledem na stanovenou úroveň seismické zátěže území k umístění (viz kap. 2.6 
ZBZ) je v souladu § 11 odst. 4) písm. a) vyhlášky SÚJB č. 329/2017 Sb. [2.11-3] 
požadována seismická odolnost NJZ EDU s minimální hodnotou SL-2 ve výši 0,1 g. 
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2.11.6.2 PORUŠENÍ ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ ZLOMEM 

Porušení území k umístění zlomem bylo zhodnoceno v kapitole 2.6.3 v souladu s § 6 
vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2], standardem IAEA SSR-1, čl. 5.2. až 5.4. 
[2.11-4]. 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole nevyplynula žádná projektová 
východiska pro NJZ EDU. 

2.11.6.3 OBĚH PODZEMNÍ VODY  

Oběh podzemní vody v území k umístění byl zhodnocen v kapitole 2.6.2 v souladu s 
§ 8 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2], standardem IAEA SSR-1, čl. 6.3. až 6.7. 
[2.11-4]. 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole nevyplynula žádná projektová 
východiska pro NJZ EDU. 

Projektová východiska spojená s vlastnostmi podzemní vody, zejména její agresivity 
a jejího možného ovlivnění základových konstrukcí NJZ EDU jsou uvedena v kap. 
2.11.6.4. 

2.11.6.4 DALŠÍ GEODYNAMICKÉ JEVY A GEOTECHNICKÉ PARAMETRY 
ZÁKLADOVÝCH PŮD 

Hodnocení geotechnických parametrů bylo provedeno v kapitole 2.6.4 v souladu s § 
9 vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2], standardem IAEA SSR-1, čl. 3.1. až 3.4., 
3.33. až 3.3.7, 3.41. až 3.43. a 3.52. [2.11-4]. 

Vulkanismus 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole nevyplynula žádná projektová 
východiska pro NJZ EDU. 

Nestabilita svahů 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole nevyplynula žádná projektová 
východiska pro NJZ EDU. 

Deformace povrchu území 

Z posouzení území k umístění JZ v této kapitole nevyplynula žádná projektová 
východiska pro NJZ EDU. 

Vlastnosti a chování základové půdy 

Z hodnocení vlastností území k umístění týkajících se vlastností a chování základové 
půdy na PNpU NJZ EDU v kap. 2.6.4 vyplývá:  

- Z poznatků v kap. 2.6.4. vyplývá, že HVB NJZ EDU budou s ohledem na 
hloubku základové spáry zakládány v dostatečně únosných mírně zvětralých 
horninách. Generelně lze počítat v úrovni zakládání HVB s modulem 
přetvárnosti hornin větším než 200 MPa. V této úrovni lze rovněž předpokládat 
dosažení rychlosti příčných (S) vln vyšší než 1100 m.s-1 (blíže viz kap.2.6.4),  

- ze zjištěné hodnoty rychlosti střižné vlny vyplývá, že PNpU NJZ EDU je 
staveništěm typu 1 ve smyslu odstavce 3.1 doporučení IAEA NS-G-3.6 [2.11-
12] a proto není nutné provádět pro konstrukce dynamickou analýzu seismické 
odezvy, 
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- v souladu s Eurokódem 7, část 1, ČSN EN 1997-1 a jeho národní přílohou 
(dosud bez schválení platnosti) čl. NA. 2.1 (8) P lze objekty předběžně zařadit 
do následujících geotechnických kategorií (GK)3: 

 chladící věže s přirozeným tahem mohou být podle posouzení 
náročnosti konstrukce zařazeny do 3. GK, 

 v případě hlavního výrobního bloku, s ohledem na mimořádnost objektů 
jaderných reaktorů, by se mělo v doplňujícím podrobném průzkumu 
nahlížet na geotechnické řešení těchto objektů, jako by se jednalo o 3. 
GK dle Eurokódu č. 7, 

 ostatní objekty budou podle své stavební náročnosti zařazeny do 2. 
nebo 1. GK. 

- veškeré objekty NJZ EDU lze zakládat standardními metodami, 

- vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody na PNpU NJZ EDU a v jeho těsném 
okolí, která se pohybuje od 1,5 – 6,5 m pod terénem, by na PNpU NJZ EDU 
měla být realizována opatření k jeho odvodnění a též by do projektu NJZ EDU 
mělo být zahrnuto uplatnění hydroizolací základových konstrukcí staveb, 

- míra agresivity podzemní vody na pozemku NJZ EDU je obvyklá pro prostředí 
krystalinických hornin. Většina odebraných vzorků na PNpU NJZ EDU splňuje 
stupeň agresivity nižší než XA1 – slabě agresivní prostředí. Žádný 
z odebraných vzorků nepřekročil limity pro XA1 – slabě agresivní chemické 
prostředí. Vody lze tedy až na výjimky charakterizovat jako neagresivní 
chemické prostředí. Nicméně parametry podzemní vody na PNpU NJZ EDU 
by měly být monitorovány, a proto monitorovací systém NJZ EDU bude 
rozšiřovat stávající monitorovací systém EDU1-4. 

2.11.7 OSTATNÍ PŘÍRODNÍ VLIVY 

Hodnocení ostatních přírodních vlivů (biologické jevy a přírodní požáry) v území 
k umístění, které je popsáno v kapitole 2.7 ZBZ NJZ EDU bylo provedeno v souladu 
s následujícími požadavky vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2]: 

- § 11 Biologické jevy, 

- § 12 Přírodní požáry. 

Dle doporučení kapitoly 5 „Evaluation of External Hazards“ standardu IAEA SSR-1 
[2.11-4]: 

- Requirement 23: Evaluation of other natural hazards (čl. 5.32.). 

A dle seznamu relevantních hazardů v území k umístění uvedených v kapitole 2.2 
ZBZ NJZ EDU.  

Z hodnocení v kapitole 2.7 vyplývají následující projektová východiska NJZ EDU.  

 
3  Definitivní zařazení do geotechnické kategorie bude provedeno na základě výsledků doplňujícího 

 podrobného průzkumu projektantem stavby, s ohledem na konkrétní charakter stavební konstrukce. 
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2.11.7.1 BIOLOGICKÉ JEVY 

Z hodnocení biologických jevů uvedených v kapitole 2.7 ZBZ NJZ EDU vyplývá, že je 
nutné počítat s výskytem hlodavců a ostatních škůdců na pozemku NJZ EDU. 
Z tohoto důvodu je nutné zohlednit při projektování SKK s vlivem na jadernou 
bezpečnost odolnost těchto SKK proti jejich působení. 

Současně je v kapitole 2.7 ZBZ NJZ EDU uvedeno, že může dojít k zablokování 
vzduchotechnických a otevřených chladicích systémů rostlinným vzdušným rojem 
(listí, sláma atd.). Z tohoto důvodu je nutné konstrukčním řešením NJZ EDU 
zabezpečit, aby k tomuto ucpání vzduchotechnických a otevřených chladicích 
systémů s vlivem na jadernou bezpečnost nedošlo. 

Z důvodů možného nasátí vajíček nebo larev měkkýšů a korýšů z řeky Jihlavy, 
zanesení vodní řasou, rostlinami nebo výskytem mikroorganizmů způsobujících 
mikrobiologickou korozi v otevřených chladicích systémech NJZ EDU s vlivem na 
jadernou bezpečnost, je nutné zajistit opatření pro sledování kvality vody v těchto 
chladicích systémech NJZ EDU a případně v její úpravě. 

2.11.7.2 PŘÍRODNÍ POŽÁRY 

Z hodnocení v kapitole 2.7 ZBZ NJZ EDU vyplývá, že může dojít k požáru lesa či 
zemědělských plodin v těsném okolí pozemku NJZ EDU. K ochraně proti 
působení přírodních požárů jsou postačující opatření v projektu NJZ EDU, která 
budou přijatá k ochraně před vnějšími vlivy, viz. kapitola 2.3 ZBZ NJZ EDU. Jedná se 
o ochranu před šířením toxických oblaků (včetně spalin hoření) do obsluhovaných 
prostor (dozorna). 

2.11.8 PŘIPRAVENOST K ODEZVĚ NA RADIAČNÍ MIMOŘÁDNOU 
UDÁLOST V ZHP 

Hodnocení připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost je řešeno 
v samostatném dokumentu „Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné 
události“, který je dle přílohy č. 1 odst. 1) písm. a) AtZ součástí dokumentace pro 
povolovanou činnost, kterou je povolení k umístění JZ. Z hodnocení provedeného 
v kapitole 2.8 ZBZ NJZ EDU nevyplývá žádné projektové východisko pro NJZ EDU. 

2.11.9 ŠÍŘENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK A RADIAČNÍ SITUACE 
V ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JZ 

Hodnocení vlivu JZ na území k umístění a obyvatelstvo je provedeno v kapitole 2.9 
ZBZ NJZ EDU v souladu s následujícími požadavky zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon [2.11-1]: 

- § 47 Umístění jaderného zařízení, odst. (3). 

Dle vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb. [2.11-2]: 

- § 16 Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem. 

A dle doporučení kapitoly 4 „General Requirements for Site Evaluation“, kapitoly 6 
„Evaluation of the Potential Effects of the Nuclear Installation on the region“ a 
kapitole 7 „Monitoring and Periodic Review of the Site“ standardu IAEA SSR-1 [2.11-
4]: 
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- Requirement 12: Potential effect of the nuclear installation on people and the 
environment (čl. 4.38. – 4.40.), 

- Requirement 25: Dispersion of radioactive material (čl. 6.1. a 6.7.), 

- Requirement 28: Monitoring of external hazards and site conditions (čl. 7.3.). 

Z posouzení území k umístění v této kapitole dle zákona č. 263/2016 Sb. [2.11-1], 
vyhlášky č. 378/2016 Sb. [2.11-2] a požadavků standardu IAEA SSR-1 [2.11-4] 
zařazených do této kapitoly vyplynulo pro NJZ EDU následující projektové 
východisko. 

Technické a technologické řešení NJZ EDU bude umožňovat omezení kapalných 
výpustí (odpadních vod) s obsahem radioaktivních látek, zejména 3H, v případě 
nízkých průtoků v řece Jihlavě. Toto opatření může být zajištěno jak technickým 
návrhem vedoucím k minimalizaci produkce 3H a ostatních radioaktivních látek 
v kapalných výpustech, tak systémem, který zajistí přesměrováním 3H z kapalných 
výpustí do plynných výpustí. 

2.11.10 VLIV JZ NA ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ A OBYVATELSTVO 
(NERADIAČNÍ)  

Hodnocení vlivu JZ na území k umístění JZ, které je uvedeno v kapitole 2.10 ZBZ 
NJZ EDU, bylo provedeno v souladu s následujícími požadavky vyhlášky SÚJB č. 
378/2016 Sb. [2.11-2]: 

- § 4 vliv výkonu jaderného zařízení na území k umístění jaderného zařízení v případě 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 

a dle doporučení kapitoly 6 „Evaluation of the Potential Effects of the Nuclear 
Installation on the region“ standardu IAEA SSR-1 [2.11-4]: 

- Requirement 27: Uses of land and water in the region (čl. 6.11.) 

Z hodnocení provedeného v kapitole 2.10 ZBZ NJZ EDU nevyplývá žádné projektové 
východisko pro NJZ EDU. 
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3.0 ÚVOD 
Předmětem kapitoly 3 Zadávací bezpečnostní zprávy NJZ EDU (dále jen ZBZ) je 
popis projektu JZ z hlediska naplnění legislativních požadavků na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Kapitola 3 ZBZ 
rozpracovává zásady definované v rámci kapitoly “1.5 Výchozí požadavky uplatněné 
na projekt z hlediska jaderné bezpečnosti“. 

Základní členění kapitoly 3 ZBZ vychází z 1. úrovně členění PrBZ uvedené v příloze 
č. 4 vyhlášky č. 329/2017 Sb. o požadavcích na projekt jaderného zařízení [3.0-2] a 
dále z 1. úrovně členění BZ dle bezpečnostního návodu SÚJB BN-JB-1.3 „Obsah 
bezpečnostních zpráv“ [3.0-5]. 

V rámci předběžných konzultací s dozorným orgánem, Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost (dále jen SÚJB), byly definovány níže uvedené dokumenty, jako 
vymezená množina závazných legislativních vstupů pro zpracování této kapitoly: 

 Zákon č. 263/2016 Sb., v platném znění, Atomový zákon, dále pouze 
„Atomový zákon“ [3.0-1],  

 Vyhláška č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení, dále 
pouze "Vyhláška na Projekt" [3.0-2], 

 IAEA SSR 2/1 Rev. 1, Safety of Nuclear Power Plants: Design, 2016, dále 
pouze "IAEA SSR 2/1 rev1" [3.0-3], 

 WENRA Statement on Safety Objectives for New Nuclear Power Plants 
(November 2010), dále pouze "WENRA NEW" [3.0-4]. 

Kapitola 3 ZBZ vychází z analýzy výše uvedených závazných legislativních vstupů, 
které formulují rámcové legislativní a technické požadavky na projekt elektrárny a 
jejích systémy, konstrukce a komponenty a způsob zajištění předepsaných 
bezpečnostních a technologických funkcí. 

Tyto legislativní požadavky jsou ve struktuře textu kapitoly 3 zařazeny vždy v první 
části příslušných podkapitol, kde je odkazování na legislativní požadavek 
formulováno pomocí zkráceného odkazu ve formátu Atomový zákon/Vyhláška na 
Projekt §X (X). S tím, že v závorce je vždy uveden konkrétní odstavec příslušného 
paragrafu zákona či vyhlášky.   

Druhá část příslušných podkapitol pak obsahuje popis projektu z hlediska naplnění 
základních legislativních požadavků na něj kladených. Zdrojem informací pro 
formulování těchto charakteristik byla zejména Zadávací dokumentace na 
zhotovitele NJZ EDU, která stanovuje dodatečné požadavky na bezpečnostně 
technické řešení projektu budoucí elektrárny. Rovněž byly implementovány 
relevantní požadavky ostatních prováděcích právních předpisů k novému 
atomovému zákonu.  

Míra podrobnosti jednotlivých částí (podkapitol) v rámci kapitoly 3 vychází z rozsahu 
relevantních požadavků pro příslušnou oblast projektu, které jsou obsaženy v 
dohodnutých legislativních vstupech. V dalších stupních licenční dokumentace bude 
text dále rozšiřován, dopracováván a zpřesňován dle konkrétního projektového 
řešení. 

V rámci zpracování celé kapitoly 3 je důsledně aplikován princip jednorázového a 
hierarchického formulování požadavků, který obecně vychází ze zásad definovaných 
v rámci kap. 1.5.2 a 1.5.3 ZBZ. To znamená, že fundamentální obecné požadavky, 
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které jsou definovány v úvodu kap. 3.3, zejména v kap. 3.3.1, již nejsou opakovaně 
explicitně uváděny v navazujících podkapitolách v rámci kapitoly 3, které specifikují 
konkrétní požadavky na systémy, konstrukce a komponenty a plnění technických a 
bezpečnostních funkcí. 

Konkrétní projektové řešení bude obsahovat všechny systémy, konstrukce a 
komponenty nezbytné pro zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení. Nemusí však zahrnovat všechny systémy, konstrukce a komponenty 
popsané v rámci kapitoly 3 ZBZ, neboť požadované (bezpečnostní) funkce může 
plnit za použití kombinace různých systémů v souladu s (bezpečnostní) filosofií 
konkrétního projektu. Systémy mohou být konstrukčně založeny na inherentních 
charakteristikách a pasivních principech či aktivních prvcích nebo kombinaci 
jednotlivých principů. 

Odchylky od požadavků kapitoly 3 budou možné jen po předchozím odsouhlasení 
SÚJB a držitele povolení, pokud bude možné prokázat, že alternativní řešení jsou z 
hlediska bezpečnosti ekvivalentní nebo lepší.  

Přesný způsob technické realizace konkrétních technologických celků bude 
specifikován až v projektu jaderné elektrárny a podrobně hodnocen v dalším stupni 
licenční dokumentace.  
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3.2 REZERVA 
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3.3 PROJEKT SYSTÉMŮ, STAVEBNÍCH A STROJNÍCH 
KONSTRUKCÍ, KOMPONENT A ZAŘÍZENÍ 

Kapitola 3.3 ZBZ je členěna do 13 podkapitol, které jsou zpracovány v samostatných 
souborech. Seznam podkapitol kapitoly 3.3 je následující: 

3.3.1 Soulad se základními požadavky státního dozoru na zajištění bezpečnosti 

3.3.2 Klasifikace systémů, konstrukcí a komponent 

3.3.3 Ochrana proti vnějším vlivům 

3.3.4 Ochrana proti vnějším vlivům 

3.3.5 Ochrana proti vnitřním vlivům 

3.3.6 Ochrana proti vnitřním vlivům 

3.3.7 Seismická odolnost 

3.3.8 Konstrukce staveb I. kategorie seismické odolnosti 

3.3.9 Strojní systémy a komponenty 

3.3.10 Seismická a dynamická odolnost strojního, elektrického a SKŘ zařízení 

3.3.11 Odolnost strojního, elektrického a SKŘ zařízení vůči vnějšímu prostředí 

3.3.12 Hodnocení návrhu potrubních tras 

3.3.13 Šrouby (závitové spojky) 
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3.3.1 SOULAD SE ZÁKLADNÍMI POŽADAVKY STÁTNÍHO DOZORU 
NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje základní legislativní 
požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na zajištění jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiační mimořádné 
události, monitorování radiační situace a zabezpečení, a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění. 

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.1-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb., [3.3.1-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i konkrétní mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými 
texty pokryty (WENRA NEW [3.3.1-7] a IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.1-6]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB, zákonů a vyhlášek 
ČR, mezinárodních doporučení WENRA (včetně Report WENRA: Safety Reference 
Levels for Existing Reactors [3.3.1-15]) a IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

V této dílčí části jsou specifikovány základní legislativní požadavky na zajištění 
jaderné bezpečnosti, vymezeny bariéry proti úniku radioaktivních látek a 
bezpečnostní funkce, charakterizována přijatá koncepce ochrany do hloubky a 
specifikován přístup k její implementaci. Rovněž tak je zde formulován přístup k 
projektovým východiskům, stavům elektrárny, základním projektovým postulovaným 
iniciačním událostem a rozšířeným projektovým podmínkám, přístup k radiační 
ochraně a stanovení radiačních bezpečnostních cílů, přístup k deterministickým a 
pravděpodobnostním kritériím přijatelnosti a k bezpečnostním cílům analýz. Dále 
jsou zde uvedeny zásady bezpečnostního hodnocení a požadavky na kategorizaci 
funkcí a klasifikaci a kvalifikaci zařízení.  

Kapitola 3.3.1 je dále členěna na osm podkapitol: 

 Kapitola 3.3.1.1 Zásady přístupu k zajištění jaderné bezpečnosti 

 Kapitola 3.3.1.2 Bariéry proti úniku radioaktivních látek 

 Kapitola 3.3.1.3 Bezpečnostní funkce 

 Kapitola 3.3.1.4 Ochrana do hloubky 

 Kapitola 3.3.1.5 Přístup k implementaci ochrany do hloubky 

 Kapitola 3.3.1.6 Projektová východiska, iniciační události, stavy elektrárny a 
praktické vyloučení 

 Kapitola 3.3.1.7 Radiační ochrana a radiační bezpečnostní cíle 

 Kapitola 3.3.1.8 Zásady bezpečnostního hodnocení 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení NJZ EDU popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.3.1-2]. 
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3.3.1.1 ZÁSADY PŘÍSTUPU K ZAJIŠTĚNÍ JADERNÉ BEZPEČNOSTI  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zajištění jaderné bezpečnosti a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

3.3.1.1.1 Základní legislativní požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zajištění jaderné bezpečnosti.  

Reference: Atomový zákon §5 (1) 

Každý, kdo využívá jadernou energii nebo vykonává činnosti v rámci expozičních 
situací, je povinen 

a) předcházet radiační mimořádné události, a nastane-li, zajistit dodržení postupů 
pro zvládání radiační mimořádné události a omezit její následky, 

b) zajistit bezpečné vykonávání těchto činností a ochranu fyzické osoby a životního 
prostředí před účinky ionizujícího záření a 

c) postupovat tak, aby riziko ohrožení fyzické osoby a životního prostředí bylo tak 
nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při zohlednění současné úrovně vědy a 
techniky a všech hospodářských a společenských hledisek. 

Reference: Atomový zákon §5 (2) 

Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou nebo vykonává 
činnosti v rámci expozičních situací, je povinen 

a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných položek a 
radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy a techniky a správné 
praxe, 

b) provést vyhodnocení záměru vykonávat činnost a jejích očekávaných výsledků z 
hlediska přínosu pro společnost a jednotlivce (dále jen „odůvodnění“), 

c) v rámci odůvodnění vzít v úvahu také postupy nevyužívající jadernou energii a 
ionizující záření, kterými lze dosáhnout srovnatelného výsledku, 

d) vykonávat pouze činnost, jejíž přínos pro společnost a jednotlivce převažuje nad 
rizikem, které při této činnosti nebo v jejím důsledku vzniká; taková činnost se 
považuje za odůvodněnou a 

e) znovu provést odůvodnění svého jednání, pokud jsou k dispozici nové a důležité 
poznatky o účinnosti nebo možných důsledcích vykonávané činnosti nebo nové a 
důležité údaje o jiných technických postupech nebo technologiích. 

Reference: Atomový zákon §5 (4) 

Povinnost zajistit jadernou bezpečnost, radiační ochranu a bezpečnost jaderného 
materiálu nebo jiné položky v jaderné oblasti, která je významná z hlediska zajištění 
nešíření jaderných zbraní, nelze přenést na jinou osobu. 

Reference: Atomový zákon §5 (5) 

Každý, kdo využívá jadernou energii nebo vykonává činnosti v rámci expozičních 
situací, je povinen 

a) při získání nových významných informací o rizicích a následcích těchto činností 
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zhodnotit úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a přijmout opatření ke splnění 
požadavků tohoto zákona a 

b) soustavně a komplexně hodnotit naplňování zásad mírového využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření z hlediska stávající úrovně vědy a techniky a zajišťovat 
uplatnění výsledků hodnocení v praxi. 

Reference: Atomový zákon §5 (6) 

Každý, kdo využívá jadernou energii, vykonává činnosti s jaderným materiálem nebo 
vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen provést zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §5 (7) 

Každý, kdo využívá jadernou energii, je povinen při zajišťování jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení provádět sběr, třídění, analýzu, 
dokumentování a využívání zkušeností a bezpečnostně významných informací 
systémem zpětné vazby a zohlednit význam vzájemného působení pracovníků, 
zařízení a organizačního uspořádání. 

Reference: Atomový zákon §5 (8) 

Každý, kdo využívá jadernou energii nebo vykonává činnosti v rámci expozičních 
situací, je povinen při zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení využívat přístup odstupňovaný podle velikosti možného ozáření a jeho 
možných důsledků (dále jen „odstupňovaný přístup“). Odstupňovaný přístup musí 
odpovídat 

a) typu jaderného zařízení nebo kategorii pracoviště se zdroji ionizujícího záření, 

b) typu jaderného materiálu nebo radioaktivního odpadu umístěného v jaderném 
zařízení a 

c) vykonávaným činnostem. 

Reference: Atomový zákon §46 (1) 

Jaderné zařízení musí být projektováno tak, aby po celou dobu jeho životního cyklu 
byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. 

Reference: Atomový zákon §46 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí 

a) zajistit plnění bezpečnostních cílů, 

b) zajistit plnění principů bezpečného využívání jaderné energie, 

c) zajistit plnění bezpečnostních funkcí v souladu s jejich kategorizací, 

d) zajistit plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky, 

e) zajistit odolnost a ochranu jaderného zařízení proti nebezpečí plynoucímu z 
vlastností území k umístění jaderného zařízení a z vnějších vlivů, 

f) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování odolnosti a ochrany podle 
písmene e), 
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g) zajistit prevenci, odolnost a ochranu jaderného zařízení před vnitřními vlivy, 

h) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování prevence, odolnosti a 
ochrany podle písmene g), 

i) stanovit požadavky na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních funkcí, k jejichž 
plnění přispívají, 

j) zařadit vybraná zařízení do bezpečnostních tříd, 

k) zajistit plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační ochrany, 

l) zajistit plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události a 

m) zajistit plnění požadavků na zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §46 (3) 

Při projektování jaderného zařízení musí být stanovena projektová východiska a 
použity ověřené metody, postupy a technologie. 

Reference: Atomový zákon §46 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické postupy a 
organizační opatření pro výstavbu jaderného zařízení, první fyzikální spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, první energetické spouštění jaderného 
zařízení s jaderným reaktorem, uvádění do provozu jaderného zařízení bez 
jaderného reaktoru, provoz jaderného zařízení, vyřazování z provozu jaderného 
zařízení a pro uzavření úložiště radioaktivního odpadu, jde-li o úložiště 
radioaktivního odpadu. 

Reference: Atomový zákon §46 (5) 

Projektování jaderného zařízení musí zahrnovat hodnocení souladu projektu s 
požadavky podle odstavců 1 až 4. 

Reference: Atomový zákon §46 (6) 

Změna jaderného zařízení, včetně změny stavebních a technologických částí, 
parametrů médií a technických postupů, musí být před svým provedením 
projektována v souladu s odstavci 1 až 4 a dokumentována v projektové 
dokumentaci této změny. Změna jaderného zařízení musí být po svém provedení 
zapracována do dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení. 

Reference: Atomový zákon §46 (7) 

Dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení musí být po celou dobu 
životního cyklu jaderného zařízení udržována v souladu se skutečným stavem 
jaderného zařízení. Provádění hodnocení souladu projektu s požadavky podle 
odstavců 1 až 4 musí být dokumentováno. 

Reference: Vyhláška na Projekt §4 (1) 

Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného zařízení, musí plnit tyto 
bezpečnostní cíle: 

a) předcházení havarijním podmínkám, 

b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 

c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
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1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení neodkladných 
ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná radiační havárie“), a 

2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro obyvatelstvo, 
která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká radiační havárie“), 

d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
při nakládání s radioaktivním odpadem a při vyřazování z provozu jaderného 
zařízení, 

e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho jednotlivých 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení a ovlivňování lidského výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 

f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude po celou 
dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním stavem 

1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 

2. mezinárodních zkušeností, 

3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, konstrukcí a komponent a 

4. vědy a techniky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §4 (2)  

Projekt zárukového zařízení musí splňovat technické požadavky v oblasti záruk 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii plynoucí z mezinárodních smluv, 
kterými je Česká republika vázána. 

Reference: Vyhláška na Projekt §4 (3)  

Technickými požadavky podle odstavce 2 se rozumí technické požadavky na 
zajištění nezávislého napájení a osvětlení nebo na stavbu a její úpravy, které umožní 
účinné vykonávání kontroly Mezinárodní agentury pro atomovou energii v 
zárukovém zařízení.  

Reference: Vyhláška na Projekt §5 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování odolnosti a ochrany jaderného 
zařízení proti nebezpečí plynoucímu z vlastností území a z výskytu vnitřních událostí 
a podmínek zohlednit 

a) náhodnou poruchu systémů, konstrukcí a komponent, 

b) vnitřní událost vyvolanou 

1. vlivem vlastností území, 

2. vnitřními podmínkami, 

3. důsledkem poruchy jaderného zařízení a 

4. chybou pracovníků obsluhy jaderného zařízení a 

c) scénář způsobený kombinací účinků vlastností území, vnitřních událostí a 
abnormálního provozu nebo havarijních podmínek, které byly těmito účinky 
způsobeny, včetně interakce všech jaderných zařízení v témže území k umístění 
jaderného zařízení. 
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3.3.1.1.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na zajištění jaderné bezpečnosti 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na zajištění jaderné bezpečnosti. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  

Základním bezpečnostním cílem jaderné energetiky je ochrana osob a životního 
prostředí před škodlivými účinky ionizujícího záření. 

Projekt bude plnit všechny bezpečnostní požadavky držitele povolení, dozorného 
orgánu vyjádřené v příslušné legislativě i ve všech dalších relevantních povoleních, 
normách a standardech. 

Budou stanovena pravidla pro projektování (engineering design rules) systémů, 
konstrukcí a komponent v souladu s národními i mezinárodními standardy a v 
souladu osvědčenou inženýrskou praxí, s přihlédnutím k jejich významu pro 
jadernou bezpečnost. 

Pravidla pro projektování při navrhování jaderné elektrárny zajistí, že základní 
bezpečnostní funkce budou plněny ve všech provozních stavech a havarijních 
podmínkách. 

Projekt bude využívat ověřených inženýrských a organizačních řešení, která 
odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a poznatků výzkumu a vývoje v době 
realizace.  

Projektové řešení vybrané pro realizaci nového jaderného zdroje zajistí, aby 
personál elektrárny, životní prostředí i okolní obyvatelstvo bylo chráněno 
v dostatečné míře před škodlivými vlivy ionizujícího záření tak, aby provoz jaderných 
bloků nevedl k nepřípustnému zvýšení rizika ohrožení zdraví nad úroveň jiných 
společenských rizik. 

Základním cílem projektu v oblasti jaderné bezpečnosti bude chránit jednotlivce, 
společnost a životní prostředí vytvořením a udržováním účinné ochrany proti 
radiačním rizikům. Bezpečnostní koncepce projektu bude založena na uplatnění 
dvou základních principů, prevenci a omezování následků radiačních nehod a 
havárií. 

Projektové řešení zajistí, že v rámci všech provozních stavů a havarijních podmínek 
budou plněny všechny relevantní základní bezpečnostní funkce a radiologické 
následky pro personál, okolní obyvatelstvo i životní prostředí budou nižší než 
hodnoty stanovené příslušnými limity, a tak nízké, jak je to rozumně dosažitelné.  

Pro případ výskytu havarijních podmínek bude elektrárna vybavena systémy pro 
zmírnění jejich následků, zejména systémy omezujícími únik radionuklidů přes jednu 
nebo více fyzických bariér. Tato zařízení budou v dostatečné míře odolná a 
chráněná před účinky vnitřních ohrožení a vnějších vlivů (vlastností území). Pro 
jakýkoliv zásah operátora bude k dispozici dostatečná časová rezerva. 
Pravděpodobnost vzniku nehody se závažnými radiologickými následky bude 
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extrémně nízká. Těžké havárie, které by mohly vést k časným nebo velkým únikům 
budou prakticky vyloučeny. 

Budou vypracovány provozní předpisy a návody pro zvládání základních 
projektových nehod. Budou vypracovány předpisy a návody pro zvládání rozšířených 
projektových podmínek (včetně vnějších projektových událostí a odpovídajících 
scénářů spadajících do rozšířených projektových podmínek) s efektivním využitím 
projektem definovaného zařízení (diverzních a alternativních prostředků) a personálu 
elektrárny. Budou zajištěny odpovídající prostředky pro podporu činností provozního 
personálu ve všech stavech elektrárny. 

Jako obecná zásada uplatněná v celém projektu platí, že design bude založen na 
vyzkoušeném technickém řešení tlakovodních reaktorů a zahrne nové požadavky 
české legislativy i mezinárodních doporučení na jadernou bezpečnost a také bude 
využito osvědčených technických řešení systémů, konstrukcí a komponent s dobrou 
provozní zkušeností. U nových řešení bude vyžadován průkaz účinnosti a 
spolehlivosti na základě provedení dostatečných analýz a testů.  

Projekt bude navržen tak, že produkce pevného, kapalného a plynného 
radioaktivního odpadu v průběhu životnosti plánovaného zdroje bude udržována na 
tak nízké úrovni, jakou lze rozumně dosáhnout. Tento přístup bude založen na 
získaných provozních zkušenostech. Systémy elektrárny budou vyprojektovány tak, 
aby umožňovaly provoz takovým způsobem, který minimalizuje tvorbu radioaktivního 
odpadu. 

Dokumentace nutná pro specifikaci projektových východisek, limitů a podmínek a 
požadavků na vnější vazby elektrárny, dokumentace skutečné konfigurace zařízení, 
systémů a konstrukcí elektrárny, postupy pro provoz a údržbu a všechny podpůrné 
činnosti, budou bez ohledu na obor nebo zdroj dostupné se všemi podrobnostmi a 
ve snadno přístupné formě po celou dobu životnosti elektrárny. 

Budou zpracovány systematické postupy a návody pro výstavbu, spouštění, provoz 
a údržbu. Tyto postupy budou zahrnovat technické specifikace, pravidla a zásady 
pro provoz, zkoušky a údržbu s uvážením lidského faktoru jako nedílné součásti 
rozhraní člověk-stroj (HMI). Veškeré aspekty HMI budou řešeny již v počátečních 
fázích projektu a budou výsledkem procesu, který vezme v úvahu funkční 
požadavky, provozní záměry (např. v kontextu všech úkolů, ve kterých bude HMI 
použito) a osobní bezpečnost a pohodlí personálu. 

Veškerý personál vykonávající činnosti s vlivem na jadernou bezpečnost, včetně 
všech dodavatelů, bude odpovídajícím způsobem vyškolen a kvalifikován. Bude 
provedena identifikace potřeb školení v návaznosti na konkrétní fáze projektu a pro 
jednotlivé pracovní pozice na základě požadavků na kvalifikaci a pracovní náplň. 

Budou zajištěny prostředky pro monitorování zařízení důležitých pro jadernou 
bezpečnost. Tato zařízení budou navržena tak, aby byla umožněna jejich instalace, 
uvedení do provozu, provoz, odebíraní vzorků, kalibrace, zkoušky jejich funkčních 
schopností a spolehlivosti, údržba, opravy, výměna, kontrola a monitorování stavu 
metodami, odpovídajícími potřebě zajistit jejich funkční schopnost a celistvost za 
všech podmínek vycházejících z projektových východisek, včetně havarijních 
podmínek. 

Pro zajištění co nejvyšší rozumně proveditelné úrovně bezpečnosti bude v projektu 
jaderné elektrárny potřebné přijmout následující opatření: 
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 předcházet nehodám/haváriím v důsledku ztráty kontroly nad aktivní zónou 
reaktoru a jinými zdroji záření a zmírňovat následky takových nehod/havárií 
v případě jejich vzniku, 

 zajistit s vysokou mírou věrohodnosti, aby pro všechny nehody/havárie 
uvažované v projektu byly jejich radiologické následky nižší, než stanovují 
příslušné bezpečnostní cíle, a tak nízké, jak je to rozumně dosažitelné, 

 zajistit s vysokou mírou věrohodnosti, aby pravděpodobnost vzniku 
nehody/havárie se závažnými radiologickými následky byla extrémně nízká a 
aby radiologické následky takové nehody/havárie byly zmírněny v maximální 
rozumně dosažitelné míře. 

Prevence a zmírnění následků – bude vynaloženo veškeré rozumně proveditelné 
úsilí k prevenci a zmírnění následků nehod a havárií. 

Budou zavedena potřebná opatření pro snížení ozáření na rozumně dosažitelné 
úrovně ve všech provozních stavech a pro minimalizaci pravděpodobnosti vzniku 
nehody/havárie, která by mohla vést ke ztrátě kontroly nad zdrojem záření. 

Projekt jaderné elektrárny bude vycházet z principu, že rozvoje událostí, které by 
mohly mít za následek ozáření vedoucí k vysokým dávkám, budou prakticky 
vyloučeny a rozvoje událostí s významnou pravděpodobností vzniku nesmí mít buď 
žádné, nebo mohou mít jen velmi malé potenciální radiologické následky.  

Projekt jaderné elektrárny zaručí, že systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na 
jadernou bezpečnost budou mít odpovídající charakteristiky, bezpečnostní funkce 
budou plněny s potřebnou spolehlivostí, elektrárna bude provozována bezpečně a 
v mezích limitů a podmínek bezpečného provozu v průběhu celé projektové 
životnosti a bude bezpečně vyřazena z provozu s minimálními dopady na životní 
prostředí. 

Budou dostupné informace o projektu potřebné pro bezpečný provoz a údržbu 
elektrárny a pro umožnění případných budoucích modifikací, připravených držitelem 
povolení. Dodavatelem elektrárny budou držiteli povolení poskytnuty doporučené 
postupy pro provoz a údržbu, vhodné pro zapracování do administrativních a 
provozních předpisů elektrárny (např. do limitů a podmínek). 

Projekt vezme v úvahu relevantní dostupné zkušenosti, získané z projektování, 
výstavby a provozu jiných elektráren a z výsledků relevantních výzkumných 
programů.  

Projekt bude vycházet z výsledků deterministických a pravděpodobnostních 
bezpečnostních analýz a prostřednictvím iterativního procesu bude zajištěno, že 
bude věnována odpovídající pozornost předcházení haváriím a zmírňování jejich 
následků. 

Projekt pomocí vhodných projektových opatření a provozních a vyřazovacích 
postupů zajistí, že tvorba radioaktivního odpadu a radioaktivní výpustě budou na 
minimální rozumně dosažitelné úrovni jak z hlediska aktivity, tak i objemu. 

Pro normální provoz, abnormální provoz a prevenci havárií: 

 Snížit frekvenci výskytu abnormálních událostí (odchylek od normálního 
provozu) zlepšením schopnosti JE pracovat v režimu normálního provozu, 
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 Zmenšit možnost eskalace odchylek od normálního provozu do nehod/havárií 
zlepšením schopnosti JE zvládat tyto odchylky. 

Pro nehody bez vážného poškození jaderného paliva: 

 Zajistit, aby nehody bez vážného poškození (např. tavení) jaderného paliva 
nevyvolaly žádné radiologické dopady nebo jen nepatrný radiologický dopad 
v okolí elektrárny (zejména bez zavedení ochranných opatření ukrytí, jódové 
profylaxe a evakuace obyvatel (pro některé scénáře se připouští omezení 
v konzumaci potravin)). 

 Snížit, pokud to bude rozumně proveditelné: 

o frekvenci vážného poškození jaderného paliva (CDF), která zohlední 
všechny typy možných rizik a selhání a věrohodné kombinace událostí; 

o uvolnění radioaktivních materiálů ze všech možných zdrojů. 

 Náležitá pozornost bude věnována umístění a návrhu elektrárny, aby se snížil 
dopad vnějších ohrožení a úmyslných činů. 

Pro těžké havárie: 

Bude sníženo riziko úniku radioaktivních látek do životního prostředí v případě 
vzniku těžkých havárií, a to i v dlouhodobém horizontu, uplatněním následujících 
kvalitativních kritérií: 

 těžké havárie, které by vedly k časným nebo k velkým únikům budou prakticky 
vyloučeny, 

 pro těžké havárie, které nebudou prakticky vyloučeny, budou přijata taková 
projektová opatření, aby zaváděná nezbytná opatření k ochraně obyvatelstva 
byla omezená v prostoru a čase (bez trvalého přemístění obyvatelstva, bez 
nutnosti evakuace z bezprostředního okolí elektrárny, jen omezené ukrývání 
osob a žádná dlouhodobá omezení ve spotřebě potravin), a k dispozici bude 
dostatek času na realizaci uvedených opatření. 

Nezávislost na všech úrovních ochrany do hloubky 

Kromě posílení každé úrovně ochrany do hloubky zvlášť, bude zajištěna i dostatečná 
nezávislost mezi jednotlivými úrovněmi ochrany do hloubky. 

Propojení bezpečnosti a zabezpečení 

Bude zajištěno, aby opatření pro bezpečnost a pro zabezpečení byla navržena a 
implementována integrovaným způsobem se snahou o synergii mezi zvýšením 
jaderné bezpečnosti a zabezpečení. 

Radiační ochrana a nakládání s radioaktivním odpadem 

Pomocí odpovídajících projektových řešení bude pro všechny provozní stavy, 
vyřazování z provozu a demontáž zařízení dosažena nejnižší rozumně dosažitelná 
úroveň: 

 individuálních a kolektivních dávek pro pracovníky, 

 radioaktivních výpustí do životního prostředí, 

 množství a aktivity radioaktivního odpadu. 

Vedení projektu a systém řízení 
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Bude zajištěn efektivní systém řízení z hlediska bezpečnosti již od fáze projektování. 
To znamená, že žadatel o povolení (resp. držitel povolení): 

 stanoví efektivní vedení a systém řízení v oblasti bezpečnosti v rámci celého 
projektu NJZ EDU a bude mít dostatečné vlastní technické a finanční zdroje 
pro plnění své primární odpovědnosti v oblasti bezpečnosti, 

 zajistí, že všechny další organizace zapojené do umísťování, projektování, 
výstavby, spouštění, provozu a vyřazování elektrárny prokáží připravenost 
zaměstnanců v jaderně bezpečnostní problematice spojené s jejich prací a 
jejich rolí při zajišťování bezpečnosti. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak: 
 WENRA NEW [3.3.1-7] O1, O2, O3, O4, O5, O6 a O7. 
 WENRA SRL [3.3.1-15] Issue E: E1.1, E2.1, E2.2, 
 IAEA SF-1 [3.3.1-5], 
 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.1-6] 2.8., 2.10., 2.11., Req. 6, 4.5., 4.6., 4.8., Req. 18, 

5.23., 5.31. a 5.31A, 
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3.3.1.2 BARIÉRY PROTI ÚNIKU RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bariéry proti úniku radioaktivních látek a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

3.3.1.2.1 Základní legislativní požadavky na bariéry proti úniku radioaktivních 
látek 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bariéry proti úniku radioaktivních látek.  

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na uplatnění 
ochrany do hloubky stanovit požadavky na jaderné zařízení zajišťující 

b) vytvoření řady zálohujících se fyzických bezpečnostních bariér, které jsou vloženy 
mezi radioaktivní látky a okolí jaderného zařízení, 

c) systémy, konstrukce a komponenty a postupy k uplatnění bezpečnostních funkcí 
pro ochranu integrity a funkčnosti fyzických bezpečnostních bariér v jednotlivých 
úrovních ochrany do hloubky a 

d) zabránění vzniku radiační mimořádné události pomocí fyzických bezpečnostních 
bariér. 

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (2) 

Úlohu fyzických bezpečnostních bariér musí v případě jaderných zařízení s jaderným 
reaktorem zajišťovat nezávislé systémy, konstrukce nebo komponenty, jimiž jsou 

a) pokrytí palivových elementů, 

b) tlaková hranice primárního okruhu chlazení jaderného reaktoru (dále jen „primární 
okruh“) a 

c) systém ochranné obálky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (3)  

Funkci fyzických bezpečnostních bariér musí v případě jaderných zařízení bez 
jaderného reaktoru zajišťovat 
a) obalové soubory, nebo 
b) jiné systémy, konstrukce a komponenty pro 
1. výrobu, zpracování a skladování jaderného materiálu nebo jiné radioaktivní látky a 
manipulaci s nimi, nebo 
2. zpracování a ukládání radioaktivního odpadu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na uplatnění 
ochrany do hloubky zajistit v rozumně proveditelné míře účinné předcházení 

a) ohrožení celistvosti a funkce fyzických bezpečnostních bariér, 

b) ztrátě funkce jedné nebo více fyzických bezpečnostních bariér v důsledku 
iniciační události, 

c) ztrátě funkce jedné fyzické bezpečnostní bariéry v důsledku ztráty funkce jiné 
fyzické bezpečnostní bariéry, 
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d) ztrátě funkce fyzické bezpečnostní bariéry v důsledku chyb v obsluze nebo údržbě 
jaderného zařízení a 

e) ztrátě funkce poslední fyzické bezpečnostní bariéry při těžké havárii dříve, než 
budou splněny bezpečnostní cíle podle § 4 odst. 1 písm. c) bodu 1. 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (1) 

Projekt jaderného zařízení může připouštět provoz jaderného zařízení při ztrátě 
bezpečnostní funkce fyzické bezpečnostní bariéry, je-li analýzou rizika pro vybrané 
provozní stavy jaderného zařízení s ohledem na existenci jiných fyzických 
bezpečnostních bariér prokázáno zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

3.3.1.2.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na bariéry proti úniku radioaktivních látek 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na bariéry proti úniku radioaktivních 
látek. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  

Důležitým konceptem uplatněným v rámci ochrany do hloubky je koncept 
nezávislých fyzických bariér zamezujících úniku radionuklidů do životního prostředí, 
jimiž jsou: 

 pokrytí palivových elementů (1. bariéra), 

 tlaková hranice primárního okruhu chlazení jaderného reaktoru (2. bariéra), 

 systém ochranné obálky tvořený hermetickou a ochrannou obálkou (3. 
bariéra). 

Účelem těchto fyzických bariér je zabránit úniku radioaktivních látek do vnějšího 
prostředí. Každá fyzická bariéra bude projektována konzervativně (se značnými 
projektovými rezervami vůči poškození) a jejich stav bude během provozu průběžně 
monitorován. Pro bariéry bude požadováno zachování integrity (za normálního 
provozu pro všechny bariéry, pro jiné stavy elektrárny v rozsahu nutném pro splnění 
bezpečnostních cílů). 

Pokrytí palivových elementů bude projektováno na podmínky radiačního, 
mechanického, termohydraulického a cyklického zatěžování materiálů. Bariéra bude 
projektována tak, aby její integrita byla zachována během normálního a 
abnormálního provozu a bylo minimalizováno její poškození v havarijních 
podmínkách. Pro bariéru bude požadováno zachování dostatečné těsnosti 
a celistvosti po celou dobu pobytu v reaktoru (až 6 let), po celou dobu skladování 
v bazénech skladování VJP (cca 10 let) a rovněž po celou dobu skladování 
vyhořelého paliva v obalových souborech v suchém skladu (obvykle po dobu 40 až 
60 let). 

Integrita první bariéry (pokrytí palivových elementů) se bude při provozu NJZ EDU 
ověřovat kontinuálním měřením a analýzami obsahu radioaktivních štěpných 
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produktů v chladivu primárního okruhu (radiochemickou analýzou) a v průběhu 
odstávek pak kontrolou palivových souborů při manipulaci na zavážecím stroji (tzv. 
sipping). Na podobném principu se následně bude ověřovat i integrita skladovaného 
vyhořelého paliva v bazénu skladování. Integrita paliva bude kontrolována již při 
výrobě v závodě dodavatele paliva. 

Druhá a třetí bariéra budou projektovány tak, aby: 
 integrita bariér byla zachována během normálního a abnormální provozu, 
 integrita alespoň jedné bariéry byla zachována i při havarijních podmínkách. 

Tlaková hranice primárního okruhu (druhá bariéra) bude plnit své základní 
bezpečnostní funkce po celou dobu své projektové životnosti ve všech provozních 
stavech a v podmínkách základních projektových nehod. Projekt zajistí prostředky 
pro včasnou detekci úniku chladiva z primárního okruhu a postupy pro periodické 
kontroly a zkoušky stavu primárního okruhu. 

Integrita této bariéry se bude při provozu NJZ EDU kontinuálně ověřovat 
diagnostickými systémy. Při odstávce bloků bude integrita periodicky kontrolována 
defektoskopickými metodami a ověřovacími tlakovými zkouškami primárního okruhu. 
Pevnost a těsnost primárního okruhu se bude kontrolovat tlakovými a těsnostními 
zkouškami již během uvádění do provozu. 

Budou stanoveny požadavky na zkoušky těsnosti, pevnosti a funkčnosti systému 
ochranné obálky a jeho jednotlivých částí během a po ukončení výstavby jaderného 
zařízení, periodicky za jeho provozu a po opravách jeho jednotlivých systémů, 
konstrukcí a komponent. Integrita třetí bariéry (ochranná obálka) se bude kontrolovat 
zkouškami již během uvádění do provozu a následně pravidelně během provozu 
pomocí pevnostní a těsnostní zkoušky, při kterých je zkoušena jak těsnost celé 
vnitřní hermetické obálky, tak jednotlivých kabelových průchodek a oddělovacích 
prvků (armatur). Vnitřní hermetická obálka bude projektována tak, aby byla splněna 
požadovaná těsnost i v podmínkách těžké havárie. 

Pro naplnění koncepce ochrany do hloubky řešení projektu v rozumně proveditelné 
míře zabrání: 

 ohrožení integrity fyzických bariér, 
 selhání jedné nebo několika bariér, 
 selhání bariéry v důsledku selhání bariéry jiné (předchozí), 
 nepřijatelným následkům lidských chyb v průběhu provozu i údržby. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.1-15] Issue E: E2.2 a IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.1-6] 
4.11. bod a) a 4.12. 
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3.3.1.3 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bezpečnostní funkce a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

3.3.1.3.1 Základní legislativní požadavky na bezpečnostní funkce 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bezpečnostní funkce.  

Reference: Atomový zákon §44 (1) 

Při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie musí být v souladu s 
principem odstupňovaného přístupu určeny bezpečnostní funkce a rozděleny do 3 
kategorií. 

Reference: Atomový zákon §45 (2) 

Jaderné zařízení s jaderným reaktorem musí od zahájení výstavby až do vyřazení z 
provozu 

a) umožňovat v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný reaktor a 
udržovat jej v podkritickém stavu, 

b) zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, 

c) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu mimo vnitřní prostor 
jaderného reaktoru, 

d) zajišťovat odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a technologickými systémy 
a 

e) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření do 
životního prostředí. 

Pozn.: Dle vyhlášky na Projekt §2 b) jsou písmena a) až e) výše považovány za 
základní bezpečnostní funkce pro jaderné zařízení s jaderným reaktorem. 

Reference: Atomový zákon §45 (3) 

Jaderné zařízení bez jaderného reaktoru musí od zahájení výstavby až do vyřazení 
z provozu nebo do doby stanovené v dokumentaci pro povolovanou činnost v 
případě úložiště radioaktivního odpadu 

a) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu, 

b) zajišťovat odvod vytvářeného tepla a 

c) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření do 
životního prostředí. 

Pozn.: Dle vyhlášky na Projekt §2 b) jsou písmena a) až c) výše považovány za 
základní bezpečnostní funkce pro jaderné zařízení bez jaderného reaktoru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí zařadit vybrané zařízení nebo jeho část, které plní 
více bezpečnostních funkcí, do bezpečnostní třídy, která odpovídá jejich 
bezpečnostní funkci s největším vlivem na jadernou bezpečnost. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §9 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit, aby porucha vybraného zařízení 
nezpůsobila ztrátu bezpečnostní funkce vybraného zařízení, které je zařazeno do 
vyšší bezpečnostní třídy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit, aby porucha podpůrného systému 
neomezila 

a) plnění bezpečnostních funkcí více než jedné ze zálohujících se částí 
bezpečnostního systému, nebo 

b) plnění funkce diverzního prostředku zajišťujícího nebo nahrazujícího 
bezpečnostní funkci bezpečnostního systému ohroženou touto poruchou. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit rozsah zkoušek nebo výpočtové postupy 
pro ověření vlastností vybraného zařízení po celou dobu jeho projektové životnosti v 
prostředí odpovídajícím jeho provozním podmínkám a jeho projektové funkci v 
havarijních podmínkách, a to pro 

a) pevnostní odolnost, 

b) funkčnost, 

c) spolehlivost a 

d) kvalifikaci na prostředí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (7) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit, které komponenty, části nebo díly 
vybraného zařízení jsou důležité pro plnění bezpečnostní funkce, a provést jejich 
zařazení do bezpečnostních tříd. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (8) 

Výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit, a jejich rozdělení do 
kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost a bezpečnostní třídy a kritéria pro 
zařazení vybraných zařízení do těchto tříd stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (4) 

Vybrané zařízení musí spolehlivě plnit své bezpečnostní funkce 

a) ve všech stavech jaderného zařízení, včetně stavů předpokládaných během jeho 
zkoušek, a 

b) při očekávatelném selhání nebo nesprávné činnosti jednotlivých systémů, 
konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, a to včetně selhání 
způsobených chybným zásahem pracovníků obsluhy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí fyzickým oddělením, funkční izolací, nezávislostí a 
zálohováním systémů a využitím diverzních prostředků zajistit spolehlivé plnění 
bezpečnostní funkce vybraných zařízení při selhání vybraného zařízení v důsledku 
jednoduché poruchy a poruch ze společné příčiny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (5) 
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Vybrané zařízení bude v případě poruchy nebo selhání některé z jeho komponent 
samovolně uvedeno do stavu, ve kterém přispívá rozumně proveditelným způsobem 
ke zvládání abnormálního provozu nebo havarijních podmínek na jaderném zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §30 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí vyloučit ovlivňování bezpečnostní funkce vybraných 
zařízení jinými systémy, konstrukcemi a komponentami s vlivem na jadernou 
bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §30 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit automatickou aktivaci a řízení 
bezpečnostních systémů nebo provedení bezpečnostní funkce systémy s pasivní 
funkcí systému, konstrukce nebo komponenty tak, aby zásah pracovníků obsluhy byl 
nutný nejdříve po 30 minutách od vzniku iniciační události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §30 (3) 
Požadavek podle odstavce 2 nemusí být zajištěn, jde-li o případ, kdy lze zásah 
pracovníků obsluhy provést dříve. Takový případ musí být odůvodněn analýzou 
prokazující možnost dřívějšího zásahu pracovníků obsluhy. 

3.3.1.3.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na bezpečnostní funkce 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na bezpečnostní funkce. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  

Pro jaderné zařízení s jaderným reaktorem se požaduje, aby od zahájení výstavby 
až do vyřazení z provozu plnilo následující základní bezpečnostní funkce: 

 zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, umožnit v případě 
potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný reaktor a udržovat jej v 
podkritickém stavu a fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického 
stavu mimo vnitřní prostor jaderného reaktoru a v bazénu skladování 
vyhořelého jaderného paliva, 

 zajistit odvod zbytkového tepla z jaderného paliva (případně z roztaveného 
paliva v případě těžké havárie) a technologických systémů, 

 udržet integritu nejméně jedné bariéry pro zadržení radioaktivních látek uvnitř 
jaderného zařízení, zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření 
ionizujícího záření do životního prostředí. 

Splnění výše uvedených základních bezpečnostních funkcí bude zajištěno pomocí 
plnění většího počtu odvozených bezpečnostních funkcí. Dodržení plnění základních 
bezpečnostních funkcí bude pro NJZ EDU zajištěno implementací vzájemně se 
doplňujících technických a organizačních opatření na jednotlivých úrovních ochrany 
do hloubky. Jejich účinnost a spolehlivost bude prokázána kombinací 
deterministických a pravděpodobnostních hodnocení. 

Bezpečnostní systémy, zajišťující plnění základních bezpečnostních funkcí budou 
pro zajištění spolehlivosti a odolnosti vůči jednoduché poruše vícenásobně 
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zálohované (princip redundance) a zároveň bude mezi jednotlivými systémy i jejich 
vícenásobnými samostatnými a nezávislými divizemi v maximální míře uplatněna 
ochrana proti poruše ze společné příčiny s přiměřeným použitím principů funkčního 
a fyzického oddělení a diverzity. Schopnost plnit požadované bezpečnostní funkce 
nebude ovlivněna účinky postulovaných iniciačních události, stanovených na základě 
hodnocení vnitřních a vnějších ohrožení. 

Pro rozšířené projektové podmínky budou v projektu určeny diverzní a alternativní 
prostředky. 

Bezpečnostní funkce jednotlivých systémů v rámci všech režimů a stavů elektrárny 
budou jasně specifikovány, stejně jako charakteristiky systémů. Projekt bude 
obsahovat takový rozsah a strukturu systémů, které umožní elektrárně plnit všechny 
specifikované bezpečnostní funkce v požadovaném rozsahu. 

Bude navržena, popsána a aplikována vhodná a odpovídající kategorizace funkcí a 
klasifikace systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, 
včetně souvisejících bezpečnostních požadavků, jako jsou seismická kategorizace, 
environmentální kvalifikace, QA klasifikace a monitorování těchto systémů. 

Celý proces identifikace bezpečnostních funkcí pro jednotlivé stavy elektrárny a 
jejich rozdělení (typicky do tří) kategorií podle bezpečnostního významu bude možné 
realizovat až v dalším stupni bezpečnostní dokumentace, kdy bude možné pro 
konkrétní projekt elektrárny identifikovat postulované iniciační události a scénáře a 
se znalostí systémů elektrárny tyto události kvalitativně a kvantitativně analyzovat. 

Bude přijat systematický přístup k identifikaci systémů, konstrukcí a komponent 
důležitých pro bezpečnost a nezbytných pro plnění základních bezpečnostních 
funkcí a k identifikaci inherentních charakteristik přispívajících k jejich plnění nebo 
ovlivnění, a to ve všech stavech JZ. K tomu budou zajištěny prostředky monitorování 
stavu zařízení. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky. 
Podrobnější informace k bezpečnostním funkcím jsou uvedeny v kapitolách 
3.4 Jaderný reaktor, 3.5 Systém chlazení reaktoru a navazující systémy, 3.6 
Bezpečnostní systémy a 3.7 Systémy kontroly a řízení. 

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.1-15] Issue E: E3.1, A9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E9.5, 
Issue F: F4.1. F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, Issue T: T5.2 a IAEA SSR 2/1 rev1 
[3.3.1-6] Req. 4, 4.1. a 4.2. 
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3.3.1.4 OCHRANA DO HLOUBKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na použití principu ochrany do hloubky a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

3.3.1.4.1 Základní legislativní požadavky na ochranu do hloubky 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na použití principu ochrany do hloubky. 

Reference: Atomový zákon §45 (1) 

Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení musí být během 
životního cyklu jaderného zařízení zajištěny ochranou do hloubky. 

Reference: Atomový zákon §46 (2) d) 

Projekt jaderného zařízení musí 

d) zajistit plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky, 

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na uplatnění 
ochrany do hloubky stanovit požadavky na jaderné zařízení zajišťující 

a) užití ochrany do hloubky u všech činností souvisejících s využíváním jaderné 
energie, 

b) vytvoření řady zálohujících se fyzických bezpečnostních bariér, které jsou vloženy 
mezi radioaktivní látky a okolí jaderného zařízení, 

c) systémy, konstrukce a komponenty a postupy k uplatnění bezpečnostních funkcí 
pro ochranu integrity a funkčnosti fyzických bezpečnostních bariér v jednotlivých 
úrovních ochrany do hloubky a 

d) zabránění vzniku radiační mimořádné události pomocí fyzických bezpečnostních 
bariér. 

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na uplatnění 
ochrany do hloubky stanovit technická a organizační opatření pro prevenci a 
zvládání abnormálního provozu, základních projektových nehod a rozšířených 
projektových podmínek, včetně těžké havárie. 

3.3.1.4.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na ochranu do hloubky 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na použití principu ochrany do 
hloubky. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  
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Obecný princip ochrany do hloubky 

Projekt bude založen na koncepci ochrany do hloubky. U všech relevantních činností 
budou uplatněna opatření na několika nezávislých úrovních ochrany do hloubky tak, 
aby jakékoliv selhání (i vícenásobné) bylo detekováno a kompenzováno vhodnými 
protiopatřeními.  

Bezpečnostní filozofie projektu bude zaměřena především na prevenci nehod a 
havárií a zmírnění jejich následků, které by mohly vést k potenciálním únikům, a to 
uplatněním koncepce ochrany do hloubky u všech bezpečnostně významných 
činností. Cílem je snížit jak pravděpodobnost iniciačních události, tak jejich možné 
následky a zajistit ochranu ve všech stavech elektrárny vznikajících v důsledku 
poruch zařízení, lidských selhání nebo účinkem vnitřních nebo vnějších událostí. 
Detailní analýzy a hodnocení projektu potvrdí, že ochrana fyzických barier bude 
dimenzována v dostatečné kvalitě a s požadovaným stupněm nezávislosti, s 
přihlédnutím ke všem předpisům a provozním postupům. 

 
Obr. 1 Schématické znázornění komplexního přístupu k jaderné bezpečnosti  

Projekt bude v rozumně proveditelné míře odolný vůči vzniku poruch na všech 
úrovních ochrany v jakémkoliv stavu reaktoru. Projektovými opatřeními bude 
zajištěno plnění bezpečnostních funkcí a tím dosažení bezpečnostních cílů a splnění 
kritérií přijatelnosti při jakékoliv nahodilé poruše nebo ohrožení.  

Za základní principy ochrany do hloubky je považována robustnost každé úrovně 
ochrany jednotlivě a nezávislost (v rozumně proveditelné míře) mezi úrovněmi 
navzájem. Vzájemná nezávislost jednotlivých úrovní ochrany do hloubky se do 
rozumně proveditelné míry týká i systémů kontroly a řízení a souvisejících zdrojů 
elektrického napájení. Další podmínkou je pak zajištění praktického vyloučení 
časných nebo velkých radioaktivních úniků do okolí JE. Každá úroveň ochrany je 
navržena takovým způsobem, aby selhání jedné úrovně nezpůsobilo selhání 
následné úrovně ochrany. 
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Robustnost jednotlivých úrovní ochrany bude v projektu jaderné elektrárny zajištěna 
kvalitou a spolehlivostí zařízení a použitím několika redundantních nezávislých větví 
systémů, s aplikací funkčního a fyzického oddělení případně i diverzifikací 
redundantních větví systémů za účelem zvýšení spolehlivosti. Těmito opatřeními 
bude zabezpečeno, že schopnost systému plnit požadovanou (bezpečnostní) funkci 
nebude (negativně) ovlivněna efekty postulované iniciační události či scénáře, ani 
vnitřními a vnějšími ohroženími, pro jejíž řešení je funkce daného systému 
požadována. 

V projektu elektrárny budou zohledněny události, dosud nezahrnuté do projektu u 
stávajících zařízení, jako například scénáře vícenásobných poruch a těžkých havárií. 

Pro kompenzaci možných lidských selhání a selhání zařízení projekt využije více 
úrovní opatření rozdílného typu (např. inherentních vlastností, technických a 
organizačních opatření), jež budou mít za cíl buď předcházení událostem 
s negativními následky, nebo zajistí přiměřenou ochranu a zmírnění následků 
v případě selhání prevence. 

 

Úroveň 
ochrany 
do 
hloubky 

Cíl 
Prostředky nutné pro 
jejich zvládání 

Radiologické 
následky 

Asociované stavy 
elektrárny 

 

Úroveň 1 
Prevence poruch a 
abnormálního provozu 

Konzervativní projekt, 
vysoká kvalita výstavby a 
provozu a udržení 
základních provozních 
parametrů v rámci 
stanovených limitů 

Bez radiačních 
vlivů v okolí 
elektrárny 

Normální provoz 

Úroveň 2 
Zvládání abnormálního 
provozu a poruch 

Řídící a limitační systémy 
pro zvládání událostí 
abnormálního provozu 

Abnormální provoz 

Úroveň 3a Zvládání nehod s cílem 
omezit radiační úniky a 
předejít vzniku těžkých 
havárií 

Ochranný systém reaktoru, 
bezpečnostní systémy, 
řízení nehod 

Bez radiačních 
vlivů nebo pouze 
zanedbatelné 
radiační následky 
v okolí elektrárny 

Jednoduché 
postulované iniciační 
události 

Úroveň 3b 
Diverzní prostředky, 
alternativní prostředky, 
řízení nehod 

Vícenásobné 
postulované poruchy  

Úroveň 4 
Zvládání těžkých havárií 
s cílem omezit úniky do 
okolí 

Doplňková bezpečnostní 
opatření pro zmírnění 
následků vážného 
poškození jaderného paliva 
(diverzní a alternativní 
prostředky), řízení těžkých 
havárií 

Radiologické 
následky v okolí 
elektrárny mohou 
vést k vyhlášení 
ochranných 
opatření 
omezených 
v rozsahu a čase 

Postulované těžké 
havárie 

Úroveň 5 

Zmírňování radiačních 
důsledků způsobených 
významným únikem 
radioaktivních látek 

Organizace havarijní 
odezvy, zásahové úrovně 

Radiologické 
projevy v okolí 
elektrárny 
vyžadující 
zavedení 
ochranných 
opatření 

- 

Tab. 1 Charakteristika pěti úrovní ochrany dle WENRA NEW [3.3.1-7] 
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Jednotlivé úrovně ochrany do hloubky 

V projektu bude použito pět úrovní ochrany do hloubky. Jednotlivé úrovně, jejich cíle, 
prostředky nutné pro jejich zvládání, maximální radiologické následky a asociované 
stavy elektrárny jsou shrnuty v předcházející tabulce. Níže je pak pro každou úroveň 
stručná charakteristika. 

První úroveň ochrany: 

Cílem první úrovně ochrany do hloubky je předcházet odchylkám od normálního 
provozu a předcházet poruchám systémů, konstrukcí a komponent (SKK) důležitých 
z hlediska jaderné bezpečnosti. To vede k požadavku, aby byla elektrárna důkladně 
a konzervativně umístěna, naprojektována, vyrobena, postavena, spuštěna, 
udržována a provozována ve shodě s příslušnými požadavky na kvalitu a 
spolehlivost a vhodnými a osvědčenými inženýrskými postupy. Pro dosažení těchto 
cílů je věnována velká pozornost výběru vhodných norem a standardů a materiálů, 
kontrole kvality výroby SKK, jakož i uvedení zařízení do provozu a jejich údržbě. 
Projekt redukující možnost vzniku vnitřních ohrožení přispívá k prevenci nehod na 
této úrovni ochrany. Pozornost se věnuje procesům a postupům spojeným 
s projektováním, výrobou, výstavbou, provozní kontrolou, údržbou a zkoušením a 
řízeným přístupem k těmto činnostem a způsobu, jakým je elektrárna provozována a 
jakým způsobem jsou využívány provozní zkušenosti. Tento proces je podporován 
podrobnou analýzou, která určuje požadavky na provoz a údržbu zařízení a 
požadavky na řízení kvality pro provozní a údržbové postupy. 

Druhá úroveň ochrany:  

Cílem druhé úrovně ochrany do hloubky je včas zjistit a kontrolovat odchylky od 
normálního provozu, aby se zamezilo eskalaci abnormálního provozu do havarijních 
podmínek. To je postaveno na předpokladu, že se iniciační události mohou, i přes 
veškerou vynaloženou snahu, vyskytnout během provozu jaderné elektrárny. Tato 
druhá úroveň ochrany vyžaduje zavedení konkrétních prostředků pro úspěšné 
zvládání těchto stavů, ověření jejich účinnosti pomocí projektových analýz a zkoušek 
a stanovení provozních postupů k zabránění eskalace takových iniciačních událostí 
do havarijních podmínek a uvedení elektrárny do bezpečného stavu. 

Třetí úroveň ochrany: 

U třetí úrovně ochrany do hloubky se předpokládá, že ačkoli je to velmi 
nepravděpodobné, může dojít k eskalaci některých událostí normálního a 
abnormálního provozu do havarijních podmínek. Při ověřování bezpečnosti projektu 
jaderné elektrárny se takovéto události postulují tak, jako že k nim v průběhu 
životnosti dojde. To vede k požadavku, aby buď inherentní/pasivní bezpečnostní 
prvky, bezpečnostní systémy, diverzní a alternativní prostředky a nastavené procesy 
byly schopny zabránit vážnému poškození aktivní zóny reaktoru, uvést reaktor do 
bezpečného stavu a předcházet únikům radioaktivních látek, které vyžadují zavedení 
ochranných opatření mimo areál NJZ EDU. Adekvátní pozornost bude věnována i 
poruchám systémů bazénu skladování vyhořelého jaderného paliva, systémům pro 
zpracování nebo skladování radioaktivního odpadu a poruchám nebo chybám při 
zacházení s jaderným palivem. 

V rámci posílení ochrany do hloubky byla do třetí úrovně ochrany do hloubky nově 
doplněna další úroveň. Nově tedy obsahuje úroveň 3 dvě podúrovně (3a a 3b), 
z nichž podúroveň 3a je tvořena prostředky pro zvládání základních projektových 
nehod (DBA) a podúroveň 3b je tvořena prostředky pro zvládání vícenásobných 
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postulovaných poruch (rozšířených projektových podmínek bez vážného poškození 
jaderného paliva (část DEC)), které by nemusely být zvládnuty na úrovni 3a. V 
projektu jaderné elektrárny je pro návrh a ověření bezpečnosti projektu výskyt 
základních projektových nehod a vícenásobných poruch postulovaný a pro jejich 
zvládnutí budou zabezpečeny: 

 V úrovni 3a: Takové prostředky (inherentní bezpečnostní charakteristiky 
a/nebo bezpečnostní systémy, dodatečné prostředky a postupy), které při 
výskytu v projektu postulovaných iniciačních událostí (základních projektových 
nehod) umožní předejít vážnému poškození aktivní zóny a vážnému 
poškození jaderného paliva v bazénu skladování VJP a zabrání, resp. 
významně omezí úniky radioaktivity do vnějšího prostředí a umožní uvést 
zařízení do bezpečného stavu. 

 V úrovni 3b: Nově budou v projektu prostředky a postupy (diverzní a 
alternativní) a vybraná zařízení, které při výskytu postulovaných 
vícenásobných poruchových událostí včetně postulované ztráty funkce části 
bezpečnostních systémů (rozšířených projektových podmínek bez vážného 
poškození jaderného paliva) jsou schopny zabránit rozvoji rozšířených 
projektových podmínek, které by vedly k vážnému poškození aktivní zóny 
nebo k vážnému poškození jaderného paliva v bazénu skladování vyhořelého 
jaderného paliva (těžké havárie). Radiologické následky v úrovni 3b přitom 
musí naplnit obdobná kritéria přijatelnosti, jako v úrovni 3a. 

U obou podúrovní, přestože mohou být vyvolány jinými typy událostí (jednoduché 
postulované iniciační události versus postulované události či scénáře s 
vícenásobným selháním či vícenásobné poruchy v důsledku vnitřních a vnějších 
ohrožení) se očekává splnění shodných nebo obdobných cílů a stejně nízká úroveň 
radiologických následků (žádný radiologický nebo jen minimální dopad na okolí 
jaderné elektrárny (bez nutnosti jódové profylaxe, ukrytí nebo evakuace)). Pro jejich 
hodnocení se však využívá jiných prostředků, modelů, metod a přístupů 
(konzervativní přístup pro úroveň 3a a realistický přístup pro 3b) a pro jejich zvládání 
se předpokládá využití rozdílných prostředků. Uplatněním principu ochrany do 
hloubky se zabezpečí, že ani při vícenásobném selhání zařízení nebo personálu i na 
vícerých úrovních ochrany nedojde k ohrožení obyvatelstva ani životního prostředí. 

Čtvrtá úroveň ochrany: 

Cílem čtvrté úrovně ochrany je zmírnit následky postulovaných těžkých havárií, které 
jsou důsledkem selhání prostředků na třetí úrovni ochrany. Toho je dosaženo 
zvládáním dalšího rozvoje těchto nehod a zmírněním následků těžkých havárií. Tato 
úroveň je primárně zaměřena na zachování integrity a funkcí systému ochranné 
obálky. V rámci posílení ochrany do hloubky budou nově v této úrovni ochrany do 
hloubky již v projektu prostředky pro zmírňování následků těžkých havárií (diverzní a 
alternativní prostředky). Radiologické dopady těžkých havárií budou prostorově a 
časově omezené. Těžké havárie, které by mohly vést k časným nebo velkým únikům 
budou prakticky vyloučeny. 

Pátá úroveň ochrany: 

Cílem páté úrovně ochrany je zmírňovat radiologické následky úniků radioaktivních 
látek, které by mohly vzniknout v průběhu těžkých havárií v případě selhání všech 
předchozích úrovní ochrany. Opatření na této úrovni zahrnují opatření na ochranu 
pracovníků jaderného zařízení, ochranná opatření na ochranu obyvatelstva a 
životního prostředí a postupy a opatření k zajištění řízení a provádění odezvy. 
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Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky. 

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.1-15] Issue E: E2.1, E2.2 a IAEA SSR 2/1 rev1 
[3.3.1-6] 2.12. a 2.13. 
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3.3.1.5 PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI OCHRANY DO HLOUBKY  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na implementaci ochrany do hloubky a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

3.3.1.5.1 Základní legislativní požadavky na implementaci ochrany do hloubky 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na implementaci ochrany do hloubky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na uplatnění 
ochrany do hloubky zajistit, aby porucha systému, konstrukce nebo komponenty a 
ztráta bezpečnostní funkce v jedné úrovni ochrany do hloubky nesnížila účinnost 
bezpečnostních funkcí v následných úrovních ochrany do hloubky potřebných k 
nápravě nebo ke zmírnění důsledků iniciační události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (3) 

Projekt jaderného zařízení může pro vytváření systémů následné úrovně ochrany do 
hloubky používat ze systémů předcházející překonané úrovně ochrany do hloubky 
jen systémy, konstrukce a komponenty, které: 

a) nebyly v průběhu rozvoje odezvy jaderného zařízení na vnější nebo vnitřní 
iniciační událost nebo scénář porušeny a 

b) jsou od porušených nebo nepoužitelných částí systémů předcházející překonané 
úrovně ochrany do hloubky oddělitelné. 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (4) 

Pokud postupy pro zvládání rozšířených projektových podmínek v projektu 
jaderného zařízení předpokládají použití alternativních systémů a postupů, 
zahrnujících uplatnění mobilních prostředků, projekt jaderného zařízení musí zajistit 
na jaderném zařízení vytvoření připojovacích míst, která 

a) jsou fyzicky přístupná za rozšířených projektových podmínek, 

b) umožňují dodržení pravidel radiační ochrany u zasahujících pracovníků a 

c) zajišťují plánované použití mobilních prostředků. 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (6) 

Projektem jaderného zařízení musí být stanovena a vyhodnocena rozumně 
proveditelná opatření pro zvládání postulované těžké havárie, která odpovídá typu 
jaderného zařízení, tak, aby 

a) byla chlazena poškozená a tavící se aktivní zóna a skladované jaderné palivo 
nebo jaderný materiál, s nímž je manipulováno, a zadržena tavenina poškozené a 
tavící se aktivní zóny, 

b) bylo zabráněno rozvoji následné štěpné řetězové reakce a 

c) byly splněny bezpečnostní cíle projektu podle § 4 odst. 1 písm. c). 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (7) 
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Požadavek podle §7 (6) musí být naplněn též v případě, je-li dokumentací projektu 
jaderného zařízení konzervativním přístupem prokázáno, že je výskyt těžké havárie 
prakticky vyloučenou skutečností. 

3.3.1.5.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na implementaci ochrany do hloubky 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na implementaci ochrany do hloubky. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  

Princip ochrany do hloubky obsahuje pět navazujících úrovní ochrany do hloubky 
tak, aby v případě selhání opatření na nižší úrovni byla v následujícím kroku 
uplatněna opatření vyšší úrovně ochrany do hloubky. 

Potřeba zajistit, aby rizika vyplývající z provozu NJZ EDU byla přijatelně nízká, bude 
reflektována ve všech fázích od projektu až ke konečnému vyřazení elektrárny z 
provozu a bude naplněna souhrnem mnoha dále uvedených opatření, zajišťujících 
implementaci konceptu ochrany do hloubky: 

 Bude implementováno několik fyzických bariér pro omezení šíření 
radioaktivních látek. 

 Projekt bude navržen tak, aby bylo v rozumně proveditelné míře zabráněno: 
o ohrožení integrity fyzických bariér, 
o selhání bariéry při jejím ohrožení, 
o porušení bariéry jako důsledku selhání jiné (předchozí) bariéry, 
o nepřijatelným následkům lidských chyb při činnostech personálu při 

provozu i údržbě. 
 V projektu bude vzata v úvahu skutečnost, že existence více fyzických bariér 

není dostatečným odůvodněním pro další provoz elektrárny v případě ztráty 
jedné z bariér. Všechny fyzické bariéry po celou dobu výkonového provozu 
funkční s tím, že pro specifické provozní režimy (např. odstávka) budou 
stanoveny odůvodněné výjimky. 

 Pro provozní stavy a havarijní podmínky zůstane zachován dostatečný počet 
fyzických bariér tak, aby jejich funkce a účinnost zajistila plnění 
bezpečnostních cílů. 

 Bude provedena systematická identifikace a podrobné analýzy všech 
provozních stavů a havarijních podmínek ke stanovení funkčních požadavků 
na SKK. 

 Projekt bude navržen konzervativně, budou aplikovány vysoké standardy 
v projektu a výrobě zařízení potřebné k dosažení vysoké bezpečnostní úrovně 
(použitím přiměřených norem), posílené odpovídající úrovní zajištění kvality a 
nezávislou kontrolou s cílem zajistit, že budou naplněny všechny 
bezpečnostní požadavky a bude zabráněno situaci, kdy malá změna 
některého parametru povede k rozsáhlé změně důsledků této změny 
parametru. 

 Plné zdůvodnění projektu elektrárny bude založeno na adekvátním 
teoretickém a experimentálním základě. 
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 Pokud to bude rozumně proveditelné, budou použity komponenty 
v dostatečném rozsahu ověřené v předchozích projektech lehkovodních 
reaktorů. 

 Na podúrovni 3b, sloužící k zajištění bezpečnostních funkcí při poruše 
systémů a zařízení podúrovně 3a, budou v dostatečné míře použity oddělené, 
diversní a redundantní systémy a zařízení. 

 Bude věnována pozornost dispozičnímu řešení elektrárny za účelem 
minimalizace radiační expozice obslužného personálu během normálního 
provozu a omezení šíření možných radioaktivních úniků za havarijních 
podmínek. 

 Systematicky budou použita řešení, v nichž budou příčiny poruch systémů 
plnících bezpečnostní funkce jasně identifikovány, a jejich výskyt bude snížen 
na přijatelně nízkou úroveň. 

 Bude prokázána přiměřenost opatření uvažovaných v poruchových 
sekvencích a stromech událostí, ve spolehlivostních analýzách a analýzách 
integrity (včetně zahrnutí poruch ze společné příčiny). 

 Odolnost vůči jednoduché poruše bude prověřena s využitím vhodných studií 
poruchových stavů podpořených výzkumem a vývojem tam, kde je to 
relevantní. 

 Zařízení bude vyrobeno a konstruováno v souladu s projektem tak, že bude 
schopno plnit požadovaný účel. 

 Bude poskytnut systematický program údržby, dohledu, provozních zkoušek a 
kontrol specifikovaný zdokumentovanými postupy. 

 Bude přijat efektivní a komplexní program řízeného stárnutí, včetně programu 
údržby, provozních zkoušek a kontrol, programu dohledu, provozní a 
technické podpory a další externí programy (např. výzkumné a vývojové 
programy). 

 Budou zajištěny řídicí, měřící a signalizační zařízení podporující za všech 
okolností vyškolené operátory. 

 Bude k dispozici zařízení pro zajištění systematického programu hodnocení 
vlivu na životní prostředí v průběhu celé doby života elektrárny. 

 Pro zvládání průběhu a omezení následků rozvoje havarijních podmínek, jež 
přesáhly ochrannou schopnost bezpečnostních systémů (rozšířené projektové 
podmínky), budou použity na bezpečnostních systémech v rozumně 
proveditelné míře nezávislé systémy, konstrukce a komponenty, včetně 
předpisů a návodů. 

 Bude zajištěno monitorování, záznam, hlášení a analýza abnormálního 
provozu a havarijních podmínek na jaderném zařízení po celou dobu její 
životnosti s cílem předcházení poruchám a potvrzení, že spolehlivost zařízení 
elektrárny není v rozporu s předpoklady přijatými v analýzách spolehlivosti. 

 Bude zajištěno takové řízení provozu elektrárny (využitím inherentních 
vlastností a technických prostředků), aby poruchy anebo odchylky od 
normálního provozu, vyžadující zásah bezpečnostních systémů byly 
v maximální možné míře projektem minimalizovány. 

 Projektová opatření budou zahrnovat, pokud to bude rozumně proveditelné:  
o automatickou aktivaci řídících, příp. limitačních systémů v případě, že 

parametry elektrárny přesáhnou limity pro normální provoz, 
o automatickou aktivaci ochranného systému v případě, že se událost 

nepodaří řídícímu, resp. limitačnímu systému zvládnout, 
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o automatickou aktivaci diverzního ochranného systému v případě 
selhání primárního ochranného systému, 

o systémy pro chlazení roztavené aktivní zóny (v/mimo reaktorovou 
nádobu), systémy pro udržení funkčnosti kontejnmentu, systémy pro 
rekombinaci/spalování vodíku a systémy filtrování úniků 
z kontejnmentu v případě těžkých havárií, 

o bude umožňovat manuální zásah obsluhy. Projekt zajistí, že na zásah 
bude dostatek času a obsluha bude mít dostatek informací pro správné 
provedení zásahu včetně informací o účinnosti zásahu. 

Nezávislost jednotlivých úrovní ochrany do hloubky 

Systémy, konstrukce a komponenty plnící základní bezpečnostní funkce na 
rozdílných úrovních ochrany do hloubky budou plnit, tak jak bude rozumně 
proveditelné, oba z následujících požadavků: 

 schopnost plnit požadované základní bezpečnostní funkce nebude ovlivněna 
provozem nebo selháním systémů, konstrukcí a komponent potřebných na 
nižších úrovních ochrany do hloubky, 

 schopnost plnit požadované bezpečnostní funkce nebude ovlivněna účinky 
postulovaných iniciačních událostí a scénářů, včetně vnitřních a vnějších 
ohrožení. 

Nezávislost jednotlivých úrovní ochrany bude v projektu v maximální rozumně 
proveditelné míře zajištěna použitím specifických systémů, které jsou nezávislé na 
systémech jiné úrovně ochrany do hloubky. Rozumně proveditelná nezávislost 
(zejména funkční), bude zajištěna především mezi úrovněmi ochrany do hloubky č. 
1, 2, 3a, 3b a 4 (to znamená mezi systémy pro normální provoz, limitačním 
systémem (zvládání abnormálního provozu), bezpečnostními systémy pro zvládání 
jednoduchých iniciačních událostí (zvládání základních projektových nehod), 
systémy pro zvládání vícenásobných poruchových událostí (zvládání rozšířených 
projektových podmínek) a systémy pro zvládání těžkých havárií.  

Nezávislost jednotlivých úrovní ochrany do hloubky přitom znamená, že funkce, či 
porucha, nebo selhání jedné úrovně, či v jedné úrovni ochrany, neovlivní 
funkceschopnost systémů a zajištění bezpečnosti (plnění bezpečnostních funkcí) v 
následné úrovni ochrany do hloubky. To znamená, že schopnost systému plnit 
požadovanou (bezpečnostní) funkci není (negativně) ovlivněna provozem nebo 
poruchou jiného systému, jehož funkce mohla selhat v předchozí úrovni ochrany do 
hloubky. 

To, jestli budou nebo nebudou v projektu stanoveny požadavky na implementaci 
limitačních funkcí v samostatném limitačním systému (úroveň do hloubky 2), závisí 
z hlediska jaderné bezpečnosti na několika skutečnostech: 

1. JZ bude schopné zvládnout všechny události abnormálního provozu tak, aby 
nedošlo k eskalaci PIU do havarijních podmínek. Pokud tento cíl nezvládne 
ochranný systém (pod-úroveň 3a) při současném splnění radiačních cílů 
druhé úrovně ochrany do hloubky (tzn. bez radiačních vlivů v okolí elektrárny), 
bude minimálně pro tyto jednotlivé abnormální události (PIU) implementován 
limitační systém úrovně ochrany do hloubky 2. 

2. Pokud ochranný systém zvládne všechny postulované události abnormálního 
provozu, pak limitační systém nemusí být v zásadě implementován (nebo 
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jeho funkce mohou být součástí řídicího systému (systému pro normální 
provoz – úroveň ochrany do hloubky 1)).  

3. V případě implementace dle bodu 2 výše, bude nutné prokázat, že nedojde 
k významnému navýšení řešení událostí abnormálního provozu systémem 
rychlému odstavení reaktoru. 

Pro každou postulovanou iniciační událost a scénář (počínaje událostmi pokrytými 
druhou úrovní ochrany do hloubky) budou identifikovány systémy, konstrukce a 
komponenty (SKK) vhodné k jejich řešení a bezpečnostní analýzy prokáží jejich 
účinnost. 

Pro zvládání vícenásobných poruch budou systémy a funkce podúrovně 3a ochrany 
do hloubky v maximální možné míře zálohovány diverzními a alternativními systémy 
podúrovně 3b tak, aby bylo požadované spolehlivosti plnění základních 
bezpečnostních funkcí. Bezpečnostní kategorie zařízení zajišťujících diversní funkce 
k funkcím bezpečnostních systémů budou stanoveny v projektu. Princip diversity 
bude zajištěn u systémů nebo komponent, které vykonávají diversní bezpečnostní 
funkci, využitím odlišné konstrukce těchto systémů nebo komponent. Rozdíly v 
konstrukci mohou spočívat v odlišných principech funkčnosti, v práci s odlišnými 
fyzikálními veličinami, ve využití odlišných provozních podmínek, ve výrobě u 
odlišných výrobců apod. 

Projekt v maximální rozumně proveditelné míře zajistí nezávislost opatření mezi 
všemi úrovněmi ochrany do hloubky. 

Důležitou součástí ochrany do hloubky je použití více fyzických bariér, bránících 
šíření ionizujícího záření a radionuklidů do životního prostředí, použitím několika 
úrovní technických a organizačních opatření, stejně tak jako kombinací 
bezpečnostních prvků (aktivních, pasivních a inherentních), sloužících k ochraně a 
zachování účinnosti těchto bariér, jakož i k ochraně zaměstnanců a dalších osob, 
obyvatelstva a životního prostředí. 

Důsledným uplatněním principu ochrany do hloubky se zabezpečí, že ani v případě 
selhání zařízení nebo personálu i v několika úrovních ochrany nedojde 
k nepřijatelnému ohrožení obyvatelstva ani životního prostředí. 

Existence více úrovní ochrany do hloubky nebude odůvodněním pro další provoz 
elektrárny na výkonu v případě chybějící jedné úrovně ochrany do hloubky. Všechny 
úrovně ochrany do hloubky musí být vždy funkční a veškeré výjimky musí být pro 
konkrétní provozní režimy zdůvodněny. 

Pro adekvátní implementaci ochrany do hloubky se v projektu: 
 použije více fyzických bariér proti úniku radioaktivních látek do životního 

prostředí, 
 uplatní konzervativní přístupy a vysoká kvalita realizace, která umožní zajistit 

minimalizaci poruch a odchylek od normálního provozu a prevenci vzniku 
havarijních podmínek v rozumně proveditelné míře tak, aby se zabránilo 
situacím, kdy by malá změna v parametru elektrárny vedla k náhlé velké 
změně chování elektrárny (tzv. hranový efekt neboli cliff edge effect), 

 zajistí takové řízení chování elektrárny (využitím inherentních vlastností a 
technických prostředků), aby poruchy nebo odchylky od normálního provozu, 
vyžadující zásah bezpečnostních systémů, byly v maximální rozumně 
proveditelné míře projektem minimalizovány nebo prakticky vyloučeny, 
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 zajistí, aby poruchy a odchylky od normálního provozu nad rámec možností 
systému kontroly a řízení byly zvládnuty s vysokou spolehlivostí automaticky 
spouštěnými bezpečnostními systémy; automatické spouštění 
bezpečnostních systémů bude minimalizovat potřebu zásahů operátora 
v počátečních fázích poruch a odchylek od normálního provozu, 

 použijí technologické systémy, konstrukce a komponenty a provozní předpisy 
pro maximální rozumně proveditelné zvládání průběhu a omezení následků 
poruch a odchylek od normálního provozu, které by překročily svými důsledky 
ochrannou schopnost bezpečnostních systémů, 

 použijí vícenásobné prostředky, zajišťující plnění základních bezpečnostních 
funkcí, a tak zajišťující účinnost bariér i omezování následků jakékoliv poruchy 
nebo odchylky od normálního provozu. 

 Projektem bude v maximální rozumně proveditelné míře zajištěno, aby první 
nebo přinejmenším druhá úroveň ochrany do hloubky byla schopna zabránit 
rozvoji poruch nebo odchylek od normálního provozu, jejichž výskyt se 
očekává po dobu životnosti jaderné elektrárny, do havarijních podmínek. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.1-6] 2.14., Req. 7, 4.9., 4.10., 4.11., 4.13. a 
4.13A. 
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3.3.1.6 PROJEKTOVÁ VÝCHODISKA, INICIAČNÍ UDÁLOSTI, STAVY 
ELEKTRÁRNY A PRAKTICKÉ VYLOUČENÍ  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektová východiska, iniciační události, stavy elektrárny a praktické vyloučení a 
následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.3.1.6.1 Základní legislativní požadavky na projektová východiska, iniciační 
události, stavy elektrárny a praktické vyloučení 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektová východiska, iniciační události, stavy elektrárny a praktické vyloučení. 

Projektová východiska a vlastnosti území 

Reference: Atomový zákon § 46 (3) 

Při projektování jaderného zařízení musí být stanovena projektová východiska a 
použity ověřené metody, postupy a technologie.  

Reference: Vyhláška na Projekt §10 (1) 

Projektová východiska musí stanovit hodnoty parametrů důležitých pro projektování 
jaderného zařízení a z nich plynoucí požadavky na odolnost projektu jaderného 
zařízení, zejména 

a) parametrů předpokládaných stavů jaderného zařízení, včetně stavu po 
postulované vnitřní iniciační události na jaderném zařízení předpokládané projektem 
jaderného zařízení, 

b) kritérií přijatelnosti pro následky stavů jaderného zařízení předpokládaných 
projektem jaderného zařízení, 

c) parametrů vlivu vlastností území, jejichž závažnost vyplývá z posuzování území k 
umístění jaderného zařízení, 

d) údajů plánu zajištění fyzické ochrany vycházejících z analýzy následků v případě 
úmyslného útoku dopravním letadlem proti jadernému zařízení a 

e) údajů charakterizujících bezpečnostní funkce zajišťované systémy, konstrukcemi 
a komponentami jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §10 (2) 

Projektová východiska musí stanovit 

a) kategorie intenzity zatížení jaderného zařízení vlastnostmi území a četnost 
výskytu těchto zatížení, 

b) kategorie četnosti výskytu předpokládaných stavů jaderného zařízení, 

c) požadavky na kvalifikaci na prostředí systémů, konstrukcí a komponent, 

d) kategorie následků předpokládaných stavů jaderného zařízení a 

e) kritéria přijatelnosti příslušná kategoriím předpokládaných stavů jaderného 
zařízení a následků těchto stavů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §10 (3) 

Při projektování jaderného zařízení musí být v rámci projektových východisek 
stanovena základní projektová východiska. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §10 (4) 

Základní projektová východiska musí stanovit požadavky na rozumně proveditelnou 
odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení s vlivem na jadernou 
bezpečnost vůči vlastnosti území. Intenzita této vlastnosti území musí být určena 
hodnocením vlastnosti území pro četnost jejího výskytu, při které bude zajištěno 
plnění bezpečnostních cílů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §10 (5) 

Odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení s vlivem na jadernou 
bezpečnost podle odstavce 4 musí zajistit, že pro určenou intenzitu vlastnosti území 
bude docházet s vysokou pravděpodobností pouze k náhodným poruchám systémů, 
konstrukcí a komponent jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §11 (1) 

Základní projektová východiska musí stanovit základní vnější projektové události pro 
území k umístění jaderného zařízení. Tyto základní vnější projektové události jsou 
mezní hodnotou zatížení systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení 
vlastnostmi území a jejich kombinací, při které jsou s vysokou věrohodností plněny 
bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §11 (2) 

Pro stanovení základní vnější projektové události musí být zohledněny všechny 
události vyvolané vlastností území zahrnuté do posouzení území k umístění 
jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §11 (3) 

Intenzita základní vnější projektové události musí být rovna intenzitě hodnocené 
vlastnosti území s četností výskytu jednou za 10000 let nebo nižší, s výjimkou 
případů vlastností území, pro které musí být na základě použité metody posouzení 
území k umístění jaderného zařízení použity jiné četnosti výskytu vlastnosti území a 
odpovídající kritéria přijatelnosti pro zatížení intenzitou základní vnější projektové 
události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §11 (4) 

Základní vnější projektové události pro návrh a pro hodnocení odolnosti vybraných 
zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
nezbytných pro zvládání havarijních podmínek a radiační havárie jaderných zařízení 
s jaderným reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 50 MW musí 

a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet z postulovaného špičkového 
horizontálního zrychlení podloží stavební konstrukce, která nese tento systém, 
konstrukci nebo komponentu, o minimální hodnotě 1/10 hodnoty gravitačního 
zrychlení a 

b) pro stanovení odolnosti proti náhodnému pádu letadla nebo jiného objektu 
vycházet z intenzity účinků pádu takového objektu, jehož četnost pádu na plochu, na 
níž může způsobit základní vnější iniciační událost, je vyšší než jednou za 10000000 
let. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (1) 

Projektová východiska musí zajistit naplnění principů bezpečného využívání jaderné 
energie pro 
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a) základní vnější projektové události a jejich vysoce pravděpodobné kombinace s 
konzervativním přístupem stanovenými předpoklady o výchozím stavu jaderného 
zařízení a možných doprovodných poruchách, které nebrání účinnému zásahu 
bezpečnostních systémů, a 

b) pro vnější projektové události a scénáře spadající pro svou četnost výskytu a 
závažnost do rozšířených projektových podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (2) 

Naplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a) v projektu jaderného zařízení musí 
být zajištěno 

a) odolností vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na 
jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, tak, aby s rezervou odolaly 
důsledkům základních vnějších projektových událostí a pracovního prostředí, 

b) použitím pasivních funkcí systémů, konstrukcí a komponent k zajištění 
bezpečnostních funkcí, je-li to rozumně proveditelné, 

c) automatickým zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších systémů s 
vlivem na jadernou bezpečnost na základě zásahů pracovníků obsluhy podle 
vnitřních předpisů v případě následné poruchy vyvolané událostí podle odstavce 1 
písm. a) a 

d) bez negativního ovlivnění ochrany proti jiným vnitřním událostem vyvolaným 
vnějšími projektovými událostmi. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (3) 

Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) musí být v projektu jaderného 
zařízení 

a) zohledněny předvídatelné možnosti dalšího rozvoje a následků vnější projektové 
události, 

b) zohledněn vliv vnější projektové události na 

1. poruchy ze společné příčiny u zálohujících se systémů, konstrukcí a 
komponent, 

2. poruchy více jaderných zařízení nacházejících se na témže území k 
umístění jaderného zařízení, 

3. ohrožení regionální infrastruktury a vnějších dodávek zdrojů a 

4. omezení proveditelnosti ochranných opatření, 

c) zajištěny dostatečné kapacity a prostředky pro zvládání vnější projektovou 
událostí vyvolaných havarijních podmínek a radiačních havárií na územích k 
umístění jaderného zařízení s více jadernými zařízeními, u kterých se předpokládá 
sdílení podpůrných zařízení a služeb, 

d) zahrnuty prostředky a postupy pro monitorování výskytu vlastností území a 
podávání výstrahy o nich, 

e) stanoveny intervenční úrovně sledovaných parametrů z monitorování vlastností 
území pro aktivaci preventivních opatření na jaderném zařízení a ochranných 
opatření uvnitř a vně areálu jaderného zařízení a pro zahájení prověrek jaderného 
zařízení po vnější projektové události a 
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f) stanovena opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek potřebných zdrojů 
při dlouhotrvajících rozvojích událostí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (4) 

Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) projektem jaderného zařízení 
musí být provedeno hodnocení vnějších projektových událostí a odpovídajících 
scénářů spadajících do rozšířených projektových podmínek a musí být v projektu 
jaderného zařízení navržena rozumně proveditelná opatření zaměřená na extrémní 
události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (5) 

Při hodnocení vnějších projektových událostí a scénářů událostí podle odstavce 4 
musí být provedena analýza 

a) stanovující úrovně závažnosti vnější události, při které nelze zajistit plnění 
základních bezpečnostních funkcí, 

b) prokazující existenci rezervy systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na 
jadernou bezpečnost využitelných pro zvládání havarijních podmínek až do ztráty 
jejich odolnosti a funkčnosti, 

c) určující prostředky pro zajištění plnění principů bezpečného využívání jaderné 
energie a 

d) dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 písm. d) až f). 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (6) 

Na základě výsledků analýzy podle odstavce 5 musí být stanoveny postupy pro 
uplatnění prostředků podle odstavce 5 písm. c). 

Postulované iniciační události  

Reference: Vyhláška na Projekt §20 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit konzervativním přístupem seznam 
základních projektových vnitřních postulovaných iniciačních událostí, pro které bude 
zajištěna odolnost jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §20 (2) 

Seznam základních projektových vnitřních postulovaných iniciačních událostí musí 
být stanoven na základě technického úsudku s využitím deterministických a 
pravděpodobnostních metod analýzy nebo jejich kombinací. 

Reference: Vyhláška na Projekt §20 (3) 

Seznam základních projektových vnitřních postulovaných iniciačních událostí musí 
zahrnovat události, které mohou 

a) nahodile vzniknout při provozu jaderného zařízení v souladu s projektem 
jaderného zařízení a mohou mít významný vliv na jadernou bezpečnost jaderného 
zařízení a 

b) být způsobeny událostmi vyvolanými 

1. vlastnostmi území, nebo 

2. činností člověka. 

Reference: Vyhláška na Projekt §20 (4) 
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Základními projektovými vnitřními postulovanými iniciačními událostmi jsou zejména 

a) nahodilá samostatná porucha systému, konstrukce nebo komponenty, 

b) chybný zásah pracovníka obsluhy, nebo 

c) kombinace vnitřní postulované iniciační události podle písmene a) nebo b) s 
poruchami nebo situacemi na jaderném zařízení, vznikajícími v důsledku vlivu 
vlastností území, které jsou zohledněny v základních projektových východiscích. 

Rozšířené projektové podmínky 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit seznam postulovaných iniciačních událostí 
a scénářů pro rozšířené projektové podmínky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (2) 

Seznam postulovaných iniciačních událostí a scénářů pro rozšířené projektové 
podmínky musí být stanoven na základě technického úsudku s využitím 
deterministických a pravděpodobnostních metod analýzy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (3) 

Seznam samostatných postulovaných iniciačních událostí a scénářů pro rozšířené 
projektové podmínky musí zahrnovat události, které mohou být vyvolány v důsledku 
skrytých vad projektu jaderného zařízení nebo vlastností území, jejichž intenzita 
přesahuje úroveň základních vnějších projektových událostí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (4) 

V rámci zajišťování schopnosti projektu jaderného zařízení zvládat bez závažného 
poškození jaderného paliva rozšířené projektové podmínky musí být technicky 
řešeno zvládání postulovaných iniciačních událostí a scénářů pro rozšířené 
projektové podmínky, které zahrnují 

a) neobvyklý souběh více iniciačních událostí, které se vyskytují nahodile ve stavech 
jaderného zařízení, 

b) souběh vnitřních iniciačních událostí vyvolaných zvláště závažnými vnitřními 
událostmi nebo vlastnostmi území, 

c) poruchy ze společné příčiny na vybraných zařízeních, 

d) souběh poruch ze společné příčiny u všech jaderných reaktorů nebo skladů 
vyhořelého jaderného paliva, které se nalézají na témže území k umístění jaderného 
zařízení, a 

e) události, které jsou způsobilé ovlivnit všechna jaderná zařízení a jiná zařízení, 
která se nalézají na témže území k umístění jaderného zařízení, způsobit interakci 
mezi nimi a ovlivnit okolní infrastrukturu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (5) 

Nastanou-li rozšířené projektové podmínky, které jsou těžkou havárií, projekt 
jaderného zařízení musí zajistit jejich zvládnutí tak, aby byly plněny bezpečnostní 
cíle projektu jaderného zařízení stanovené pro zvládání tohoto typu událostí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (6) 
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Projektem jaderného zařízení musí být zajištěny v rozšířených projektových 
podmínkách prostředky k dlouhodobému zajišťování podkritičnosti aktivní zóny a 
bazénu skladování ozářeného jaderného paliva. 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (7) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit, aby jaderné zařízení bylo v rozšířených 
projektových podmínkách nezávislé na vnějších dodávkách energií a vstupů pro 
podporu bezpečnostních funkcí pro období, kdy není možné s dostatečnou 
spolehlivostí tyto dodávky obnovit. 

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (1) 

Koncepce ochrany do hloubky projektu jaderného zařízení musí vycházet z 
kategorizace vnitřních postulovaných iniciačních událostí a scénářů pro rozšířené 
projektové podmínky, která je prováděna s ohledem na předpokládanou četnost 
jejich výskytu a na závažnost možné radiační mimořádné události tak, aby bylo 
dosaženo optimalizace radiační ochrany. 

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (2) 

Pro každou kategorii vnitřních postulovaných iniciačních událostí nebo scénářů musí 
být stanovena radiační a technická projektová kritéria přijatelnosti tak, aby 

a) iniciační události s vysokou četností výskytu vedly k radiační mimořádné události 
prvního stupně nebo radiační nehodě a 

b) radiační havárie měly velmi nízkou četnost výskytu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (3) 

Radiační projektová kritéria přijatelnosti pro jednotlivé kategorie vnitřních 
postulovaných iniciačních událostí a scénářů musí být stanovena v souladu s 
požadavky atomového zákona na optimalizaci radiační ochrany obyvatel. 

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (4) 

Kategorizace vnitřních postulovaných iniciačních událostí nebo scénářů musí 
rozlišovat kategorie 

a) s vysokou četností výskytu, kterou je výskyt jedné nebo několika vnitřních 
postulovaných událostí stejného typu za dobu delší, než je rok provozu jaderného 
zařízení; do této kategorie mohou být zařazeny pouze události, které splní radiační 
projektová kritéria přijatelnosti pro abnormální provoz, 

b) se střední četností výskytu, kterou je výskyt vnitřní postulované iniciační události 
stejného typu za dobu delší, než je 10 let provozu jaderného zařízení; do této 
kategorie musí být zařazeny vnitřní postulované iniciační události, které splní 
radiační projektová kritéria přijatelnosti pro méně závažné základní projektové 
nehody, 

c) s nízkou četností výskytu, kterou je výskyt vnitřní postulované iniciační události 
stejného typu za dobu delší, než je doba životnosti jaderného zařízení; do této 
kategorie musí být zařazeny vnitřní postulované iniciační události a scénáře, které 
splní radiační projektová kritéria přijatelnosti pro závažné základní projektové 
nehody, a 

d) s velmi nízkou četností výskytu, kterou je výskyt vnitřní postulované iniciační 
události nebo scénáře za dobu delší, než je stonásobek doby životnosti jaderného 
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zařízení; do této kategorie musí být zařazeny vnitřní postulované iniciační události a 
scénáře rozšířených projektových podmínek. 

Praktické vyloučení 

Reference: Vyhláška na Projekt §4 (1) c) 

Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného zařízení, musí plnit tyto 
bezpečnostní cíle: 

c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 

1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení neodkladných 
ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná radiační havárie“), a 

2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro obyvatelstvo, 
která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká radiační havárie“), 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (5) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí zajistit pro zvládání 
rozšířených projektových podmínek rozumně proveditelná technická a organizační 
opatření pro dosažení takové odolnosti jaderného zařízení, že 

a) těžká havárie, která by mohla vést k časné radiační havárii nebo velké radiační 
havárii, je prakticky vyloučenou skutečností a 

b) těžká havárie, která nepatří mezi prakticky vyloučené skutečnosti a která by 
mohla vést k radiační havárii, bude zvládána tak, že budou nutná nejvýše ochranná 
opatření podle § 104 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodů 2 a 3 atomového zákona. 

3.3.1.6.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na projektová východiska, iniciační události, stavy 
elektrárny a praktické vyloučení 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na projektová východiska, iniciační 
události a scénáře, stavy elektrárny a praktické vyloučení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  

V projektu budou specifikována a dokumentována projektová východiska, jež budou 
obsahovat vymezení stavů elektrárny, určení bezpečnostních funkcí a vlastností 
zařízení důležitých pro bezpečnost, kritéria přijatelnosti vymezující hranice projektu, 
v nichž budou bezpečnostní funkce plněny a metody průkazů jaderné bezpečnosti 
využité v analýzách.  

Stavy jaderného zařízení pro potřeby zpracování ZBZ jsou definovány v kapitole 1.6 
„Informace o stavech jaderného zařízení“ a zde jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tab. 2 Stavy jaderného zařízení pro potřeby zpracování ZBZ 

Provozní stavy Havarijní podmínky 

Prakticky 
vyloučené 
podmínky Normální 

provoz 
Abnormální 

provoz 

Základní 
projektové 

nehody 

Rozšířené projektové podmínky 

Bez vážného 
poškození 

jaderného paliva 
Těžké havárie 

Projektová východiska 

Pro projekt budou definována a dokumentována projektová východiska obsahující 
zejména: 

 stavy jaderného zařízení, jejich kategorie a jim příslušná kritéria přijatelnosti, 
 specifikaci funkcí (zejména bezpečnostních) a požadavků na vlastnosti 

zařízení důležitých pro jadernou bezpečnost, určených a nezbytných pro 
bezpečně zvládání jednotlivých stavů jaderného zařízení a pro plnění 
bezpečnostního cíle podle požadavků legislativy a dozorných orgánů, 

 specifické předpoklady a hodnoty (kritéria přijatelnosti), představující 
ohraničující meze projektu (za kterých jsou uvedené funkce splněny), plynoucí 
z legislativy, požadavků dozorných orgánů, obecně uznávané praxe nebo 
odvozené z analýz založených na výpočtech nebo experimentech a na 
zkušenostech projektanta, 

 v odůvodněných případech také metody analýz průkazů jaderné bezpečnosti 
a radiační ochrany a další podpůrné informace. 

U jaderných elektráren s více bloky v území k umístění bude mít každý blok své 
vlastní bezpečnostní systémy a systémy pro zvládání rozšířených projektových 
podmínek. Pro další zvýšení bezpečnosti je možné v projektu zvážit vzájemné 
propojení mezi bloky jaderné elektrárny. 

Všechny systémy jaderné elektrárny, které mohou obsahovat štěpný nebo 
radioaktivní materiál, budou navrženy tak, aby:  

 bránily výskytu událostí, které by mohly vést k nekontrolovanému uvolnění 
radioaktivního záření do životního prostředí; 

 bránily dosažení náhodné kritičnosti a přehřátí; 
 zajistily, že radioaktivní úniky budou udržovány pod povolenými limity pro 

vypouštění za normálního a abnormálního provozu a na co nejnižší možné 
úrovni za havarijních podmínek; 

 usnadnily zmírnění radiologických dopadů. 

Vnitřní a vnější vlivy 

Projekt NJZ EDU bude vycházet z podmínek vlastností území, které jsou 
specifikovány v dílu 2 ZBZ. Projekt uváží všechna relevantní zatížení a parametry 
prostředí, působící na systémy, konstrukce a komponenty v důsledku vnitřních a 
vnějších ohrožení. 

Mezi vnitřní vlivy patří účinky úniku chladiva z vysokoenergetických potrubí, švihy 
potrubí, vnitřní projektily např. z roztržení rotujících strojních částí, vnitřní záplavy, 
vnitřní požáry a výbuchy, pády a nárazy těžkých břemen, selhání tlakových častí, 
opor a jiných konstrukčních částí, elektromagnetické interference se zařízením 
elektrárny, úniky vody, plynu, páry nebo škodlivých látek. 
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Ve skupině vnějších vlivů budou uvažovány dvě podskupiny událostí 
s vyhodnocením reálné možnosti výskytu specificky pro dané území k umístění: 

 Přírodní události: zemětřesení, vichřice, blesky, vnější záplavy, teploty, 
dešťové a sněhové srážky, tvorba ledu (námraza), zvýšení hladiny spodní 
vody, sucho, teplota chladicí vody a její zamrzání, jiná rizika v dodávce 
chladící vody a vzduchu, působení flóry a fauny apod., včetně zhodnocení 
extrémních událostí. 

 V případě systémů nutných pro zabránění časným nebo velkým radioaktivním 
únikům bude plnění požadované funkce zajištěno s dostatečnou rezervou i 
pro extrémní vnější vlivy, závažnější než vlivy zahrnuté do základních 
projektových východisek. 

 Události, způsobené lidskou činností: vnější požáry a výbuchy (včetně 
velkého požáru plynového potrubí), pády letadel, elektromagnetické 
interference se zařízením mimo elektrárnu, ohrožení z dopravy a 
průmyslových činností v okolí elektrárny i na území elektrárny (letící 
předměty, plynový oblak, výbuchy), rizika ze sousedních objektů a zařízení 
včetně sousedních jaderných zařízení, šíření toxických, korozivních nebo 
hořlavých plynů, dopravní a průmyslové nehody apod. 

V projektu elektrárny budou též uváženy kombinace zátěží od vnitřních událostí a 
vnějších vlivů, pokud takové kombinace nebudou vysoce nepravděpodobné. 
Samostatně budou uvažovány potenciální poruchy a poškození zařízení elektrárny 
v důsledku sabotáže (diversních akcí). 

Iniciační události a scénáře 

Bude sestaven úplný seznam postulovaných iniciačních událostí a scénářů vnitřního 
i vnějšího původu, které budou přiměřeným způsobem kategorizovány podle 
odhadované frekvence jejich výskytu nebo dle současné praxe, na:  

 normální provoz, 
 abnormální provoz, 
 základní projektové nehody, 
 rozšířené projektové podmínky. 

Iniciační události a scénáře budou zařazeny do příslušné kategorie v závislosti na 
jejich pravděpodobnosti a závažnosti s uvážením světové praxe. Pro každou takto 
určenou kategorii bude stanovena limitní dávka ozáření a specifikovány další 
bezpečnostní cíle, včetně metody průkazu splnění těchto cílů. 

V každé kategorii bude proveden výběr takzvaných „obalových“ událostí, které 
zahrnují z hlediska následků další obdobné stavy/události v té samé kategorii a které 
budou posuzovány vůči kritériím přijatelnosti. 

Projekt systémů, konstrukcí a komponent bude uvažovat události, vyplývající 
z kombinace normálních a extrémních podmínek vnějšího prostředí, iniciačních 
událostí, scénářů a ohrožení, pokud takové kombinace nebudou vysoce 
nepravděpodobné. Návrh a dimenzování konstrukcí, systémů a komponent budou 
takové, aby vydržely účinky vybraného spektra událostí s dostatečnými 
bezpečnostními rezervami. V průběhu projektování budou posouzeny další možnosti 
snížení následků vnějších ohrožení vyskytujících se v území k umístění. 

Postulované iniciační události a scénáře budou vycházet z analýzy všech událostí, 
které mohou na JZ potenciálně vzniknout, jak během provozu jaderného zařízení na 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.3.1 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 40 

 

výkonu, tak i ve stavech s odstaveným reaktorem, včetně poruch v bazénech 
skladování vyhořelého paliva, v systémech pro zpracování nebo skladování 
radioaktivního odpadu, jakož při manipulaci s jaderným palivem. Při tom budou 
uváženy nejen poruchy v chladicích systémech reaktoru, ale i poruchy systémů 
bazénu skladování vyhořelého jaderného paliva, poruchy systémů pro zpracování 
nebo skladování radioaktivního odpadu a poruchy nebo chyby při manipulaci s 
jaderným palivem. Budou uváženy jak poruchy zařízení elektrárny, tak i lidské chyby 
a poruchy způsobené vnitřními i vnějšími ohroženími.  

Reprezentativní seznam postulovaných iniciačních událostí a scénářů bude určen s 
využitím deterministických a pravděpodobnostních metod a jejich kombinací, 
mezinárodní praxe a s přihlédnutím k provozním zkušenostem a inženýrskému 
odhadu. Vyloučení jakékoliv postulované iniciační události či scénáře z komplexního 
seznamu bude náležitě technicky zdůvodněno. 

Očekávané chování jaderného zařízení po jakékoliv postulované iniciační události a 
scénáři bude takové, aby bylo dosaženo následujících podmínek (pořadí dle priority): 

 Postulovaná iniciační událost ani scénář nebude přinášet žádné významné 
bezpečnostní riziko nebo způsobí pouze změnu směrem k bezpečnému stavu 
v důsledku inherentních vlastností jaderného zařízení. 

 Postulovaná iniciační událost nebo scénář způsobí změnu směrem k 
bezpečnému stavu v důsledku pasivních vlastností jaderného zařízení nebo 
za pomoci provozních systémů, které pracují nepřetržitě (bez ohledu na 
postulovanou iniciační událost nebo scénář) ve stavu nutném pro zvládnutí 
předpokládané iniciační události nebo scénáře, nebo limitačních systémů a 
ochran, které zapůsobí po překročení nastavených hodnot s cílem navrátit 
jaderné zařízení do bezpečného stavu. 

 Po postulované iniciační události nebo scénáři bude jaderné zařízení uvedeno 
do stabilizovaného podkritického stavu pomocí bezpečnostních systémů a 
diverzních a alternativních prostředků, které budou aktivovány v reakci na 
danou postulovanou iniciační událost nebo scénář. 

 Po postulované iniciační události nebo scénáři bude jaderné zařízení uvedeno 
do bezpečného stavu dodržením specifikovaných postupů a procedur. 

Tam, kde bude v reakci na postulovanou iniciační událost nebo scénář vyžadována 
rychlá a spolehlivá akce, bude požadován automatický zásah vedoucí k aktivaci 
nezbytných bezpečnostních systémů tak, aby se zabránilo rozvoji události do 
závažnějších scénářů. 

Možnost manuálního spuštění bezpečnostních systémů anebo jiných zásahů 
operátorů bude uvažována pouze za předpokladu, že bude k dispozici dostatečná 
doba pro přijetí rozhodnutí a vykonání zásahu a že pro spolehlivé vykonání takového 
zásahu budou k dispozici přiměřená a jasně dokumentovaná ustanovení předpisů 
(provozních a havarijních), které budou pravidelně procvičovány. 

Bezpečnost jaderné elektrárny závisí kromě zásahů automatických systémů také na 
zásazích provozního personálu. V bezpečnostních analýzách je potřeba uvážit a 
vyhodnotit všechny zásahy operátorů, které jsou nutné pro časné diagnostikování 
stavu elektrárny a pro její uvedení do stabilizovaného podkritického stavu a následně 
do bezpečného stavu, s využitím přístrojového vybavení pro monitorování stavu a 
pro sledování manuálních zásahů. 
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Projekt stanoví nezbytné systémy, konstrukce a komponenty a rovněž postupy 
nezbytné k zajištění a udržení kontroly nad jaderným zařízením a pro zmírnění 
škodlivých následků v důsledku ztráty této kontroly. 

Jakékoli ovládací zařízení nezbytné pro činnost obsluhy, které je třeba provést 
ručně, bude umístěno na vhodném místě tak, aby byla zajištěna jeho dostupnost v 
době potřeby a aby byl umožněn bezpečný přístup za podmínek očekávaných 
v dané situaci. 

Konkrétní seznam iniciačních událostí a scénářů a jejich analýzy budou obsaženy v 
dalším stupni licenční dokumentace (v Předběžné bezpečnostní zprávě). Při 
sestavení konkrétního seznamu budou respektovány všeobecně uvažované skupiny 
a konkrétní události tak, jak budou uvedeny v aktuálních dokumentech SÚJB, 
WENRA a IAEA. 

Havarijní podmínky 

Projekt bude navržen tak, aby havarijní podmínky nevedly ke ztrátě systémů, které 
jsou požadovány pro zmírnění jejich následků. 

Základní projektové nehody 

Ze všech postulovaných iniciačních událostí bude vyčleněna skupina základních 
projektových nehod za účelem stanovení hraničních podmínek, které elektrárna 
zvládne bez překročení radiačních kritérií přijatelnosti za podmínek, kdy je projekt 
odolný proti vnitřním a vnějším ohrožením minimálně na úrovni základních 
projektových východisek a dochází pouze k nahodilým jednoduchým poruchám. 
Analýzy těchto základních projektových nehod budou sloužit k ověření základních 
projektových východisek a požadavků na funkčnost bezpečnostních systémů a 
dalších zařízení důležitých pro jadernou bezpečnost, která jsou nezbytná pro 
zvládání havarijních podmínek, s cílem uvedení elektrárny do bezpečného stavu a 
zmírnění následků nehod. 

V případě většiny základních projektových nehod bude reaktor odstaven a převeden 
do podkritického stabilizovaného stavu. Pokud by mohlo dojít k opětovné kritičnosti 
reaktoru a ke zvýšení výkonu, například v důsledku vychlazování po prasknutí 
hlavního parovodu, bude úroveň dosažitelného výkonu omezena tak, aby limity pro 
palivo nebyly překročeny. Současně bude k dispozici jasná indikace stavu 
elektrárny, která umožní operátorovi udržet elektrárnu ve stabilizovaném 
podkritickém stavu a následně ji převést do bezpečného stavu podle provozních 
předpisů. 

Rozšíření projektových východisek o rozšířené projektové podmínky včetně 
těžkých havárií 

Na rozdíl od dřívější generace jaderných reaktorů, u kterých bylo zvládání havárií 
závažnějších než základní projektové nehody zabezpečeno jen havarijními předpisy 
(Emergency Operating Procedures – EOP) a návody pro zvládání těžkých havárií 
(Severe Accident Management Guidelines – SAMG) s použitím jakýchkoliv 
dostupných systémů elektrárny i mimo oblast jejich projektových parametrů, bude 
projekt zahrnovat i specifické technologické systémy pro zvládání rozšířených 
projektových podmínek (vícenásobné poruchy a těžké havárie). 

Rozšířené projektové podmínky včetně těžkých havárií se tak stávají integrální 
součástí projektových východisek jaderného bloku. Výběr scénářů pro zvládání 
rozšířených projektových podmínek bude proveden na základě inženýrského 
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odhadu, deterministického hodnocení a pravděpodobnostního hodnocení 
s respektováním existující mezinárodní praxe. 

Uvedené specifické systémy (systémy pro zvládání rozšířených projektových 
podmínek) zajišťují plnění bezpečnostních funkcí v rozšířených projektových 
podmínkách podobně jako bezpečnostní systémy pro zvládání základních 
projektových nehod, ale s modifikovanými projektovými požadavky: 

 Systémy budou bezpečnostně klasifikovány a přiměřeně kvalifikovány pro 
plnění požadované bezpečnostní funkce s dostatečnou rezervou 
v rozšířených projektových podmínkách. 

 Systémy budou projektovány pro provádění požadované funkce i 
v podmínkách vnějších vlivů zahrnutých do projektových východisek, přičemž 
v případě systémů nutných pro zabránění časným nebo velkým radioaktivním 
únikům bude plnění požadované funkce zajištěno s dostatečnou rezervou i 
pro extrémní vnější vlivy, závažnější než vlivy zahrnuté do základních 
projektových východisek. 

V projektu bude zajištěno splnění následujících tří cílů: 
 Snížit pravděpodobnost nebo zmírnit následky vícenásobných postulovaných 

poruchových událostí. 
 Zabránit v rozumně proveditelné míře všem těžkým haváriím, které by mohly 

vést k selhání systému ochranné obálky. 
 Omezit následky těžkých havárií. Systém ochranné obálky bude schopen 

zvládnout vážné poškození aktivní zóny. Projekt zahrne prostředky pro 
zadržení a chlazení trosek paliva, zajistí odvod tepla z ochranné obálky, 
zabrání interakci taveniny s betonem, zamezí explozím vodíku, omezí úniky a 
prodlouží čas nutný k zásahu operátora při zvládání těžké havárie. Bude 
zabráněno takovému poškození paliva v bazénu skladování VJP, které by 
mohlo vést k časnému či velkému úniku. 

Vstupem pro stanovení rozsahu rozšířených projektových podmínek bude též 
splnění sumárních pravděpodobnostních bezpečnostních cílů. Pravděpodobnostní 
hodnocení (spolu s technickým posouzením a uplatněním dalších kritérií) bude 
použito k určení seznamu rozšířených projektových podmínek a pro návrh 
souvisejících projektových opatření. 

Bude provedena analýza rozšířených projektových podmínek, na jejímž základě 
budou součástí projektu bezpečnostní prvky určené pro zvládání rozšířených 
projektových podmínek, a k rozšíření funkcí bezpečnostních systémů a jejichž 
účelem bude zabránit těžké havárii, nebo zmírnit následky těžké havárie a udržet 
integritu systému ochranné obálky. Hodnocení efektivity těchto zařízení a zařízení 
pro udržení integrity systému ochranné obálky v podmínkách těžké havárie bude 
prokazováno metodami nejlepšího odhadu. 

Na základě možných rozšířených projektových podmínek budou definovány 
konstrukční meze systémů, konstrukcí a komponent určených pro jejich prevenci, 
případně pro jejich kontrolu a zmírnění následků, pokud se vyskytnou. 

Systémy určené pro použití v rozšířených projektových podmínkách budou: 
 V rozumně proveditelné míře nezávislé na systémech, které se používají při 

základních projektových nehodách; 
 budou fungovat v podmínkách prostředí, které za těchto podmínek panuje, 

včetně podmínek těžkých havárií tam, kde to bude vhodné; 
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 jejich spolehlivost bude odpovídat funkci, kterou mají plnit. 

Systémy, konstrukce a komponenty určené pro ochranu systému ochranné obálky 
budou schopné odolat extrémním scénářům a událostem, které mimo jiné zahrnují 
tavení aktivní zóny. Tyto scénáře budou vybrány pomocí mezinárodní praxe, 
inženýrského úsudku a výstupů z pravděpodobnostních hodnocení bezpečnosti. 

Těžké havárie 

Těžké havárie, které by vedly k časným nebo velkým únikům budou prakticky 
vyloučeny. Za časné radioaktivní úniky jsou považovány takové úniky, které by 
vyžadovaly zavedení neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo, ale na 
jejich zavedení není dostatečný čas. Za velké radioaktivní úniky jsou považovány 
takové úniky, které by vyžadovaly ochranná opatření, jež nelze omezit místně anebo 
časově. 

Projekt JZ bude zahrnovat systémy, konstrukce, komponenty a havarijní postupy pro 
prevenci a zvládání těžkých havárií potenciálně vedoucích k časnému selhání 
systému ochranné obálky (resp. hermetické obálky) a pro minimalizaci úniků. Těžké 
havárie, které by mohly vést k časnému selhání systému ochranné obálky, budou 
vyloučeny deterministicky na základě průkazu fyzikální nemožnosti jejich vzniku, 
nebo pokud bude prokázáno, že pravděpodobnost jejich vzniku je natolik nízká, že s 
vysokou mírou jistoty mohou být považovány za extrémně nepravděpodobné. Jde 
například o: 

 explozi vodíku, 
 poškození tlakové nádoby reaktoru při vysokém tlaku, 
 parní explozi, která může ohrozit systém ochranné obálky (resp. hermetickou 

obálku), 
 havárie s reaktivitou (včetně nehomogenního zředění koncentrace bóru). 

Pro těžké havárie, které nemohou být prakticky vyloučeny, budou přijata taková 
projektová řešení, aby zaváděná opatření k ochraně obyvatelstva a životního 
prostředí byla omezená v prostoru a čase (bez trvalého přemístění obyvatelstva, bez 
nutnosti evakuace z bezprostředního okolí elektrárny, jen omezené ukrývání osob a 
žádná dlouhodobá omezení ve spotřebě potravin), a k dispozici bude dostatek času 
na realizaci uvedených opatření. 

I v případě, když bude pravděpodobnost vážného poškození aktivní zóny velmi 
nízká, bude v projektu uvažována minimálně jedna těžká havárie spojená 
s roztavením aktivní zóny při nízkém tlaku. Bude zvolena taková havárie s 
nezanedbatelnou pravděpodobností, která vede k největšímu zatížení kontejnmentu 
jak z hlediska jeho mechanického namáhání, tak i z hlediska zdrojového členu 
radioaktivity. Pro tuto referenční havárii budou pro systémy, konstrukce a 
komponenty v projektu elektrárny navrhnuta taková opatření, která zabezpečí 
dodržení příslušných bezpečnostních cílů. 

Praktické vyloučení 

Nehodové sekvence mohou být považovány za prakticky vyloučené: 
 pokud je fyzikálně nemožné, aby nehodová sekvence nastala nebo, 
 v případě, že vznik nehodové sekvence lze považovat s vysokým stupněm 

věrohodnosti za extrémně nepravděpodobný. 

Pro minimalizaci neurčitostí a zvýšení robustnosti průkazu bezpečnosti jaderného 
zařízení, se demonstrace praktického vyloučení v projektu bude primárně opírat 
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o kritérium fyzikální nemožnosti a až v druhé řadě o kritérium extrémní 
nepravděpodobnosti. 

Nelze-li tedy určité podmínky vyloučit na základě jejich fyzikální nemožnosti, pak je 
pro praktické vyloučení těchto podmínek třeba přijmout konkrétní, rozumně 
proveditelná technická a organizační opatření, zabraňující mechanismu vzniku 
těchto podmínek a pro každý takový scénář deterministickými analýzami prokázat 
účinnost přijatých opatření. V závěru procesu prokázání praktického vyloučení je 
pomocí pravděpodobnostních metod třeba potvrdit, že s velkou mírou 
důvěryhodnosti je četnost selhání přijatých opatření extrémně nízká. V potaz bude 
brána i míra věrohodnosti určení pravděpodobnosti (budou vyhodnoceny nejistoty). 
K potvrzení, že existuje dostatečná rezerva do vzniku hranového efektu (tzv. cliff 
edge efektu) budou v potřebném rozsahu zpracovány potřebné citlivostní studie. 

Praktické vyloučení některé z výše uvedených podmínek pouze na základě 
extrémně nízké pravděpodobnosti je ovšem samo o sobě nedostačující. I přes 
prokázanou extrémně nízkou pravděpodobnost vzniku dané havarijní 
sekvence/události je třeba prověřit, zda není možné přijmout další konkrétní 
rozumně proveditelná technická a organizační opatření dále snižující riziko. 

Zdůvodnění praktického vyloučení tak bude primárně založeno na technických 
projektových opatřeních a tam, kde to bude rozumně proveditelné, bude posíleno 
provozními postupy (např. dostatečná frekvence kontrol). Bude zajištěno, že 
opatření pro praktické vyloučení zůstanou v platnosti v průběhu celé životnosti 
jaderného zařízení. 

Nezávislost na vnějších dodávkách energií a vstupů 

Elektrárna bude při zvládání základních projektových nehod i rozšířených 
projektových podmínek nezávislá na vnějších dodávkách energií a vstupů pro 
podporu bezpečnostních funkcí pro období, kdy není možné s dostatečnou 
spolehlivostí tyto dodávky obnovit. 

Tato nezávislost bude zajištěna vnitřními kapacitami bezpečnostních systémů a 
diverzních a alternativních prostředků elektrárny a dále dostatečnými a vůči vnějším 
vlivům odolnými sklady v rámci areálu elektrárny, jejichž využití bude umožněno 
pomocí pevných či mobilních prostředků. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.1-15] Issue E: E1.1, E4.1, E4.2, E4.3, E5.1, E5.2, 
E6.1, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5, E8.1, E8.2, E8.3, E8.5, E8.6 a E11.1, Issue G: 
G1.1, G2.1, G2.2 a IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.1-6] Req. 13, 5.1., 5.2., Req. 15, 5.4., 
Req. 16, 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., Req. 19, 
5.24., 5.25., 5.26., Req. 20, 5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 5.32., Req. 33, 5.63. a Req. 34. 
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3.3.1.7 RADIAČNÍ OCHRANA A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na radiační ochranu a radiační bezpečnostní cíle a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

3.3.1.7.1 Základní legislativní požadavky na radiační ochranu a radiační 
bezpečnostní cíle 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na radiační ochranu a radiační bezpečnostní cíle. 

Reference: Atomový zákon §25 (1) e) 

Držitel povolení a registrant jsou povinni 

e) dodržovat technické a organizační podmínky bezpečného provozu jaderného 
zařízení a pracoviště se zdrojem ionizujícího záření a technické a organizační 
podmínky bezpečného nakládání se zdrojem ionizujícího záření a postupovat v 
souladu s vnitřními předpisy, 

Reference: Atomový zákon §25 (1) h) 

Držitel povolení a registrant jsou povinni 

h) vést a uchovávat evidenci zdrojů ionizujícího záření, radioaktivních odpadů a 
jaderných položek a evidované údaje předávat Úřadu, 

Reference: Atomový zákon §62 

Každý, kdo vykonává činnost v rámci plánované expoziční situace, je povinen omezit 
ozáření fyzické osoby tak, aby celkové ozáření způsobené kombinací ozáření z 
těchto činností bylo odůvodněné, optimalizované a nepřekračovalo v součtu limity 
ozáření. 

Reference: Atomový zákon §66 (1) 

Každý, kdo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen při optimalizaci 
radiační ochrany zohlednit rozsah ozáření, jeho pravděpodobnost a počet fyzických 
osob vystavených ozáření. 

3.3.1.7.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na radiační ochranu a radiační bezpečnostní cíle 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na radiační ochranu a radiační 
bezpečnostní cíle. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  

Obecné zabezpečení principů radiační ochrany 

Bude zajištěno plnění požadavků stanovených českými zákony v oblasti radiační 
ochrany (viz vyhláška č. 422/2016 Sb. [3.3.1-4] a vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.1-2]) 
tak, aby ve všech provozních stavech jaderného zařízení a při všech plánovaných 
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expozičních situacích, nakládáním se zdroji ionizujícího záření, vypouštění 
radioaktivních látek atd. zůstaly všechny zdroje ionizujícího záření pod kontrolou a 
expozice byly udržovány pod limity ozáření resp. autorizovanými limity a na tak nízké 
úrovni, jak je rozumně dosažitelné.  

Specifickým cílem radiační ochrany je zabezpečit, aby ve všech stavech byla 
expozice způsobená vlivem elektrárny a dávka z jakéhokoliv uvolněného 
radioaktivního materiálu z elektrárny nižší, než jsou příslušné limity (resp. dávkové 
optimalizační meze) a tak nízká, jak je rozumně dosažitelná (ALARA).  

Základním principem pro zajištění radiační ochrany provozního personálu 
uplatněným v projektu bude, že osobní dávky budou tak nízké, jak je rozumně 
dosažitelné – ALARA, viz ICRP 60/91 [3.3.1-10], ICRP 103/2007 [3.3.1-11], IAEA 
GSR Part 3 [3.3.1-8] a další relevantní dokumenty IAEA, Euratom Directive 2013/59 
[3.3.1-9]. 

Projekt elektrárny zajistí splnění požadavků vyhlášky č. 329/2017 Sb. o požadavcích 
na projekt jaderného zařízení [3.3.1-7]. Zajistí například vybavení prostředky 
umožňující řízení plynných a kapalných výpustí a nakládání s radioaktivním 
odpadem, umožní provedení veškerého potřebného rozsahu údržby při zachování 
optimalizované rovnováhy mezi snižováním osobních dávek a požadavky 
na udržovatelnost. Budou identifikovány všechny zdroje ozáření a vyhodnoceny 
potenciální dávky, které mohou obdržet pracovníci elektrárny a obyvatelstvo, a také 
možné vlivy na životní prostředí v důsledku provozu elektrárny. 

Radiační bezpečnostní cíle, uvedené v kap. 3.12 a 2.9 této bezpečnostní zprávy, 
jsou stanoveny nezávisle na použitém konkrétním typu reaktoru, na jeho výkonu a 
použitých technických řešeních. Tyto cíle jsou limitními hodnotami pro všechny 
uvažované reaktorové technologie, které tak mohou být použity pro rozhodnutí 
o umístění elektrárny. Každá z uvažovaných reaktorových technologií zabezpečí 
dodržení uvedených radiačních kritérií a bude prokazatelně respektovat základní 
princip radiační ochrany, tj. omezit ozáření na co nejnižší rozumně dosažitelnou 
úroveň (princip ALARA) nejenom v provozních stavech, ale i v případě havarijních 
podmínek. 

Naplněním specifikovaných projektových cílů v oblasti dávek profesního ozáření a 
expozice obyvatelstva bude zajištěno omezení rizika tak, že žádný jednotlivec 
nebude nadměrně ohrožen rizikem poškození zdraví vlivem ionizujícího záření z 
jaderného zařízení v průběhu jeho celého životního cyklu. 

Projektové řešení má za cíl omezit potřebu aplikace ochranných opatření při 
havarijních podmínkách. 

Kvantitativní ukazatele zabezpečení radiační ochrany – provozní stavy 

Pro všechny stavy elektrárny budou stanovena kvantitativní radiační kritéria 
přijatelnosti a/nebo bezpečnostní cíle, odstupňované tak, že čím bude vyšší 
frekvence výskytu dané situace, tím budou požadavky na její bezpečné zvládnutí 
přísnější. Tato kritéria a cíle budou stanoveny pro normální provoz, abnormální 
provoz, základní projektové nehody a rozšířené projektové podmínky.  

Události s vyšší frekvencí výskytu budou mít zanedbatelné nebo velmi malé 
radiologické účinky a události s vážnými následky budou prakticky vyloučeny. Pro 
stanovení radiologických účinků budou uváženy nejenom procesy a události 
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vznikající po dobu umístění paliva v reaktoru, ale i pro stavy, kdy je buď část nebo 
všechno palivo skladováno v bazénu skladování vyhořelého jaderného paliva. 

Hodnoty dávek při profesním ozáření stanovené z hlediska úrovně radiační ochrany 
budou v souladu s hodnotami uvedenými v kap. 3.12 a 2.9. Bude provedeno 
vyhodnocení s cílem prokázat, že uvedené hodnoty dávek budou plněny. 

Nepřekročení těchto limitních hodnot bude zajištěno prostřednictvím vhodné 
konstrukce systémů a volbou materiálů (např. volba materiálů a chemického složení 
chladiva pro nižší kontaminaci, volba materiálů zařízení s nízkou pravděpodobností 
aktivace, zlepšené podmínky pro periodickou a neperiodickou údržbu), uspořádáním 
(stínění a vzdálenost) a prostřednictvím organizace provozu a údržby (např. údržba 
zaměřená na spolehlivost a využití automatizace). 

Projekt zajistí, aby ve všech provozních stavech jaderného zařízení a s tím 
souvisejících činností a při všech plánovaných výpustech radioaktivních látek byly 
expozice udržovány pod limity ozáření, resp. autorizovanými limity a na tak nízké 
úrovni, jak je rozumně dosažitelné. Zároveň projekt zajistí, že v případě havarijních 
podmínek, budou radiologické dopady havárií omezovány. 

Projekt zajistí, aby všechny zdroje ionizujícího záření byly pod administrativní a 
technickou kontrolou. Všechny expozice či výpusti radioaktivních látek do životního 
prostředí budou rovněž pod technickou a administrativní kontrolou a udržovány pod 
limity ozáření, resp. autorizovanými limity na tak nízké úrovni, jak je rozumně 
dosažitelné v souladu s legislativními požadavky na radiační ochranu. 

Projekt zajistí, aby profesní ozáření radiačních pracovníků a ozáření obyvatelstva 
nepřekročilo limity ozáření, respektive dávkové optimalizační meze. Projekt rovněž 
zajistí, aby výše ozáření byla na tak nízké úrovni, jak je rozumně dosažitelné za 
provozních stavů po celou dobu provozu jaderného zařízení a rovněž i při 
havarijních podmínkách. 

Hodnoty efektivní dávky u jednotlivce z obyvatelstva z přímého ozáření a úvazku 
efektivní dávky z vnitřního ozáření v podmínkách normálního a abnormálního 
provozu nepřesáhnou hodnoty uvedené v kap. 3.12 a 2.9.  

Procesem optimalizace budou stanoveny autorizované limity pro radioaktivní výpusti 
ve struktuře specifikované v kap. 3.12 a 2.9 této zprávy, a to jak pro normální 
provoz, tak pro abnormální provoz. 

Pro normální a abnormální provoz a pro základní projektové nehody tyto cíle zajišťují 
soulad se závaznými dávkovými limity pro pracovníky a obyvatelstvo, stanovenými v 
příslušných předpisech. 

Kvantitativní ukazatele zabezpečení radiační ochrany – havarijní podmínky 

Maximální velikosti úniků pro základní projektové nehody a rozšířené projektové 
podmínky včetně těžkých havárií budou v projektu určeny v souladu s hodnotami 
uvedenými v kap. 3.12 a 2.9. 

Projektové řešení zabezpečí, že havarijní podmínky bez vážného poškození 
jaderného paliva budou mít v souladu s kritérii uvedenými v kap. 3.12 a 2.9 žádné 
anebo pouze minimální radiologické následky v okolí elektrárny (bez potřeby 
zavádění jodové profylaxe, ukrytí anebo evakuace). 

Přijatelnost radiologických následků v případě základních projektových nehod bude 
prokázána deterministicky konzervativním přístupem. Při posuzování dodržení 
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radiačních cílů bude vzata v úvahu nejlepší současná praxe pro stanovení velikosti 
úniků z porušeného paliva, úrovně aktivity chladiva reaktoru, úrovně úniků ze 
systému chlazení reaktoru atd. 

Rozšířené projektové podmínky bez vážného poškození jaderného paliva budou 
hodnoceny metodami nejlepšího odhadu a jejich radiační cíle budou stanoveny 
shodně jako pro základní projektové nehody. 

Těžké havárie budou hodnoceny metodami nejlepšího odhadu a jejich radiační cíle 
budou stanoveny tak, aby potřebná ochranná opatření mimo vlastní prostor 
elektrárny byla nutná jen v omezeném rozsahu a čase a aby byla zajištěna 
dostatečná doba k provedení těchto opatření. 

Pro těžké havárie, které není možné prakticky vyloučit, budou použita taková 
projektová řešení, aby potřeba ochranných opatření pro obyvatelstvo byla omezena 
z hlediska zasaženého území i z hlediska časového v souladu s kapitolou 3.12 a 2.9 
s tím, že bude k dispozici dostatečný čas pro uskutečnění potřebných opatření. 

Pro havárie bez vážného poškození jaderného paliva se uplatněním projekčních 
opatření zabezpečí, aby tyto neměly buď žádné anebo měly pouze minimální 
radiologické následky v okolí elektrárny. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky. 
Podrobnější informace k radiační ochraně jsou uvedeny v kapitole 3.12 
Způsob zajištění radiační ochrany. 

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.1-15] Issue E: E1.1, E4.1 a IAEA SSR 2/1 rev1 
[3.3.1-6] 2.6., 2.7., 4.3. a 4.4. 
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3.3.1.8 ZÁSADY BEZPEČNOSTNÍHO HODNOCENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bezpečnostní hodnocení a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

3.3.1.8.1 Základní legislativní požadavky na bezpečnostní hodnocení 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bezpečnostní hodnocení. 

Reference: Atomový zákon §48 (1) 

Během životního cyklu jaderného zařízení musí být pravidelně, systematicky, 
komplexně a ověřitelným způsobem prováděno hodnocení úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (dále jen „hodnocení 
bezpečnosti“) a jeho dokumentování. 

Reference: Atomový zákon §48 (2) 

Hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat tyto typy hodnocení: 

a) deterministické hodnocení bezpečnosti, 

b) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti v případě jaderného zařízení, které 
není výzkumným jaderným zařízením s jaderným reaktorem o tepelném výkonu 
nižším než 2 MW, skladem radioaktivního odpadu, skladem vyhořelého jaderného 
paliva nebo úložištěm radioaktivního odpadu, 

c) periodické hodnocení bezpečnosti, 

d) průběžné hodnocení bezpečnosti a 

e) zvláštní hodnocení bezpečnosti. 

Reference: Atomový zákon §48 (3) 

Zvláštní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 

a) před provedením změny při využívání jaderné energie, 

b) v případě radiační mimořádné události na jaderném zařízení nebo na jiném 
jaderném zařízení podobného typu, 

c) stanoví-li tak Úřad rozhodnutím v souladu s požadavky mezinárodní smlouvy, 
kterou je Česká republika vázána, nebo předpisu Euratomu, nebo 

d) při podezření na snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §48 (4) 

Hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení významných informací o 
riziku využívání jaderné energie a k přijetí takových opatření, aby se předešlo 
snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §48 (5) 
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Hodnocením bezpečnosti musí být ověřeno, zda jsou zavedena opatření pro 
předcházení vzniku havarijních podmínek a ke zmírňování jejich následků včetně 
ochrany do hloubky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (1) 

Vyhodnocování míry prevence, odolnosti a ochrany jaderného zařízení proti 
nebezpečí plynoucímu z vlastností území a z vnějších a vnitřních vlivů zajištěné 
projektem jaderného zařízení musí být prováděno hodnocením souladu projektu 
jaderného zařízení s požadavky na projekt jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (2) 

Hodnocení souladu projektu jaderného zařízení s požadavky na projekt jaderného 
zařízení (dále jen „hodnocení bezpečnosti projektu“) musí být prováděno na základě 
zkoušek jaderného zařízení nebo, není-li to možné, deterministickými výpočtovými 
metodami. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (3) 

Hodnocení bezpečnosti projektu musí analyzovat a vyhodnotit odolnost systémů, 
konstrukcí a komponent jaderného zařízení proti vlastnostem území a odezvu 
jaderného zařízení na základní projektové vnitřní postulované iniciační události a 
postulované iniciační události a scénáře, patřící do rozšířených projektových 
podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (4) 

Při hodnocení bezpečnosti projektu musí být přednostně uplatněn konzervativní 
přístup v metodách tohoto hodnocení a při stanovení bezpečnostních rezerv. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (5) 

Při hodnocení odolnosti jaderného zařízení po vzniku postulované iniciační události 
a scénáře patřícího do rozšířených projektových podmínek musí být prokázáno, že 
bezpečnostní cíle jsou naplněny při použití realistického přístupu k analýze a ke 
stanovení kritérií přijatelnosti. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (6) 

V případě abnormálního provozu a základních projektových nehod musí být 
vyhodnoceny neurčitosti stanovení vstupních parametrů a výsledků hodnocení 
bezpečnosti projektu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §25 (1) 

Hodnocením bezpečnosti projektu musí být 

a) prokázána správnost definování projektových východisek jaderného zařízení a 
jeho částí, 

b) prokázáno plnění bezpečnostních funkcí jaderného zařízení a kritérií přijatelnosti 
tohoto hodnocení, 

c) prokázáno zajištění zvládání projektem jaderného zařízení předpokládaných 
událostí abnormálního provozu, základních projektových nehod a rozšířených 
projektových podmínek zásahem automatické funkce bezpečnostních systémů a 
diverzních prostředků a zásahy pracovníků obsluhy stanovenými vnitřními předpisy a 

d) prokázána správnost nastavení řídicích a ochranných systémů, a to 
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1. přijatelností odezvy na jejich zásah, včetně odezev plánovaných zásahů 
pracovníků obsluhy, a 

2. správným zohledněním rušivých vlivů systémů, konstrukcí a komponent s vlivem 
na jadernou bezpečnost, včetně falešného spuštění bezpečnostních systémů nebo 
možných chyb pracovníků obsluhy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §25 (2) 

Hodnocení bezpečnosti projektu musí používat ověřené metody odpovídající 
aktuálně dosažené úrovni vědy a techniky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §25 (3) 

Pro projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být používáno jedinečné 
pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 1. a 2. úrovně podle vyhlášky o 
požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona. Tímto 
pravděpodobnostním hodnocením bezpečnosti musí být prokázáno, že 

a) projekt jaderného zařízení je vyvážený tak, že 

1. žádný systém, konstrukce, komponenta, vlastnost území nebo iniciační událost 
nezvyšuje nepřiměřeně celkové riziko radiační havárie a 

2. riziko porušení fyzických bezpečnostních bariér je nízké a není zásadně ovlivněno 
neurčitostmi veličin použitých v analýze a 

b) bezpečnostní rezervy zajišťují prevenci před vlivy malých odchylek parametrů 
jaderného zařízení schopných způsobit významné změny jeho provozních 
podmínek. 

Pozn.: Kromě vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného 
zařízení [3.3.1-2] se bezpečnostních analýz bezprostředně týká i vyhláška č. 
162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti [3.3.1-3] a vyhláška č. 
21/2017 Sb. o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení [3.3.1-12]. Další 
legislativní požadavky jsou shrnuty v kap. 3.15 Bezpečnostní analýzy základních 
projektových nehod, kap. 3.19 Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti a kap. 
3.20 Rozšířené projektové podmínky včetně těžkých havárií. 

3.3.1.8.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na bezpečnostní hodnocení 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na bezpečnostní hodnocení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění uvedených legislativních 
požadavků bude pro konkrétní technické řešení popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.1-2].  

Cílem bezpečnostních analýz je ověřit, zda jaderná elektrárna bude realizována 
v souladu s relevantními bezpečnostními požadavky. Použité metody, výsledky a 
závěry bezpečnostních hodnocení (analýz) budou dokumentovány v takovém 
rozsahu, který odpovídá komplexnosti jaderné elektrárny a z ní plynoucího 
radiologického rizika. Analýzy prokáží, že elektrárna je navržena v souladu 
především se zákony a vyhláškami České republiky, zejména s vyhláškou č. 
329/2017 Sb. [3.3.1-2] a vyhláškou č. 162/2017 Sb. [3.3.1-3], ale také v souladu se 
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základními bezpečnostními principy a relevantními bezpečnostními požadavky IAEA 
a WENRA. 

Bezpečnost projektu jaderné elektrárny bude prokázána deterministickými i 
pravděpodobnostními bezpečnostními analýzami. Obecně lze deterministické 
hodnocení jaderné bezpečnosti rozdělit tak, že konzervativně budou hodnoceny 
postulované iniciační události abnormálního provozu a základních projektových 
nehod, zatímco rozšířené projektové podmínky budou hodnoceny realistickými 
metodami (např. nejlepšího odhadu). 

Budou stanovena deterministická a pravděpodobnostní kritéria přijatelnosti (nebo 
bezpečnostní cíle projektu) pro všechny stavy jaderného bloku uvažované v 
projektu. 

Hodnocení bezpečnosti bude provedeno pro podmínky normálního a abnormálního 
provozu a pro havarijní podmínky, zahrnuté do projektových východisek elektrárny 
po všech iniciačních událostech s dopadem na jadernou bezpečnost (včetně událostí 
vyvolaných vlastnostmi území), které nelze prakticky vyloučit. Bude ovšem proveden 
i průkaz praktického vyloučení. 

Obecné požadavky na hodnocení bezpečnosti: 

 Hodnocení bezpečnosti bude prováděno podle aktuálních a praktickou 
aplikací prověřených metodik v souladu se stávající úrovní vědy a techniky a 
správnou praxí. 

 Hodnocení bezpečnosti zohlední změny způsobilé ovlivnit jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, ke kterým 
dojde v průběhu životního cyklu jaderného zařízení. 

 Hodnocení bezpečnosti zohlední nové poznatky z provozních zkušeností a 
informace o rizicích a následcích využívání jaderné energie relevantní z 
hlediska jaderné bezpečnosti, které by mohly významně ovlivnit hodnocení 
bezpečnosti.  

 Při postupu podle druhé a třetí odrážky výše bude uplatněn odstupňovaný 
přístup podle vlivu zohledňovaných skutečností na jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Po výběru konkrétního typu reaktoru budou v návaznosti na stanovená radiační 
kritéria přijatelnosti a bezpečnostní cíle pro všechny stavy elektrárny (normální a 
abnormální provoz, jakož i pro havarijní podmínky, včetně těžkých havárií) určeny 
odvozené technické bezpečnostní cíle tak, aby se při jejich dodržení v požadovaném 
rozsahu zajistilo splnění bezpečnostních funkcí a udržení integrity fyzických bariér. 
Tyto technické bezpečnostní cíle budou zaměřeny na zachování integrity palivového 
systému, celistvosti tlakové hranice primárního a sekundárního okruhu a celistvosti 
systému ochranné obálky. Tyto odvozené bezpečnostní cíle budou odstupňovány 
tak, aby čím vyšší bude frekvence výskytu dané situace, tím budou požadavky na 
její bezpečné zvládnutí náročnější. Nejdůležitější z těchto odvozených 
bezpečnostních cílů budou stanoveny jako kritéria přijatelnosti bezpečnostních 
analýz. 
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Již během projektování bude zaveden systém bezpečnostního hodnocení projektu, 
který umožní případně modifikovat projekt tak, aby byly splněny bezpečnostní cíle.  

Analogicky jako v případě radiačních kritérií přijatelnosti a bezpečnostních cílů 
budou i technické bezpečnostní cíle odstupňovány tak, že čím je vyšší frekvence 
výskytu dané situace, tím budou požadavky na její bezpečné zvládnutí přísnější. 
Jmenovitě bude v závislosti na možné četnosti výskytu a závažnosti konkrétní 
postulované iniciační události či scénáře definován akceptovatelný rozsah porušení 
palivových elementů a poškození palivového systému. 

Při provádění bezpečnostní analýzy se uváží: 

 vlastnosti území, na které bude jaderné zařízení umístěno, 

 nejvážnější přírodní jevy nebo vnitřní a vnější události, vyvolané lidskou 
činností, historicky zaznamenané v daném území a jejím okolí, extrapolované 
s uvážením omezené přesnosti hodnot a času, 

 kombinace účinků přírodních jevů nebo událostí, vyvolaných lidskou činností a 
stavů abnormálního provozu nebo havarijních podmínek těmito jevy a 
událostmi způsobenými. 

Vysoká úroveň bezpečnosti bude potvrzena deterministickými i 
pravděpodobnostními bezpečnostními analýzami provedenými s použitím moderních 
výpočetních nástrojů a postupů, odpovídajících současné úrovni jaderné 
technologie. 

Výpočtové programy, analytické metody, výpočtové předpoklady a modely elektrárny 
používané při bezpečnostních analýzách budou dokumentovány a dostatečně 
verifikovány a validovány pro oblast jejich použití. Dodržení bezpečnostních kritérií 
přijatelnosti by mělo být prokázáno konzervativním potvrzením dostatečných rezerv 
do poškození fyzických bariér proti úniku radioaktivních látek, se zohledněním 
neurčitostí výpočetních programů, vlastností území i parametrů jaderného bloku. 

Pro použité inovativní technologická řešení, která nelze považovat za dostatečně 
ověřená v předchozích podobných aplikacích, by měly být k dispozici výsledky 
experimentálního ověření, prokazující spolehlivost a efektivnost použitého řešení v 
dostatečně širokém rozsahu předpokládaných parametrů. 

V rámci hodnocení bude zpracována průkazná dokumentace (zejména pro vybraná 
zařízení), ověřující pevnostní i seismickou odolnost a životnost zařízení. 
Dokumentace prokazující vysokou bezpečnostní úroveň bude k dispozici v takové 
míře podrobnosti, která umožňuje nezávislé ověření analytických i experimentálních 
podkladů ze strany investora, případně dozorného orgánu. 

Bezpečnostní hodnocení se bude opírat o výsledky bezpečnostních analýz, provozní 
zkušenosti, výsledky relevantních výzkumů a ověřené inženýrské postupy a bude 
představeno v rámci zpracování předběžné bezpečnostní zprávy, jež se bude opírat 
o předešlé provozní zkušenosti, výsledky výzkumů a ověřené inženýrské postupy. 

Bezpečnostní hodnocení bude prováděno od počáteční fáze vzniku projektu 
s následnými iteracemi mezi projekčními činnostmi a analytickým potvrzením 
akceptovatelnosti přijatých řešení s postupně se zvyšujícím rozsahem a detailností 
hodnocení. Analýzy budou dokumentovány způsobem, který umožňuje jejich 
nezávislé ověření. 
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Bezpečnostní analýzy potvrdí projektová východiska pro systémy, konstrukce a 
komponenty důležité pro bezpečnost (vybraná zařízení) a jejich provázanost s 
iniciačními událostmi a scénáři. Bude prokázáno, že jaderná elektrárna tak, jak byla 
navržena, bude schopna splnit autorizované limity za všech provozních stavů a 
radiační bezpečnostní cíle v havarijních podmínkách a že jsou naplněny podmínky 
ochrany do hloubky.  

Bezpečnostní analýzy prokáží, že existují dostatečné bezpečnostní rezervy v 
projektu i provozu elektrárny, které také zajistí dostatečné rezervy do poškození 
jednotlivých konstrukcí, systémů a komponent. Analýzy bezpečnosti poskytnou 
jistotu, že byla při návrhu elektrárny věnována dostatečná pozornost nejistotám, a 
zejména že jsou k dispozici dostatečné rezervy k vyloučení hranového efektu (cliff 
edge efektu) a velkých nebo časných úniků. 

Kvalita a vhodnost analytických předpokladů, metod a výpočtových programů, 
používaných k analýzám, důležitých pro jadernou bezpečnost, bude ověřena pro 
dané specifické použití. Bezpečnost jaderné elektrárny závisí kromě zásahů 
automatických systémů také na zásazích provozního personálu. V bezpečnostních 
analýzách je potřeba uvážit a vyhodnotit všechny zásahy operátorů, které jsou nutné 
pro časné diagnostikování stavu elektrárny a pro její uvedení do kontrolovaného a 
následně bezpečného stavu, s využitím přístrojového vybavení pro monitorování 
stavu a pro sledování účinnosti manuálních zásahů. Bezpečnostní analýzy prokáží, 
že požadavky, vztahující se k lidskému faktoru s uvážením interakce člověka se 
zařízením byly odpovídajícím způsobem zohledněny v projektu elektrárny. Bude 
potvrzeno, že bezpečnostní opatření a provozní předpisy jak pro normální provoz, 
tak i pro události abnormálního provozu a pro havarijní podmínky zajišťují 
odpovídající úroveň bezpečnosti. V analýzách bude vyhodnocena možnost zhoršení 
průběhu události operátorem. 

V bezpečnostních analýzách bude prokázáno, že všechny uvažované zásahy 
provozního personálu jsou proveditelné jak z hlediska času, tak z hlediska 
dostatečnosti poskytnutých informací. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky. 
Podrobnější informace k bezpečnostnímu hodnocení jsou uvedeny v kapitole 
3.15 Bezpečnostní analýzy základních projektových nehod, kap. 3.19 
Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti a v kap. 3.20 Rozšířené projektové 
podmínky včetně těžkých havárií. 

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.1-15] Issue E: E4.2, E6.1, E11.1, Issue F: F2.1, 
F5.1, Issue O: O1.1, Issue P: P1.5, P3.1, P3.2, Issue Q: Q3.1, Q3.2, Q3.3 a IAEA 
SSR 2/1 rev1 [3.3.1-6] 2.9., Req. 10, 4.7., 4.17., 4.18., Req. 42, 5.71., 5.72., 5.73. a 
5.74.  
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3.3.2 KLASIFIKACE SYSTÉMŮ, KONSTRUKCÍ A KOMPONENT  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy (společně s kap. 1.5.1.3) shrnuje 
základní legislativní požadavky na klasifikaci systémů, konstrukcí a komponent a 
následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2]  o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA (včetně Report 
WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors [3.3.2-8]) a IAEA, stejně tak 
i relevantních norem. 

Pro zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí jsou v projektu 
identifikovány stavby, komponenty a systémy, které jsou pro jejich plnění nezbytné a 
jsou stanoveny vhodné požadavky pro zajištění jejich spolehlivosti.  

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA KLASIFIKACI SYSTÉMŮ, 
KONSTRUKCÍ A KOMPONENT  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na klasifikaci systémů, konstrukcí a komponent.  

Reference: Atomový zákon §44 (1)  

Při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie musí být v souladu s 
principem odstupňovaného přístupu určeny bezpečnostní funkce a rozděleny do 3 
kategorií. 

Reference: Atomový zákon §44 (2) 

Při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie musí být vybrané zařízení 
pro účely zajištění odstupňovaného přístupu při zajišťování jeho kvality zařazeno do 
bezpečnostní třídy 1 až 3 podle bezpečnostních funkcí, k jejichž plnění přispívá. 

Reference: Atomový zákon §44 (4)  

Prováděcí právní předpis stanoví 

a) výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit, a jejich rozdělení 
do kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost, 

b) bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do těchto tříd, 

c) kritéria pro zařazení provozní události do kategorie 

Reference: Atomový zákon §46 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí 
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a) zajistit plnění bezpečnostních cílů, 

b) zajistit plnění principů bezpečného využívání jaderné energie, 

c) zajistit plnění bezpečnostních funkcí v souladu s jejich kategorizací, 

d) zajistit plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky, 

e) zajistit odolnost a ochranu jaderného zařízení proti nebezpečí plynoucímu z 
vlastností území k umístění jaderného zařízení a z vnějších vlivů, 

f) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování odolnosti a ochrany podle 
písmene e), 

g) zajistit prevenci, odolnost a ochranu jaderného zařízení před vnitřními vlivy, 

h) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování prevence, odolnosti a 
ochrany podle písmene g), 

i) stanovit požadavky na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních funkcí, k jejichž 
plnění přispívají, 

j) zařadit vybraná zařízení do bezpečnostních tříd, 

k) zajistit plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační ochrany, 

l) zajistit plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události a 

m) zajistit plnění požadavků na zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §56 (1)  

Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) je povinen zajišťovat kvalitu 
vybraného zařízení tak, aby bylo jaderné zařízení, jehož je vybrané zařízení 
součástí, schopno plnit bezpečnostní funkce, a zajišťování kvality vybraného 
zařízení dokumentovat záznamy. 

Reference: Atomový zákon §56 (2)  

Prováděcí právní předpis* stanoví 

a) rozsah a způsob zajišťování kvality vybraného zařízení v procesu jeho 
navrhování, výroby, montáže, obstarávání, uvádění do provozu a provozu, 

b) druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení. 

*Vyhláška č. 358/2016 Sb. 

Reference: Atomový zákon §57 (1)  

Každý, kdo navrhuje, vyrábí, montuje, uvádí do provozu nebo opravuje vybrané 
zařízení nebo jeho díl, jehož selhání nebo chybná funkce může ohrozit technickou 
bezpečnost vybraného zařízení (dále jen „část vybraného zařízení“), nebo provádí 
jeho údržbu a držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) jsou povinni zajišťovat 
shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými požadavky a 
toto zajišťování shody dokumentovat. 

Reference: Atomový zákon §57 (2)  

Technická bezpečnost vybraného zařízení a části vybraného zařízení musí být 
zajištěna po celou dobu jejich předpokládané životnosti, jsou-li používány za 
rozumně předvídatelných a technicky odůvodnitelných podmínek. 

Reference: Atomový zákon §57 (3)  
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Prováděcí právní předpis* stanoví 

a) technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení, 

b) požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného 
zařízení s technickými požadavky, 

c) požadavky na dokumentaci zajišťování shody vybraného zařízení a části 
vybraného zařízení s technickými požadavky. 

*Vyhláška č. 358/2016 Sb. 

Reference: Atomový zákon §58 (1)  

Každý, kdo navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí jeho montáž po 
výrobě, je povinen zajistit posouzení shody tohoto zařízení s technickými požadavky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na vybraná 
zařízení stanovit technické specifikace, které obsahují technické požadavky na 
návrh, výrobu, montáž, kontroly a údržbu vybraného zařízení a dále požadavky na 

a) spolehlivé zásobování vybraného zařízení energií ve všech stavech jaderného 
zařízení, pro jejichž zvládání je vybrané zařízení projektem jaderného zařízení 
určeno, 

b) odolnost vybraného zařízení proti podmínkám pracovního prostředí, 

c) odolnost vybraného zařízení proti zátěži plynoucí z vlastností území, 

d) spolehlivost vybraného zařízení v pohotovostním režimu a 

e) úroveň zajištění kvality vybraného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění bezpečnostních funkcí v 
souladu s jejich kategorizací členit systémy, konstrukce a komponenty na 

a) systémy, konstrukce a komponenty bez vlivu na jadernou bezpečnost, 

b) systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost, které 
nejsou vybraným zařízením, a 

c) vybraná zařízení, a to 

1. vybraná zařízení, která nejsou bezpečnostními systémy, a 

2. bezpečnostní systémy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (3)  

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění bezpečnostních funkcí v 
souladu s jejich kategorizací členit bezpečnostní systémy podle zajišťovaných funkcí 
na 

a) ochranné systémy kontroly a řízení (dále jen „ochranné systémy“), 

b) výkonné systémy a 

c) podpůrné systémy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (4)  
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Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systémy podle odstavce 3 
tak, aby 

a) ochranné systémy monitorovaly veličiny nebo stavy jaderného zařízení důležité z 
hlediska jaderné bezpečnosti a automaticky vyvolávaly zásahy výkonných systémů 
určených k předcházení nebezpečným nebo potenciálně nebezpečným podmínkám, 

b) výkonné systémy zajišťovaly od iniciace ochrannými systémy příslušné 
bezpečnostní funkce a 

c) podpůrné systémy zajišťovaly podpůrné funkce pro bezpečnostní funkci 
ochranných systémů a výkonných systémů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (6)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systémy, konstrukce a 
komponenty podle odstavce 2 písm. b), 

a) které jsou určeny k omezení dopadů selhání nebo poruch vybraných zařízení, 
nebo 

b) jejichž porucha může negativně působit na systémy, konstrukce a komponenty 
podle odstavce 2 písm. c). 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (7)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na vybraná zařízení a na 
systémy, konstrukce a komponenty podle odstavce 2 písm. b) určené projektem 
jaderného zařízení pro prevenci a zvládání rozšířených projektových podmínek tak, 
aby 

a) měly kapacitu a vlastnosti k plnění svého účelu a 

b) byla zajištěna jejich kvalifikace na prostředí nutná k zajišťování jejich 
bezpečnostní funkce po potřebnou dobu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (8)  

Požadavky podle odstavců 5 až 7 musí být stanoveny v technické specifikaci podle 
odstavce 1 v souladu s 

a) významem bezpečnostní funkce, k jejímuž plnění systémy, konstrukce a 
komponenty přispívají, a 

b) vlivem, který má ztráta funkce a integrity systémů, konstrukcí a komponent na 
plnění některé bezpečnostní funkce. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (1)  

Projekt jaderného zařízení musí zařadit vybrané zařízení nebo jeho část, které plní 
více bezpečnostních funkcí, do bezpečnostní třídy, která odpovídá jejich 
bezpečnostní funkci s největším vlivem na jadernou bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí zajistit, aby porucha vybraného zařízení 
nezpůsobila ztrátu bezpečnostní funkce vybraného zařízení, které je zařazeno do 
vyšší bezpečnostní třídy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (3)  
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Projekt jaderného zařízení musí zařadit mezi vybraná zařízení konstrukce a 
komponenty podpůrného systému, který zajišťuje provozuschopnost vybraného 
zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (4)  

Konstrukce a komponenty podpůrného systému musí být zařazeny do stejné 
bezpečnostní třídy jako vybrané zařízení, jehož provozuschopnost podpůrný systém 
zajišťuje, pokud jednoduchá porucha konstrukce nebo komponenty tohoto 
podpůrného systému způsobí okamžitou ztrátu provozuschopnosti podporovaného 
vybraného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (5)  

Projekt jaderného zařízení musí zajistit, aby porucha podpůrného systému 
neomezila 

a) plnění bezpečnostních funkcí více než jedné ze zálohujících se částí 
bezpečnostního systému, nebo 

b) plnění funkce diverzního prostředku zajišťujícího nebo nahrazujícího 
bezpečnostní funkci bezpečnostního systému ohroženou touto poruchou. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (6)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit rozsah zkoušek nebo výpočtové postupy 
pro ověření vlastností vybraného zařízení po celou dobu jeho projektové životnosti v 
prostředí odpovídajícím jeho provozním podmínkám a jeho projektové funkci v 
havarijních podmínkách, a to pro 

a) pevnostní odolnost, 

b) funkčnost, 

c) spolehlivost a 

d) kvalifikaci na prostředí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (7)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit, které komponenty, části nebo díly 
vybraného zařízení jsou důležité pro plnění bezpečnostní funkce, a provést jejich 
zařazení do bezpečnostních tříd. 

Reference: Vyhláška na Projekt §9 (8)  

Výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit, a jejich rozdělení do 
kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost a bezpečnostní třídy a kritéria pro 
zařazení vybraných zařízení do těchto tříd stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce. 

Reference: Vyhláška na Projekt Příloha č. 1 – obsahuje rozdělení do BT  

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (1) 

Spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
musí být zajištěna 

a) systémem zajišťujícím jejich kvalifikaci na prostředí, 

b) způsobem zajištění odolnosti systémů proti poruchám a 

c) způsobem jejich údržby a zkoušení. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §29 (3)  

Shoda vlastností systému, konstrukce nebo komponenty s vlivem na jadernou 
bezpečnost s požadavky technické specifikace musí být průběžně ověřována a 
dokumentována po celou dobu jeho životnosti. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (4)  

Vybrané zařízení musí spolehlivě plnit své bezpečnostní funkce 

a) ve všech stavech jaderného zařízení, včetně stavů předpokládaných během jeho 
zkoušek, a 

b) při očekávatelném selhání nebo nesprávné činnosti jednotlivých systémů, 
konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, a to včetně selhání 
způsobených chybným zásahem pracovníků obsluhy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (5)  

Projekt jaderného zařízení musí fyzickým oddělením, funkční izolací, nezávislostí a 
zálohováním systémů a využitím diverzních prostředků zajistit spolehlivé plnění 
bezpečnostní funkce vybraných zařízení při selhání vybraného zařízení v důsledku 
jednoduché poruchy a poruch ze společné příčiny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (6)  

Vybrané zařízení musí být v případě poruchy nebo selhání některé z jeho 
komponent samovolně uvedeno do stavu, ve kterém přispívá rozumně 
proveditelným způsobem ke zvládání abnormálního provozu nebo havarijních 
podmínek na jaderném zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §31 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit konzervativním přístupem technickou 
specifikaci vybraného zařízení tak, aby jeho bezpečnostní rezervy zohlednily 
zhoršení vlastností materiálu vlivem stárnutí, zahrnujícího zejména únavu, 
opotřebení, neutronové křehnutí, erozi, korozi a jiné degradační mechanizmy, které 
vznikají v důsledku provozu vybraného zařízení. 

3.3.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA KLASIFIKACI SYSTÉMŮ, 
KONSTRUKCÍ A KOMPONENT  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy (společně s kap. 1.5.1.3) obsahuje 
popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních požadavků na klasifikaci 
systémů, konstrukcí a komponent. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Klasifikace systémů, konstrukcí a 
komponent bude popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

Základní požadavky na klasifikaci staveb, komponent a systémů 

V projektu bude navržen, popsán a použit vhodný a konzistentní systém 
kategorizace funkcí a na něj navazující klasifikace systémů, konstrukcí a komponent 
včetně specifických bezpečnostních požadavků (viz dále). Systém bude vycházet 
primárně z požadavků země původu projektu, nicméně bude prokázána shoda 
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navrženého systému klasifikace a kategorizace s legislativními požadavky v České 
republice (tedy především požadavky vyhlášek č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] a 
č. 358/2016 Sb. [3.3.2-3]) – viz kap. 1.5.1.3. 

Systém zajistí, aby, pomocí vhodného přiřazení bezpečnostních požadavků 
jednotlivým systémům, konstrukcím a komponentům, bylo zajištěno, že budou dané 
systémy, konstrukce a komponenty naprojektovány, vyrobeny, nainstalovány, resp. 
postaveny, ověřeny během spouštění a za provozu testovány, kontrolovány a 
udržovány s takovou kvalitou, aby bylo zajištěno, že budou v případě potřeby 
spolehlivě plnit své bezpečnostní funkce.  

Metoda kategorizace bezpečnostních funkcí a klasifikace systémů, konstrukcí 
a komponent 

Kategorizace bezpečnostních funkcí a klasifikace systémů, konstrukcí a komponent 
bude v souladu s principy stanovenými v dokumentu IAEA SSG-30 [3.3.2-5]. 

Obecně tedy bude probíhat dle následujícího postupu: 
 vymezení všech bezpečnostních funkcí nezbytných pro plnění základních 

bezpečnostních funkcí ve všech stavech jaderného zařízení včetně stavů 
způsobených působením vnitřních a vnějších vlivů během celé životnosti 
jaderného zařízení, 

 provedení kategorizace bezpečnostních funkcí v souladu s jejich důležitostí, 
 identifikace systémů, konstrukcí a komponent plnících jednotlivé 

bezpečnostní funkce, 
 přiřazení jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent do bezpečnostní třídy 

s ohledem na nejvyšší kategorii bezpečnostních funkcí, kterou plní, 
 stanovení sady specifických bezpečnostních požadavků v souladu 

s bezpečnostní třídou. 

Kategorizace bezpečnostních funkcí a klasifikace systémů, konstrukcí a komponent 
relevantních zařízení bude primárně provedená deterministickým přístupem, 
doplněna, kde bude vhodné, o pravděpodobnostní přístup a inženýrský úsudek.  

V projektu budou stanoveny kategorie bezpečnostních funkcí (typicky 3 kategorie) 
s ohledem na: 

 následky neplnění dané funkce, 
 četnost výskytu iniciačních událostí, v kterých je plnění funkce potřeba, 
 důležitost dané funkce pro dosažení a udržování kontrolovaného a následně 

bezpečného stavu (se zohledněním kdy a na jak dlouho je funkce potřeba). 

Následně budou identifikovány systémy, konstrukce a komponenty plnící jednotlivé 
bezpečnostní funkce a budou jim přiřazeny bezpečnostní třídy s ohledem na 
nejvyšší kategorii bezpečnostních funkcí, kterou plní (typicky se používají 3 
bezpečnostní třídy, přičemž bezpečnostní třída 1 zajišťuje plnění bezpečnostních 
funkcí kategorie 1).  

Pomocné systémy budou klasifikovány stejným způsobem jako systémy, jejichž 
provozuschopnost podporují. Tím bude zajištěno, že případné selhání pomocného 
systému nezpůsobí ztrátu více než jedné z divizí systému, jehož funkci podporuje, 
případně aby nezpůsobila ztrátu systému, který plnění dané bezpečnostní funkce 
zálohuje (diverzní systém). 

Specifické bezpečnostní požadavky 
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Pro zajištění spolehlivého plnění bezpečnostních funkcí budou s ohledem na 
stanovenou kategorii bezpečnostních funkcí, resp. bezpečnostní třídy v projektu 
aplikovány specifické bezpečnostní požadavky na: 

 odolnost vůči jednoduché poruše (redundance), 
 nezávislost (fyzickou separaci, funkční nezávislost), 
 zajištění nouzového napájení, 
 provádění provozních kontrol a zkoušek, 
 ochranu/odolnost vůči vnějšímu prostředí, 
 ochranu/odolnost vůči vnitřním a vnějším vlivům, 
 spolehlivost provádění funkce, 
 použití vhodných norem (především pro návrh a výrobu) a tím zajištění 

dostatečné jakosti (v souladu s kap. 1.5, především s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.). 

V rámci projektu jaderného zařízení bude zajištěna dostatečná nezávislost mezi 
systémy, konstrukcemi a komponenty jednotlivých bezpečnostních tříd tak, aby 
systémy, konstrukce a komponenty vyšší bezpečnostní třídy nebyly negativně 
ovlivněny selháním systémů, konstrukcí či komponent nižší bezpečnostní třídy. 

V projektu jaderného zařízení budou provedena opatření proti poruše bezpečnostně 
klasifikovaných systémů, konstrukcí či komponent z důvodu společné příčiny (tedy 
vhodný stupeň zálohování, fyzického oddělení, funkční nezávislosti a diverzity). 

Požadavky na bezpečnostně klasifikované systémy, konstrukce a komponenty 

Bezpečnostně klasifikované systémy, konstrukce a komponenty budou 
naprojektovány a vyrobeny tak, aby byla zajištěna jejich integrita a měly dostatečnou 
kapacitu, spolehlivost a funkčnost nezbytnou pro plnění jejich bezpečnostních funkcí. 
Zároveň budou během provozu monitorovány, zkoušeny a kontrolovány, udržovány 
a opravovány a pravidelně hodnoceny tak, aby byla jejich dostatečná kapacita, 
spolehlivost, integrita a funkčnost zachovány pro celou dobu životnosti elektrárny. 

Bezpečnostně klasifikované systémy, konstrukce a komponenty budou navrženy tak, 
aby je bylo možné kontrolovat, zkoušet či udržovat za výkonového provozu, a to bez 
negativního ovlivnění jejich spolehlivosti.  

Pokud nebude možné provádět kontroly, zkoušky či údržbu v požadovaném 
rozsahu, budou v projektu navrženy jiná opatření pro zajištění spolehlivosti (např. 
nepřímé metody zkoušení, výpočetní ověření, dodatečné rezervy v projektu apod.). 

Součástí projektu elektrárny budou u nejdůležitějších systémů, konstrukcí a 
komponent (např. u tlakové nádoby reaktoru, primárního okruhu, pohonu 
regulačních orgánů, turbíny, velkých čerpadel, klíčových armatur apod.) 
monitorovací systémy a diagnostické systémy pro sběr dat o stavu a pracovních 
podmínkách daného zařízení.  

Bezpečnostně klasifikované systémy, konstrukce a komponenty budou umístěny tak, 
aby bylo možné provádět požadované kontroly a zkoušky a aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví při provádění prací včetně radiační ochrany. 

Přednostně budou použity provozně prověřené systémy, konstrukce a komponenty. 
Pokud bude navrženo použití provozně neověřených systémů, konstrukcí či 
komponent, bude bezpečnost prokázána dodatečnými analýzami, testováním či 
provozními opatřeními.  
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Při návrhu a výběru bezpečnostně klasifikovaných systémů, konstrukcí a komponent 
budou zváženy i možné způsoby jejich selhání či nesprávné funkce. Přednost bude 
dána takovým systémům, konstrukcím a komponentům, které vykazují v tomto 
ohledu předvídatelné a odhalitelné typy poruch.  

Požadavky na vybraná zařízení 

V souladu s § 24 odst. 2 AtZ [3.3.2-1] a přílohou č. 1 bod 1 písm. b) tohoto zákona a 
požadavku § 3 vyhlášky č. 358/2016 Sb. [3.3.2-3] bude vypracován seznam 
vybraných zařízení. 

Technická bezpečnost vybraných zařízení a částí vybraných zařízení bude zajištěna 
po celou dobu jejich předpokládané životnosti. 

Při navrhování, výrobě, montáži, obstarávání, během uvádění do provozu a během 
provozu bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 358/2016 Sb. [3.3.2-3] zajištěna 
kvalita vybraných zařízení.  

V souladu s požadavky vyhlášky č. 358/2016 Sb. bude zajišťování kvality vybraných 
zařízení dokumentováno (budou prováděny záznamy). 

Návrhy vybraných zařízení budou zpracovány, zdokumentovány a ověřeny 
v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 358/2016 Sb. [3.3.2-3]. Proces návrhu a 
návrhy vybraných zařízení budou provedeny v souladu s technickými požadavky na 
vybrané zařízení a část vybraného zařízení uvedenými v § 9 a v příloze č. 1 vyhlášky 
č. 358/2016 Sb. [3.3.2-3]. 

Zajišťování shody vybraných zařízení a částí vybraných zařízení s technickými 
požadavky (dále jen „zajišťování shody“) bude prováděno a dokumentováno 
v souladu s § 10–17 a souvisejícími přílohami vyhlášky č. 358/2016 Sb. [3.3.2-3] tak, 
aby byly zajištěny podklady a doklady nezbytné pro zajištění technické bezpečnosti. 

Pro tlaková zařízení bude v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 358/2016 Sb. [3.3.2-
3] zpracována analýza rizik a technické řešení bude provedeno se zřetelem na 
výsledky uvedené analýzy rizik tak, aby v rozumně dosažitelné míře bylo vyloučeno 
každé předvídatelné riziko, nebo v něm budou uplatněna vhodná ochranná opatření 
k omezení dopadů rizika, které nelze vyloučit. Návrh tlakového zařízení bude 
přezkoumán z hlediska vhodnosti a přiměřenosti stanovení technických požadavků, 
ověřen z hlediska souladu s technickými požadavky a validován z hlediska souladu 
technických požadavků a jeho zamýšleného použití. 

Pro vybraná zařízení bude vypracována průvodní technická dokumentace vybraného 
zařízení v souladu s § 11 a přílohou č. 4 vyhlášky č. 358/2016 Sb. [3.3.2-3]. 

Program řízeného stárnutí 

Pro zajištění dostatečné spolehlivosti, integrity a funkčnosti bezpečnostně 
klasifikovaných systémů, konstrukcí a komponent po celou dobu životnosti elektrárny 
budou zavedeny programy řízeného stárnutí. 

Součástí programu řízeného stárnutí bude specifikace životnosti daného zařízení a 
souvisejících parametrů (jako např. počet a popis uvažovaných provozních 
podmínek, počet pracovních cyklů, materiály apod.), specifikace a popis možných 
degradačních mechanismů a parametrů, které jsou pro kontrolu vlivu stárnutí na 
zařízení sledovány a vyhodnocovány včetně doporučené údržby a případných 
nápravných opatření a způsobu vyhodnocení jejich účinnosti. 
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Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.2-8] Issue G: G1.1, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1 a 
G4.2 a dále IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] Req. 9, 4.14., 4.15., 4.16., Req. 11, 4.19., 
Req. 14, 5.3., Req. 21, 5.33., Req. 22, 5.34., 5.35., 5.36., Req. 23, 5.37., 5.38., Req. 
24, Req. 25, 5.39., 5.40., Req. 26, 5.41., Req. 27, 5.42., 5.43., Req. 29, 5.45., 5.46., 
5.47., Req. 31, 5.51., 5.52., Req. 40, 5.69., 5.70. a Req. 69. 
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3.3.3 OCHRANA PROTI VNĚJŠÍM VLIVŮM 

Informace jsou uvedeny v kap. 3.3.4. 

3.3.4 OCHRANA PROTI VNĚJŠÍM VLIVŮM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranu proti vnějším vlivům a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB, mezinárodních 
doporučení WENRA (včetně Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing 
Reactors [3.3.2-8]) a IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

Nezbytnou součástí zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí, 
resp. spolehlivosti vybraných zařízení je i zajištění funkčnosti vybraných zařízení při 
podmínkách plynoucích z vlastností území (vnější vlivy). 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI 
VNĚJŠÍM VLIVŮM  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranu proti vnějším vlivům.  

Reference: Vyhláška na Projekt §5 (1)  

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování odolnosti a ochrany jaderného 
zařízení proti nebezpečí plynoucímu z vlastností území a z výskytu vnitřních událostí 
a podmínek zohlednit 

a) náhodnou poruchu systémů, konstrukcí a komponent, 

b) vnitřní událost vyvolanou 

    1. vlivem vlastností území, 

    2. vnitřními podmínkami, 

    3. důsledkem poruchy jaderného zařízení a 

    4. chybou pracovníků obsluhy jaderného zařízení a 

c) scénář způsobený kombinací účinků vlastností území, vnitřních událostí a 
abnormálního provozu nebo havarijních podmínek, které byly těmito účinky 
způsobeny, včetně interakce všech jaderných zařízení v témže území k umístění 
jaderného zařízení. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §8 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na vybraná 
zařízení stanovit technické specifikace, které obsahují technické požadavky na 
návrh, výrobu, montáž, kontroly a údržbu vybraného zařízení a dále požadavky na 

a) spolehlivé zásobování vybraného zařízení energií ve všech stavech jaderného 
zařízení, pro jejichž zvládání je vybrané zařízení projektem jaderného zařízení 
určeno, 

b) odolnost vybraného zařízení proti podmínkám pracovního prostředí, 

c) odolnost vybraného zařízení proti zátěži plynoucí z vlastností území, 

d) spolehlivost vybraného zařízení v pohotovostním režimu a 

e) úroveň zajištění kvality vybraného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (1)  

Projektová východiska musí zajistit naplnění principů bezpečného využívání jaderné 
energie pro 

a) základní vnější projektové události a jejich vysoce pravděpodobné kombinace s 
konzervativním přístupem stanovenými předpoklady o výchozím stavu jaderného 
zařízení a možných doprovodných poruchách, které nebrání účinnému zásahu 
bezpečnostních systémů, a 

b) vnější projektové události a scénáře spadající pro svou četnost výskytu a 
závažnost do rozšířených projektových podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (2)  

Naplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a) v projektu jaderného zařízení musí 
být zajištěno 

a) odolností vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na 
jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, tak, aby s rezervou odolaly 
důsledkům základních vnějších projektových událostí a pracovního prostředí, 

b) použitím pasivních funkcí systémů, konstrukcí a komponent k zajištění 
bezpečnostních funkcí, je-li to rozumně proveditelné, 

c) automatickým zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších systémů s 
vlivem na jadernou bezpečnost na základě zásahů pracovníků obsluhy podle 
vnitřních předpisů v případě následné poruchy vyvolané událostí podle odstavce 1 
písm. a) a 

d) bez negativního ovlivnění ochrany proti jiným vnitřním událostem vyvolaným 
vnějšími projektovými událostmi. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (3)  

Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) musí být v projektu jaderného 
zařízení 

a) zohledněny předvídatelné možnosti dalšího rozvoje a následků vnější projektové 
události, 

b) zohledněn vliv vnější projektové události na 
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1. poruchy ze společné příčiny u zálohujících se systémů, konstrukcí a 
komponent, 

2. poruchy více jaderných zařízení nacházejících se na témže území k umístění 
jaderného zařízení, 

3. ohrožení regionální infrastruktury a vnějších dodávek zdrojů a 

4. omezení proveditelnosti ochranných opatření, 

c) zajištěny dostatečné kapacity a prostředky pro zvládání vnější projektovou 
událostí vyvolaných havarijních podmínek a radiačních havárií na územích k 
umístění jaderného zařízení s více jadernými zařízeními, u kterých se předpokládá 
sdílení podpůrných zařízení a služeb, 

d) zahrnuty prostředky a postupy pro monitorování výskytu vlastností území a 
podávání výstrahy o nich, 

e) stanoveny intervenční úrovně sledovaných parametrů z monitorování vlastností 
území pro aktivaci preventivních opatření na jaderném zařízení a ochranných 
opatření uvnitř a vně areálu jaderného zařízení a pro zahájení prověrek jaderného 
zařízení po vnější projektové události a 

f) stanovena opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek potřebných zdrojů 
při dlouhotrvajících rozvojích událostí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (4)  

Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) projektem jaderného zařízení 
musí být provedeno hodnocení vnějších projektových událostí a odpovídajících 
scénářů spadajících do rozšířených projektových podmínek a musí být v projektu 
jaderného zařízení navržena rozumně proveditelná opatření zaměřená na extrémní 
události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (5)  

Při hodnocení vnějších projektových událostí a scénářů událostí podle odstavce 4 
musí být provedena analýza 

a) stanovující úrovně závažnosti vnější události, při které nelze zajistit plnění 
základních bezpečnostních funkcí, 

b) prokazující existenci rezervy systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na 
jadernou bezpečnost využitelných pro zvládání havarijních podmínek až do ztráty 
jejich odolnosti a funkčnosti, 

c) určující prostředky pro zajištění plnění principů bezpečného využívání jaderné 
energie a 

d) dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 písm. d) až f). 

Reference: Vyhláška na Projekt §12 (6)  

Na základě výsledků analýzy podle odstavce 5 musí být stanoveny postupy pro 
uplatnění prostředků podle odstavce 5 písm. c). 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.3.2 až 3.3.13 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 16 

 

3.3.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OCHRANU PROTI VNĚJŠÍM 
VLIVŮM  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na ochranu proti vnějším vlivům. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Ochrana proti vnějším vlivům bude 
popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

V projektu budou uvážena všechna nebezpečí plynoucí z vlastností území (dále 
vnější vlivy) stejně jako jejich rozumné kombinace (kombinace vzájemně 
souvisejících vlivů, kombinace vzájemně nezávislých vlivů či kombinace s vnitřními 
událostmi), a následné účinky, které nelze na základě jejich nemožnosti či velmi 
nízké pravděpodobnosti vyloučit. 

V projektu budou, mimo provozní úrovně vlastností území, uváženy dvě úrovně 
vnějších vlivů: 

 Základní projektová úroveň vnějších vlivů (typicky pro přírodní vnější vlivy 
s četností 10-4/rok a vyšší a pro vnější vlivy vyvolané lidskou činností 
s četností 10-7/rok a vyšší), 

 Vnější vlivy svým charakterem závažnější než základní projektová úroveň. 

Přírodní vnější vlivy zahrnují zejména: 
 hydrologické a hydrogeologické podmínky, 
 meteorologické podmínky, 
 geologické, geotechnické a seismické podmínky, 
 kritéria pro umisťování jaderných zařízení. 

Vnější vlivy vyvolané lidskou činností obsahují vlivy související s provozem 
jaderných zařízení na lokalitě a vlivy ostatních průmyslových, dopravních a 
vojenských objektů v blízkém okolí (včetně náhodného pádu letadla). Zahrnují mimo 
jiné i možné úniky chemických látek, které budou vstupem pro projektové řešení 
systémů zajišťujících obyvatelnost dozoren. 

Vlastnosti území, a tedy i parametry uvažovaných vnějších vlivů jsou stanoveny a 
popsány v kap. 2 ZBZ. 

V případě vnějších vlivů o základní projektové úrovni bude dostatečně 
konzervativními metodami prokázáno, že v případě jejich výskytu nedojde ke vzniku 
těžké havárie a že budou splněna radiologická kritéria přijatelnosti pro projektové 
nehody. 

V případě závažnějších vnějších vlivů bude prokázáno, že nedojde jejich vlivem 
ke vzniku takových podmínek, které by vyústily v časný či velký únik radioaktivních 
látek a že budou splněna radiologická kritéria přijatelnosti pro těžké havárie. Přičemž 
odolnost jaderného zařízení může být prokázána pomocí realistických metod. 

Zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost, která jsou nezbytná pro splnění výše 
uvedených kritérií přijatelnosti, budou umístěna (chráněna), resp. naprojektována 
tak, aby byla zajištěna schopnost daného zařízení plnit svou projektovou funkci i za 
podmínek vnějších vlivů, kterým mohou být při plnění svých funkcí vystaveny. 
V případě závažnějších vnějších vlivů není nutné daná zařízení na parametry těchto 
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vlivů projektovat, nicméně musí být proveden průkaz dostatečných projektových 
rezerv. 

Projekt zajistí udržení jaderného bloku v bezpečném stavu a zajištění odvodu 
zbytkového tepla po dostatečně dlouhou dobu po výskytu vnějších vlivů, a to 
s využitím prostředků elektrárny (tj. bez vnější dodávky energií a materiálů).  

Projekt zohlední i možnost ovlivnění více zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost a 
také více jaderných zařízení v rámci jedné lokality. Jaderná zařízení budou 
provedena tak, aby byl na sobě co nejvíce nezávislá.  

V projektu budou obsaženy prostředky pro monitorování, vyhodnocování a 
vyrozumění o výskytu a vývoji vlastností území včetně souvisejících provozních a 
havarijních předpisů (včetně postupů pro zajištění výměny personálu a zajištění 
dodávek vod, paliv a dalších nutných spotřebních látek a prostředků). 

Vliv podzemní vody 

S ohledem na úroveň hladiny podzemní vody na PNpU NJZ EDU a v jeho těsném 
okolí, která se pohybuje od 1,5 – 6,5 m pod terénem (viz kap. 2.11), budou na PNpU 
NJZ EDU realizována opatření k jeho odvodnění a min. u budov s vlivem na 
jadernou bezpečnost bude provedena hydroizolace základových konstrukcí staveb. 

Nový systém odvodnění bude oddělený od stávajícího systému odvodnění EDU1-4. 
Je předpokládáno, že čerpaná podzemní voda bude odváděna do dešťové 
kanalizace. 

Vliv výstavby NJZ EDU na EDU1-4 

Během výstavby bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, zajištěn geotechnický monitoring, geotechnický a stavební 
dozor. 

Dodavatel (zhotovitel NJZ EDU) vybuduje a bude provozovat systém 
geotechnického monitoringu, který bude zaměřen zejména na sledování stability 
stavebních jam a na sledování činností, které by mohly ovlivnit EDU1-4. 

Nezávisle na tomto systému žadatel o povolení vytvoří vlastní systém 
geotechnického monitoringu, jehož hlavním cílem bude sledovat, zda činnosti 
prováděné dodavatelem nemají negativní vliv na EDU1-4. 

Zároveň žadatel o povolení zřídí vlastní geotechnický dozor, který bude zajišťovat 
např. posouzení průzkumné geotechnické dokumentace, posouzení dodavatelem 
navržených technologických postupů z geotechnického hlediska a přejímku 
základových spár objektů významných z hlediska jaderné bezpečnosti. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.3.2-8] Issue T: T5.1, T5.2, T5.3, T5.4, T5.5, T5.6 a 
T6.3 a dále IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] Req. 17, 5.15A., 5.15B. 5.17., 5.19., 5.21. a 
5.21A. 
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3.3.5 OCHRANA PROTI VNITŘNÍM VLIVŮM 

Informace jsou uvedeny v kap. 3.3.6. 

3.3.6 OCHRANA PROTI VNITŘNÍM VLIVŮM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranu proti vnitřním vlivům a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek, mezinárodních doporučení 
WENRA a IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

Nezbytnou součástí zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí, 
resp. spolehlivosti vybraných zařízení je i zajištění funkčnosti vybraných zařízení 
při událostech či jevech uvnitř jaderného zařízení, které by mohly nastat v důsledku 
abnormálního provozu či havarijních podmínek či důsledkem vlastností území 
(vnitřní vlivy). 

Požadavky týkající se požární ochrany jsou uvedeny v kap. 3.9.5. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.6.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI 
VNITŘNÍM VLIVŮM  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranu proti vnitřním vlivům.  

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na vybraná 
zařízení stanovit technické specifikace, které obsahují technické požadavky na 
návrh, výrobu, montáž, kontroly a údržbu vybraného zařízení a dále požadavky na 

a) spolehlivé zásobování vybraného zařízení energií ve všech stavech jaderného 
zařízení, pro jejichž zvládání je vybrané zařízení projektem jaderného zařízení 
určeno, 

b) odolnost vybraného zařízení proti podmínkám pracovního prostředí, 

c) odolnost vybraného zařízení proti zátěži plynoucí z vlastností území, 

d) spolehlivost vybraného zařízení v pohotovostním režimu a 

e) úroveň zajištění kvality vybraného zařízení.  

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (4)  
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V rámci zajišťování schopnosti projektu jaderného zařízení zvládat bez závažného 
poškození jaderného paliva rozšířené projektové podmínky musí být technicky 
řešeno zvládání postulovaných iniciačních událostí a scénářů pro rozšířené 
projektové podmínky, které zahrnují 

a) neobvyklý souběh více iniciačních událostí, které se vyskytují nahodile ve stavech 
jaderného zařízení, 

b) souběh vnitřních iniciačních událostí vyvolaných zvláště závažnými vnitřními 
událostmi nebo vlastnostmi území, 

c) poruchy ze společné příčiny na vybraných zařízeních, 

d) souběh poruch ze společné příčiny u všech jaderných reaktorů nebo skladů 
vyhořelého jaderného paliva, které se nalézají na témže území k umístění jaderného 
zařízení, a 

e) události, které jsou způsobilé ovlivnit všechna jaderná zařízení a jiná zařízení, 
která se nalézají na témže území k umístění jaderného zařízení, způsobit interakci 
mezi nimi a ovlivnit okolní infrastrukturu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §21 (5)  

Nastanou-li rozšířené projektové podmínky, které jsou těžkou havárií, projekt 
jaderného zařízení musí zajistit jejich zvládnutí tak, aby byly plněny bezpečnostní 
cíle projektu jaderného zařízení stanovené pro zvládání tohoto typu událostí. 

3.3.6.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OCHRANU PROTI VNITŘNÍM 
VLIVŮM  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na ochranu proti vnitřním vlivům. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Ochrana proti vnitřním vlivům bude 
popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

V projektu budou uváženy všechny negativní vlivy či jejich kombinace (dále vnitřní 
vlivy), které by mohly nastat uvnitř jaderného zařízení za normálního i abnormálního 
provozu či v havarijních podmínkách, včetně vnitřních událostí způsobených 
vnějšími vlivy, které nelze na základě jejich nemožnosti či velmi nízké 
pravděpodobnosti vyloučit. 

Typicky se jedná o následky poruch zařízení, jako např. účinky úniku chladiva z 
vysokoenergetických potrubí, švihy potrubí, vnitřní projektily, vnitřní záplavy, vnitřní 
požáry a výbuchy, pády a nárazy těžkých břemen, selhání tlakových častí, opor a 
jiných konstrukčních částí, elektromagnetické interference se zařízením elektrárny, 
úniky vody, plynu, páry nebo škodlivých látek.  

Pozn.: Požadavky týkající se požární ochrany jsou uvedeny v kap. 3.9.5. 

Zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost budou umístěna (chráněna), resp. 
naprojektována tak, aby byla zajištěna schopnost daného zařízení plnit svou 
projektovou funkci i za podmínek vnitřních vlivů, kterým mohou být při plnění svých 
funkcí vystaveny. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.3.2 až 3.3.13 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 20 

 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] Req. 17, 5.15.A. a 5.16. 
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3.3.7 SEISMICKÁ ODOLNOST 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na seismickou odolnost (v souladu s požadavky stanovenými v kap. 2 a kap. 3.3.4) a 
následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB, mezinárodních 
doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

Nezbytnou součástí zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí, 
resp. spolehlivosti vybraných zařízení je i zajištění funkčnosti vybraných zařízení při 
a po zemětřesení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.7.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SEISMICKOU ODOLNOST  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na seismickou odolnost.  

Reference: Vyhláška na Projekt §11 (4) a) 

Základní vnější projektové události pro návrh a pro hodnocení odolnosti vybraných 
zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
nezbytných pro zvládání havarijních podmínek a radiační havárie jaderných zařízení 
s jaderným reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 50 MW musí 

a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet z postulovaného špičkového 
horizontálního zrychlení podloží stavební konstrukce, která nese tento systém, 
konstrukci nebo komponentu, o minimální hodnotě 1/10 hodnoty gravitačního 
zrychlení. 

3.3.7.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SEISMICKOU ODOLNOST  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na seismickou odolnost. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Seismická odolnost projektu bude 
popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

Konstrukce a zařízení (včetně důležitých manipulačních prostředků) budou 
rozděleny do seismických kategorií podle jejich bezpečnostních požadavků na 
integritu a provozuschopnost v průběhu a po zemětřesení. Seismická kategorie 
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konstrukce nebo zařízení bude zvolena na základě vyšetření jeho bezpečnostní 
funkce v průběhu a následně po zemětřesení, způsobem odpovídajícím rozdělení 
zařízení do bezpečnostních kategorií. Rozdělením do kategorií bude zároveň 
zajištěno, že návrhové a prováděcí normy budou vhodně vybrány a použity 
systematicky a konzistentně pro všechny konstrukce a zařízení.  

Konstrukce a zařízení elektrárny, potřebné pro její spolehlivé a bezpečné odstavení 
a dochlazení, budou navrženy tak, aby s dostatečnou bezpečnostní rezervou odolaly 
úrovni seismického ohrožení lokality Dukovany (viz kapitola 2.6) a byly v souladu 
s požadavkem §11 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení.  

S ohledem na doporučení organizace European Utility Requirements je požadováno, 
aby konstrukce a zařízení elektrárny, potřebné pro její spolehlivé a bezpečné 
odstavení a dochlazení, byly navrženy s odolností vůči seismickému zatížení 
představovaného hodnotou zrychlení kmitů půdy o hodnotě 0,25 g1. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] Req. 76. 
  

 
1 Všichni dodavatelé referenčních bloků deklarují základní seismickou odolnost svých projektů na úrovni odpovídající 
minimálně 0,25 g. 
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3.3.8 KONSTRUKCE STAVEB I. KATEGORIE SEISMICKÉ 
ODOLNOSTI  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na konstrukce staveb I. kategorie seismické odolnosti (v souladu s požadavky 
stanovenými v kap. 2, kap. 3.3.4 a 3.3.7) a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB, mezinárodních 
doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

Nezbytnou součástí zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí, 
při a po zemětřesení je správný návrh konstrukcí staveb I. kategorie seismické 
odolnosti v souladu s požadavky stanovenými normami. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.8.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA KONSTRUKCE STAVEB I. 
KATEGORIE SEISMICKÉ ODOLNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na konstrukce staveb I. kategorie seismické odolnosti.  

Reference: Vyhláška na Projekt §11 (4) 

Základní vnější projektové události pro návrh a pro hodnocení odolnosti vybraných 
zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
nezbytných pro zvládání havarijních podmínek a radiační havárie jaderných zařízení 
s jaderným reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 50 MW musí 

a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet z postulovaného špičkového 
horizontálního zrychlení podloží stavební konstrukce, která nese tento systém, 
konstrukci nebo komponentu, o minimální hodnotě 1/10 hodnoty gravitačního 
zrychlení a 

3.3.8.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA KONSTRUKCE STAVEB I. 
KATEGORIE SEISMICKÉ ODOLNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na konstrukce staveb I. kategorie 
seismické odolnosti. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konstrukce staveb I. kategorie 
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seismické odolnosti budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

Do I. kategorie seismické odolnosti budou zařazeny konstrukce, u nichž je 
požadováno zachování jejich integrity a funkčnosti v průběhu, a po odeznění 
seismické události o parametrech uvedených v kapitole 3.3.7. Jedná se zejména 
o objekt ochranné obálky, budovy bezpečnostních systémů, případně i další objekty, 
které budou upřesněny v dalších stupních licenční dokumentace v závislosti na 
konkrétním projektu.  

Tyto objekty budou stavebně řešeny tak, aby byla zachována jejich integrita a 
funkčnost (plnění bezpečnostních funkcí) v průběhu, a po odeznění seismické 
události. 

Konstrukce staveb I. kategorie seismické odolnosti budou navrženy v souladu 
s požadavky stanovenými normami. Budou dimenzovány tak, aby byly namáhány 
v mezích pružného chování. Oblast pružného chování bude uvažována jako oblast 
omezená mezí kluzu materiálu efektivního průřezu prvku. Návrh železobetonových 
prvků namáhaných ohybem se vždy bude řídit mezí kluzu výztužné oceli. 

Nežádoucímu ovlivňování mezi stavbami zařazenými v I. kategorii seismické 
odolnosti a ostatními stavbami bude bráněno zejména následujícími postupy: 

 Přednostně bude ochrana řešena fyzickou separací a segregací budov 
zajištěny dostatečné odstupy mezi stavbami I. kategorie seismické odolnosti a 
ostatními stavbami. 

 Nebude-li možné zajistit dostatečné odstupy mezi stavbami, bude 
vyhodnocena možnost nežádoucího ovlivnění stavby zařazené v I. kategorii 
seismické odolnosti troskami ze sousedící stavby a budova zařazená v I. 
kategorii seismické odolnosti bude navržena tak, aby těmto vlivům odolala. 

 V případě, že nebude zajištění odolnosti stavby I. kategorie seismické 
odolnosti proti troskám ze sousedící stavby rozumně dosažitelné, bude 
sousedící stavba zařazena do II. kategorie seismické odolnosti a bude 
navržena tak, aby zachovala svou integritu a zabránila tak nežádoucí 
interakci. 
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3.3.9 STROJNÍ SYSTÉMY A KOMPONENTY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na technické řešení strojních systémů a komponent (v souladu s požadavky 
stanovenými v kap. 2, kap. 3.3.4, kap. 3.3.6 a kap. 3.3.7) a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Nezbytnou součástí zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí, 
resp. spolehlivosti strojních systémů a komponent (a jejich upevnění) je jejich 
správný návrh (včetně stanovení zatížení, jejich kombinací a kritérií přijatelnosti), 
výroba, analýza a testování v souladu s požadavky stanovenými normami. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.9.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA STROJNÍ SYSTÉMY A 
KOMPONENTY 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky 
technického řešení strojních systémů a komponent. 

Strojní systémy a komponenty budou navrženy v souladu se základními 
bezpečnostními principy a požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak budou v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

3.3.9.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA STROJNÍ SYSTÉMY A 
KOMPONENTY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na technické řešení strojních systémů 
a komponent. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Odolnost strojních systémů a 
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komponent bude popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

Návrh strojních systémů a komponent a ověření návrhu budou provedeny v souladu 
s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. a požadavky stanovenými 
normami včetně zajištění kvality a s ohledem na předpokládaná statická i dynamická 
zatížení (např. počet pracovních cyklů, tepelně-hydraulická zatížení, vibrace apod.), 
při a po kterých mají strojní systémy a komponenty plnit svoji funkci.  

Výběr předpokládaných zatížení uváží podmínky normálního i abnormálního provozu 
včetně testování a údržby (především přechodové stavy) a také havarijní podmínky 
a vnitřní a vnější vlivy (včetně seismického zatížení). 

Ověření návrhu bude potvrzeno pomocí pevnostních výpočtů a dynamických analýz 
a uvážení vlivu stárnutí (životnosti) na odolnost systémů a komponent. 

Zároveň budou pro strojní systémy a komponenty stanoveny plány testů, kontrol a 
údržby a budou dle důležitosti zařazeny do programu řízeného stárnutí. 

Vhodné normy budou vybrány s ohledem na bezpečnostní třídu daného zařízení. 
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3.3.10 SEISMICKÁ A DYNAMICKÁ ODOLNOST STROJNÍHO, 
ELEKTRICKÉHO A SKŘ ZAŘÍZENÍ  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na seismickou a dynamickou odolnost strojního, elektrického a SKŘ zařízení (v 
souladu s požadavky stanovenými v kap. 2, kap. 3.3.4, kap. 3.3.6 a kap. 3.3.7) a 
následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Nezbytnou součástí zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí, 
resp. spolehlivosti vybraných zařízení je i zajištění funkčnosti vybraných zařízení 
vůči seismickému a dynamickému zatížení, kterému jsou vystaveny za normálního 
provozu či by mohly být vystaveny v podmínkách abnormálního provozu, v 
havarijních podmínkách či v podmínkách zemětřesení. Pro zajištění této spolehlivosti 
se zavádí kvalifikační program. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.10.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SEISMICKOU A 
DYNAMICKOU ODOLNOST STROJNÍHO, ELEKTRICKÉHO A SKŘ 
ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na seismickou a dynamickou odolnost strojního, elektrického a SKŘ zařízení.  

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (1) 

Spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
musí být zajištěna 

a) systémem zajišťujícím jejich kvalifikaci na prostředí, 

b) způsobem zajištění odolnosti systémů proti poruchám a 

c) způsobem jejich údržby a zkoušení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (3) 

Shoda vlastností systému, konstrukce nebo komponenty s vlivem na jadernou 
bezpečnost s požadavky technické specifikace musí být průběžně ověřována a 
dokumentována po celou dobu jeho životnosti. 
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3.3.10.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SEISMICKOU A DYNAMICKOU 
ODOLNOST STROJNÍHO, ELEKTRICKÉHO A SKŘ ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na seismickou a dynamickou odolnost 
strojního, elektrického a SKŘ zařízení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Seismická a dynamická odolnost 
strojního, elektrického a SKŘ zařízení bude popsána v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.2-2].  

Projekt strojních, elektrických a SKŘ zařízení bude respektovat základní požadavky 
na systémy, konstrukce a komponenty specifikované v kap. 3.3.4, 3.3.6 a 3.3.7. 

Pro zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost bude ustanoven program seismické a 
dynamické kvalifikace zařízení. Tento program zajistí ověření schopnosti funkčnosti 
daného zařízení (případně jen strukturální integrity) při vystavení seismickému a 
dynamickému zatížení, v kterém je vyžadována jeho funkčnost (typicky tzv. 
návrhové zemětřesení). 

Mimo účinků návrhového zemětřesení bude uvážen i vliv zemětřesení nižších 
magnitud a bude prokázáno, že jejich vlivem nebude negativně ovlivněna funkce 
zařízení a že tato zemětřesení nezpůsobí únavu či stárnutí zařízení, které by mohly 
v případě následného návrhového zemětřesení způsobit selhání či zhoršení 
projektové funkce. 

Seismická a dynamická kvalifikace bude provedena za použití vhodných uznávaných 
norem (např. u elektrického zařízení dle normy IEC 60780 či normy ekvivalentní). 

Pro každé zařízení (či skupinu zařízení) bude provedena analýza a parametry 
seismického zatížení (typicky seismická spektra odezvy).  

Kvalifikace bude provedena pomocí testování, analýz, použití experimentálních dat 
obdobných zařízení (analogie), nebo jejich kombinací. V rozsahu umožněném 
relevantní normou bude pro zpřesnění výsledků analýz použito experimentálních 
dat.  

Kvalifikace za pomoci analýz, bez použití dalších metod, bude přijatelná jen 
pro zařízení, u kterého je požadováno jen zachování strukturální integrity. 

Kvalifikace pomocí analogie bude považována za přijatelnou jen u zařízení stejného 
typu, jehož vlastnosti a provedené testy dostatečně odpovídají danému zařízení a 
požadované seismické a dynamické odolnosti. 

V rámci programu seismické a dynamické kvalifikace bude nastaven program 
ověřování a zajištění kvalifikace zařízení zahrnující program údržby, kontrol a 
testování a nezbytné obměny kvalifikovaného zařízení, který zajistí udržení 
požadované schopnosti plnit projektovou funkci (či zachování si strukturální integrity) 
po celou dobu životnosti elektrárny. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] Req. 30 a 5.49. 
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3.3.11 ODOLNOST STROJNÍHO, ELEKTRICKÉHO A SKŘ ZAŘÍZENÍ 
VŮČI VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na odolnost strojního, elektrického a SKŘ zařízení vůči vnějšímu prostředí 
(v souladu s požadavky stanovenými v kap. 2, kap. 3.3.4 a kap. 3.3.6) a následně 
obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA) a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Nezbytnou součástí zajištění spolehlivosti plnění základních bezpečnostních funkcí, 
resp. spolehlivosti vybraných zařízení je i zajištění funkčnosti vybraných zařízení 
v podmínkách vnějšího prostředí, kterým jsou vystaveny za normálního provozu či 
by mohly být vystaveny v podmínkách abnormálního provozu či v havarijních 
podmínkách. Pro zajištění této spolehlivosti se zavádí kvalifikační program. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.11.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ODOLNOST STROJNÍHO, 
ELEKTRICKÉHO A SKŘ ZAŘÍZENÍ VŮČI VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na odolnost strojního, elektrického a SKŘ zařízení vůči vnějšímu prostředí.  

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (1) 

Spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
musí být zajištěna 

a) systémem zajišťujícím jejich kvalifikaci na prostředí, 

b) způsobem zajištění odolnosti systémů proti poruchám a 

c) způsobem jejich údržby a zkoušení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (2) 

Kvalifikace na prostředí systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost musí být ve shodě s technickou specifikací stanovenou projektem 
jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §29 (3) 

Shoda vlastností systému, konstrukce nebo komponenty s vlivem na jadernou 
bezpečnost s požadavky technické specifikace musí být průběžně ověřována a 
dokumentována po celou dobu jeho životnosti. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §31 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit způsob ověřování platnosti kvalifikace na 
prostředí vybraných zařízení po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §31 (2) 

Způsob ověřování platnosti kvalifikace na prostředí vybraných zařízení musí stanovit 
požadavky na zkoušky 

a) před uvedením vybraného zařízení do provozu, 

b) během provozu vybraného zařízení a 

c) při údržbě, změnách a zkušebním provozu vybraného zařízení. 

3.3.11.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ODOLNOST STROJNÍHO, 
ELEKTRICKÉHO A SKŘ ZAŘÍZENÍ VŮČI VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na odolnost strojního, elektrického a 
SKŘ zařízení vůči vnějšímu prostředí. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Odolnost strojního, elektrického a SKŘ 
zařízení vůči vnějšímu prostředí bude popsána v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.3.2-2].  

Projekt strojních, elektrických a SKŘ zařízení bude respektovat základní požadavky 
na systémy, konstrukce a komponenty specifikované v kap. 3.3.4 a 3.3.6. 

Pro zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost bude ustanoven program kvalifikace 
zařízení na vnější prostředí. Tento program zajistí ověření schopnosti 
funkčnosti daného zařízení v podmínkách vnějšího prostředí, v kterých je 
vyžadována jeho funkčnost (typicky havarijní podmínky).  

Ověření funkčnosti bude vyžadováno i pro zařízení plnící bezpečnostní funkce 
během rozšířených projektových podmínek. Tento průkaz nicméně nemusí být 
proveden se stejným stupněm konzervatismu jako kvalifikace zařízení plnící 
bezpečnostní funkce během projektových nehod. 

Mimo havarijní podmínky budou v rámci kvalifikačního programu uváženy i všechny 
podmínky, které lze během životnosti daného zařízení očekávat, tedy podmínky 
normálního provozu, abnormálního provozu včetně pravidelných testů či údržby. 

Pro každé zařízení (či skupinu zařízení) bude provedena analýza možných 
podmínek vnějšího prostředí. Ta bude standardně zahrnovat vlivy vysokých teplot, 
tlaku, vlhkosti, radiace, působení chemikálií, elektromagnetického rušení, stárnutí či 
zatopení a dalších případných podmínek vnějšího prostředí specifických pro dané 
zařízení. Zároveň bude uvažován efekt kombinace uvedených podmínek prostředí. 

Kvalifikace na stanovené podmínky vnějšího prostředí bude provedena za použití 
vhodných uznávaných norem (např. u elektrického zařízení dle normy IEC 60780 či 
normy ekvivalentní). 
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Kvalifikace bude prováděna pomocí fyzikálních testů či za použití zkušenosti (tj. 
průkazu podobnosti zařízení s již kvalifikovaným zařízením nebo se zařízením, které 
je vystaveno drsnějším podmínkám). 

Kvalifikační testy budou provedeny v nezbytném rozsahu (dle podmínek prostředí, 
které jsou u daného zařízení možné) a to v následujícím či jiném ekvivalentním 
pořadí: 

 tepelné stárnutí, 
 dlouhodobý provoz, 
 radiační stárnutí, 
 mechanické vibrace, 
 seismické zatížení, 
 havarijní ozáření, 
 havarijní zatížení (typicky od havárie typu LOCA či MSLB), 
 pohavarijní zátěže. 

V rámci programu kvalifikace na vnější prostředí bude nastaven program ověřování 
a zajištění kvalifikace zařízení zahrnující program údržby, kontrol a testování a 
nezbytné obměny kvalifikovaného zařízení, který zajistí udržení požadované 
schopnosti plnit projektovou funkci (či zachování si strukturální integrity) po celou 
dobu životnosti elektrárny. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] Req. 30, 5.48., 5.49. a 5.50. 
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3.3.12 HODNOCENÍ NÁVRHU POTRUBNÍCH TRAS  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na hodnocení návrhu potrubních tras a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

V rámci projektových prací je prováděno zhodnocení návrhu potrubních tras systémů 
s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.12.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA HODNOCENÍ NÁVRHU 
POTRUBNÍCH TRAS 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky na 
hodnocení návrhu potrubních tras.  

Potrubní trasy budou plnit požadavky na strojní systémy a komponenty stanovené 
v kap. 3.3.9. 

Potrubní trasy tlakové hranice primárního okruhu budou plnit požadavky na tlakovou 
hranici primárního okruhu stanovené v kapitole 3.5. 

3.3.12.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA HODNOCENÍ NÁVRHU 
POTRUBNÍCH TRAS 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na hodnocení návrhu potrubních tras. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Hodnocení návrhu potrubních tras bude 
popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

Návrh potrubních tras a ověření návrhu budou provedeny v souladu s požadavky 
stanovenými normami včetně zajištění kvality a s ohledem na předpokládaná 
zatížení, při kterých mají potrubní trasy plnit svoji funkci (tj. včetně seismického a 
dynamického zatížení u relevantních tras).  
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Ověření návrhu bude potvrzeno pomocí pevnostních výpočtů a dynamických analýz 
potrubních tras (včetně vlivu zemětřesení) a uvážení vlivu stárnutí (životnosti) 
na odolnost potrubních tras. 

Vhodné normy budou vybrány s ohledem na bezpečnostní třídu daného zařízení. 
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3.3.13 ŠROUBY (ZÁVITOVÉ SPOJKY) 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektové řešení šroubů (závitových spojek) a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.3.2-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.3.2-4] a WENRA NEW [3.3.2-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Šrouby (závitové spojky) slouží ke spojení či připevnění komponent tak, aby byla 
zajištěna požadovaná integrita zařízení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle Vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.3.2-2].  

3.3.13.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ 
ŠROUBŮ (ZÁVITOVÝCH SPOJEK) 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky 
projektového řešení šroubů (závitových spojek). 

Šrouby (závitové spojky) primárního okruhu budou plnit požadavky na tlakovou 
hranici primárního okruhu stanovené v kapitole 3.5. 

3.3.13.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ ŠROUBŮ 
(ZÁVITOVÝCH SPOJEK) 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na projektové řešení šroubů 
(závitových spojek). 

Materiál šroubových spojů bude vybrán, vyroben, zkoušen a bude podroben kontrole 
v souladu s požadavky stanovenými normami včetně zajištění kvality a s ohledem na 
pracovní prostředí, v kterém bude zařízení plnit svoji funkci.  

Šroubové spoje budou navrženy a doloženy výpočtem (včetně určení vhodného 
utahovacího momentu) v souladu s požadavky stanovenými normami včetně 
zajištění kvality a s ohledem na předpokládaná statická i dynamická zatížení (např. 
počet pracovních cyklů, tepelně-hydraulická zatížení, vibrace apod.), při a po kterých 
mají plnit svoji funkci.  

Výběr předpokládaných zatížení uváží podmínky normálního i abnormálního provozu 
včetně testování a údržby (především přechodové stavy) a také havarijní podmínky 
a vnitřní a vnější vlivy (včetně seismického zatížení).  
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Zařízení samotná budou podrobena předprovozním i provozním zkouškám 
v souladu s požadavky stanovenými normami a budou dle důležitosti zařazeny 
do programu řízeného stárnutí.  

Šroubové spoje zajišťující utěsnění tlakové hranice v místech s výskytem 
kontaminovaného média budou navrženy jako korozivzdorné a tak, aby se 
minimalizovala možnost úniku média těmito spoji a umožnila se detekce a sledování 
úniku média. 

Vhodné normy budou vybrány s ohledem na bezpečnostní třídu daného zařízení. 
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3.4 JADERNÝ REAKTOR 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na jaderný reaktor a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.4-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.4-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.4-4] a WENRA NEW [3.4-5]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. Jaderný reaktor slouží k bezpečnému využívání jaderné energie 
formou výroby tepla řízenou štěpnou řetězovou reakcí. Součástí elektrárny budou 
dva heterogenní tlakovodní reaktory (lehkou vodou chlazené i moderované). 

Kapitola 3.4 je dále členěna na pět podkapitol: 

 Kapitola 3.4.1 Celkové řešení jaderného reaktoru 

 Kapitola 3.4.2 Charakteristiky palivového systému 

 Kapitola 3.4.3 Jaderné charakteristiky 

 Kapitola 3.4.4 Tepelné a hydraulické charakteristiky 

 Kapitola 3.4.5 Materiály jaderného reaktoru 

 Kapitola 3.4.6 Charakteristiky systémů řízení reaktivity 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.4-2].  

Bezpečnostní hodnocení v kap. 3.4, které bude zpracované v rámci dalšího stupně 
licenční dokumentace, bude plnit požadavky na bezpečnostní hodnocení stanovené 
v kap. 3.3.1.8. 

Požadavky na diverzní a alternativní prostředky pro řešení rozšířených projektových 
podmínek jsou stanoveny a popis projektu z hlediska jejich naplnění je součástí kap. 
3.19.2. 

3.4.1 CELKOVÉ ŘEŠENÍ JADERNÉHO REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na celkové řešení jaderného reaktoru a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Jaderný reaktor je určen k přeměně jaderné energie na energii tepelnou a typicky 
zahrnuje aktivní zónu uloženou v tlakové nádobě reaktoru společně s vnitřními 
částmi reaktoru a systémy pro řízení reaktivity. Jaderný reaktor společně se 
souvisejícími chladicími, řídicími a bezpečnostními systémy (resp. diverzními a 
alternativními prostředky) zabezpečuje dodržení projektových limitů pro aktivní zónu. 
Společně s těmito systémy zajišťuje spolehlivé řízení reaktivity včetně rychlého 
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odstavení a spolehlivý odvod tepla za normálního a abnormálního provozu i při 
havarijních podmínkách. 

Základní legislativní požadavky a popis tlakové nádoby reaktoru jsou 
předmětem kap. 3.5.3. 

3.4.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA CELKOVÉ ŘEŠENÍ 
JADERNÉHO REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na celkové řešení jaderného reaktoru.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků bude jaderný reaktor navržen 
v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými v kap. 
3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na aktivní zónu a související 
chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy jaderného zařízení s jaderným reaktorem tak, 
aby 

a) byly tyto systémy schopny při uplatnění konzervativního přístupu k hodnocení 
bezpečnosti zajistit dodržení projektových limitů pro aktivní zónu v každém 
provozním stavu a 

b) výsledný účinek okamžitých zpětných vazeb v aktivní zóně působil proti rychlému 
zvýšení reaktivity ve všech provozních stavech s jaderným reaktorem v kritickém a 
nadkritickém stavu. 

3.4.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA CELKOVÉ ŘEŠENÍ JADERNÉHO 
REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na celkové řešení jaderného reaktoru. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Jaderný reaktor bude popsán v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.4-2].  

Jaderný reaktor 

Jaderný reaktor je určen k přeměně jaderné energie na energii tepelnou a typicky 
zahrnuje aktivní zónu uloženou v tlakové nádobě reaktoru společně s vnitřními 
částmi reaktoru a systémy pro řízení reaktivity.  

Tlaková nádoba reaktoru sestává z nádoby a víka (tlaková nádoba reaktoru je 
předmětem kap. 3.5.3). Na víku tlakové nádoby reaktoru jsou umístěny pohony 
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regulačních orgánů a instrumentace (systémy řízení reaktivity jsou blíže popsány 
v kap. 3.4.6).  

Hlavní funkcí tlakové nádoby reaktoru a vnitřních částí reaktoru je uložení aktivní 
zóny a zajištění dostatečného množství chladiva, plnícího též funkci moderátoru a 
rozpustného absorbátoru, nezbytného k udržení štěpné řetězové reakce v aktivní 
zóně a k zajištění odvodu tepla z ní a k udržení integrity a těsnosti tlakové hranice 
primárního okruhu. 

Chladivo vstupuje vstupními hrdly do tlakové nádoby reaktoru, proudí kruhovou 
mezerou mezi tělesem nádoby a šachtou aktivní zóny a prostupuje zespodu do 
aktivní zóny. Při průchodu aktivní zónou se chladivo ohřívá energií uvolněnou při 
štěpné reakci a následně vychází z reaktoru výstupními hrdly. 

Jaderný reaktor včetně palivového systému a systémů pro řízení reaktivity a jejich 
komponenty (včetně použitých materiálů) budou navrženy, vyrobeny a kontrolovány 
(v souladu s požadavky vyhl. č. 358/2016 Sb.) tak, aby spolehlivě zajišťovaly plnění 
svých projektových funkcí během stanovených projektových podmínek a s 
dostatečnými projektovými rezervami vůči možnému poškození a degradaci. 

Palivový systém 

Palivový systém bude složen z palivových souborů a dalších komponent aktivní 
zóny. Palivový systém bude navržen tak, aby v souladu s projektovými kritérii 
splňoval požadavky na požadovanou pevnost, tepelnou a chemickou stálost, 
mechanickou odolnost a funkční spolehlivost.  

Bude zajištěna kompatibilita palivového systému s vnitřními vestavbami reaktoru a 
dalšími systémy jaderného reaktoru, a jeho provozními podmínkami včetně 
havarijních. Palivový systém umožní monitorování a řízení procesů probíhajících 
v jaderném reaktoru a potřebnou manipulaci s jednotlivými komponentami 
palivového systému včetně jejich skladování. Použité materiály a konstrukční řešení 
jednotlivých komponent palivového systému budou založeny na praxí dostatečně 
prověřených a experimentálně podložených řešeních. 

Popis konstrukce palivového systému a konstrukce jeho komponent je uveden v kap. 
3.4.2. Popis materiálů je uveden v kap. 3.4.5. 

Jaderný a tepelně-hydraulický projekt (jaderné a tepelně-hydraulické charakteristiky) 
palivového systému bude navržen tak, aby bylo zajištěno dodržení projektových 
limitů aktivní zóny. Zároveň však bude umožňovat potřebnou provozní pružnost 
jaderného reaktoru, např. různou délku kampaní, různé strategie projektování 
vsázek, provoz v proměnném zatížení elektrárny atd.  

Konkrétní projekt palivového systému bude definován požadovanými neutronově-
fyzikálními a tepelně-hydraulickými charakteristikami navrhované aktivní zóny. 
Projektová kritéria stanovená na úrovni příslušných charakteristik budou vycházet 
z všeobecně uznávaných, prověřených a analyticky podložených přístupů.  

Jaderný projekt bude navržen tak, aby byla zajištěna potřebná zásoba reaktivity, 
stabilita a velikost reaktivitních zpětných vazeb, účinnost a rychlost vnosu reaktivity 
regulačními orgány a přívodem rozpustného absorbátoru, vyrovnání a stabilita 
rozložení výkonu v aktivní zóně, podkritičnost při manipulacích a skladování paliva a 
řadu dalších kritérií (včetně odvozených) stanovených pro zvolené projektové řešení 
palivového systému. 
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Tepelně-hydraulický projekt bude navržen tak, aby byl zajištěn potřebný odvod tepla 
z aktivní zóny během normálního i abnormálního provozu a havarijních podmínek.  

Během základních projektových nehod a rozšířených projektových podmínek bez 
vážného poškození aktivní zóny bude zajištěno odstavení reaktoru a odvod tepla 
tak, aby bylo minimalizováno poškození jaderného paliva a aby bylo zajištěno 
udržení uchladitelné geometrie aktivní zóny a schopnost zasunutí regulačních 
orgánů. 

Jaderný projekt je blíže popsán v kap. 3.4.3. Tepelně-hydraulický projekt je blíže 
popsán v kap. 3.4.4. 

3.4.2 CHARAKTERISTIKY PALIVOVÉHO SYSTÉMU  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na charakteristiky palivového systému a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Palivový systém zahrnuje palivové soubory s palivovými proutky, ve kterých probíhá 
řízená štěpná řetězová reakce, a další komponenty aktivní zóny, nezbytné k řízení 
reaktivity a zajištění projektových vlastností aktivní zóny. Palivový soubor je tvořen 
svazkem palivových elementů (proutků), seskupených do pravidelné mříže 
vymezené konstrukčními komponentami souboru (např. distančními mřížkami, 
vodícími trubkami, opěrnými koncovkami apod.), které tvoří tzv. skelet palivového 
souboru. Mezi komponenty aktivní zóny se řadí regulační orgány (soubory 
absorpčních proutků) systému mechanického řízení reaktivity, soubory absorpčních 
proutků diskrétních vyhořívajících absorbátorů, případně soubory proutků 
neutronových zdrojů a soubory hydraulických zátek vodicích trubek (omezovače 
průtoku vodicími trubkami). 

Charakteristiky palivového systému respektují projektové zásady a požadavky, 
uplatněné při pevnostním, tepelně-hydraulickém a materiálovém návrhu palivového 
systému, které mohou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrárny, a 
způsob jejich naplnění. Mimo jiné obsahují projektové limity a kritéria, přehled 
očekávaných vlastností materiálů, související kritéria hodnocení konstrukčního 
návrhu jednotlivých komponent apod. 

3.4.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA CHARAKTERISTIKY 
PALIVOVÉHO SYSTÉMU  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na charakteristiky palivového systému.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků bude palivový systém navržen 
v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými v kap. 
3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostních funkcí palivového systému po celou dobu 
životnosti (včetně zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení 
v souladu s vyhláškou č. 358/2016 Sb.) a ochrana před/odolnost vůči vlivům 
vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a ochrana před/odolnost vůči negativním 
vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 a 3.3.4).  

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.4 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 6 

 

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na aktivní zónu a související 
chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy jaderného zařízení s jaderným reaktorem tak, 
aby 

a) byly tyto systémy schopny při uplatnění konzervativního přístupu k hodnocení 
bezpečnosti zajistit dodržení projektových limitů pro aktivní zónu v každém 
provozním stavu a 

b) výsledný účinek okamžitých zpětných vazeb v aktivní zóně působil proti rychlému 
zvýšení reaktivity ve všech provozních stavech s jaderným reaktorem v kritickém a 
nadkritické stavu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (2) 

Mechanické části palivového systému tvořící aktivní zónu nebo mechanické části 
umístěné v její blízkosti, včetně jejich upevnění, musí být projektem jaderného 
zařízení řešeny tak, aby 

a) byly schopny odolat statickým a dynamickým účinkům procesů v jaderném 
reaktoru při provozních stavech a 

b) při základních projektových nehodách a, jak je to rozumně proveditelné, též v 
rozšířených projektových podmínkách jejich porušení nebránilo dosažení 
stabilizovaného podkritického stavu jaderného reaktoru a účinnému chlazení aktivní 
zóny stanovenému projektem jaderného zařízení. 

Specifické projektové požadavky 

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (3) 

Požadavky na palivový systém aktivní zóny musí být projektem jaderného zařízení 
stanoveny tak, aby nedošlo po dobu plánované životnosti k jeho nepřijatelnému 
poškození v důsledku ozáření v podmínkách provozních stavů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí v návrhu palivového systému konzervativním 
přístupem zohlednit mechanizmy zhoršení materiálových vlastností palivového 
systému v aktivní zóně 

a) působením vnějšího tlaku chladiva, 

b) zvýšením vnitřního tlaku v palivovém elementu, 

c) změnami v tlacích a teplotách vznikajících v důsledku výkonových změn, 

d) chemickými vlivy, 

e) statickým a dynamickým namáháním, včetně namáhání způsobeného průtokem 
chladiva, 

f) mechanickými vibracemi a 

g) změnami v přenosu tepla, které mohou nastat v důsledku deformací nebo 
chemických vlivů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit kritéria přijatelnosti pro jaderné palivo (dále 
jen „projektová kritéria paliva“) pro provozní stavy včetně přípustného úniku 
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radioaktivních látek z palivových elementů, která nesmí být při provozních stavech a 
havarijních podmínkách základní projektové nehody překročena. 

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit charakteristiky palivového systému a aktivní 
zóny a podmínky provozu jaderného reaktoru tak, aby 

a) podmínky, které mohou v aktivní zóně nastat během abnormálního provozu, 
nezpůsobily jejich významné zhoršení, 

b) úniky štěpných produktů z palivových elementů byly udržovány na tak nízkých 
hodnotách, jak je to rozumně proveditelné, a 

c) palivové elementy a soubory zůstaly při základní projektové nehodě na svém 
místě a nedošlo k jejich poškození, které by bránilo 

1. zavedení komponent systému řízení reaktivity do aktivní zóny, 

2. funkci jiných systémů pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru, 

3. efektivnímu dochlazování aktivní zóny, nebo 

4. následné manipulaci s palivovými soubory. 

Reference: Vyhláška na Projekt §33 (1) 

Konstrukční řešení palivových souborů uplatněné v projektu jaderného zařízení musí 
umožňovat kontrolu jejich částí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §33 (2) 

Charakteristiky palivových souborů v projektu jaderného zařízení musí být 
experimentálně nebo v provozu jiného jaderného zařízení prověřeny z hlediska 
schopnosti palivových souborů plnit bezpečně svoji projektovou funkci. 

3.4.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA CHARAKTERISTIKY PALIVOVÉHO 
SYSTÉMU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na charakteristiky palivového systému. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Charakteristiky palivového systému 
budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.4-2].  

Kapitola je dále rozčleněna na dvě samostatné části, zaměřené na popis konstrukce 
a funkce jednotlivých součástí palivového systému, a popis způsobu naplnění 
legislativních požadavků tak, jak jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

Konstrukce a funkce palivového systému 

Palivový systém slouží k produkci tepla v jaderném reaktoru a k zajištění příslušných 
základních bezpečnostních funkcí. 

Konstrukce a funkce palivového souboru včetně palivových proutků 

Palivový soubor sestává z definovaného počtu palivových elementů (proutků) 
rozmístěných po průřezu souboru s konstantním krokem mříže společně s vodicími 
trubkami. Palivový element se skládá zejména z povlakové trubky, tzv. pokrytí, 
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hermeticky uzavřeného koncovkami a sloupce tablet (pelet) z jaderného materiálu. 
V jaderném materiálu probíhá štěpná řetězová reakce a uvolněné teplo se odvádí 
mezerou mezi tabletami a pokrytím a následně stěnou pokrytí do chladiva. Krok 
mříže palivových elementů a vodicích trubek je vymezen distančními mřížkami. 
Distanční mřížky jsou upevněny k vodicím trubkám v několika axiálních pozicích. 
Distanční mřížky vytvářejí buňky, přičemž jednotlivé palivové elementy jimi prochází 
ve svislém směru. Svou konstrukcí přispívají mřížky rovněž k promíchávání chladiva 
mezi jednotlivými buňkami. Vodicí trubky jsou axiálně uloženy v opěrných 
koncovkách (hlavici a patici palivového souboru), které umožňují fixaci palivového 
souboru a jeho správnou orientaci vůči vnitřním vestavbám reaktorové nádoby. 
Vodicí trubky slouží k zasunutí absorpčních proutků regulačních orgánů pro řízení 
reaktivity, absorpčních proutků diskrétních vyhořívajících absorbátorů, případně 
proutků s neutronovými zdroji a hydraulických zátek vodicích trubek. Vybrané vodicí 
trubky mohou sloužit rovněž k zasunutí čidel vnitroreaktorové instrumentace. 

Konstrukce a funkce regulačních orgánů pro řízení reaktivity 

Regulační orgány pro řízení reaktivity zajišťují mechanickým způsobem, tj. 
vertikálním pohybem v aktivní zóně, vnos záporné nebo kladné reaktivity. Regulační 
orgán je tvořen horní koncovkou, ke které jsou připevněny jednotlivé proutky 
obsahující absorbátor neutronů. Horní koncovka umožňuje spojení s pohonem a 
prostorové vymezení vůči hlavici palivového souboru (při úplném zasunutí) a 
vnitřním vestavbám reaktoru nad aktivní zónou (při vysouvání). Proutky 
s absorbátorem se pohybují uvnitř vodicích trubek palivového souboru. Kromě řízení 
celkové reaktivity aktivní zóny zajišťují vybrané regulační orgány rovněž tvarování 
rozložení výkonu, resp. lokální hustoty neutronového toku. 

Konstrukce a funkce dalších komponent aktivní zóny 

Soubory diskrétních vyhořívajících absorbátorů, neutronových zdrojů a hydraulických 
zátek vodicích trubek mají v principu podobnou konstrukci jako regulační orgány pro 
řízení reaktivity. Konkrétní provedení např. počet proutků, jejich materiálové složení, 
geometrie a způsob upevnění k hlavici je specifické pro daný palivový systém. Jsou-
li tyto komponenty v daném palivovém systému použity, pak zůstávají v aktivní zóně 
zcela zasunuty do své dolní polohy po celou dobu příslušné provozní kampaně 
(nejsou připojeny k pohonu) a během výměny paliva mohou být přemístěny v rámci 
aktivní zóny případně z ní vyjmuty. Diskrétní vyhořívající absorbátory pohlcují 
neutrony a slouží ke kompenzaci přebytečné zásoby reaktivity zejména na začátku 
kampaně. Neutronové zdroje uvolňují neutrony a zvyšují tak indikovanou úroveň 
neutronového toku v nevýkonových stavech aktivní zóny, čímž umožňují plnění 
základní bezpečnostní funkce řízení reaktivity. Hydraulické zátky omezují průtok 
chladiva neobsazenými vodícími trubkami a tím snižují parazitní obtok chladiva 
mimo palivové elementy. 

Popis naplnění základních legislativních požadavků na palivový systém 

Palivový systém bude navržen tak, aby zajistil splnění základních bezpečnostních 
požadavků a principů uvedených v kap. 3.3.1. Zejména se jedná o zajištění principu 
ochrany do hloubky a splnění projektových kritérií stanovených pro palivový systém 
a pro stanovená projektová východiska. 

Tyto základní bezpečnostní principy jsou dále rozpracovány do projektových 
požadavků. Na úrovni jednotlivých komponent a funkčních vazeb těchto komponent 
budou návazně definována projektová kritéria. Projektová kritéria a průkaz jejich 
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naplnění budou zdokumentovány pro konkrétní palivový systém v následné úrovni 
bezpečnostního hodnocení projektu. 

Níže jsou uvedeny zásadní okruhy projektových požadavků pro jednotlivé významné 
komponenty palivového systému. 

Palivový soubor včetně palivových proutků 

Projektový návrh palivových elementů, palivových souborů a komponent aktivní zóny 
zajišťuje splnění základních bezpečnostních funkcí, tj. řízení reaktivity včetně 
uvedení reaktoru do podkritického stavu, dostatečného odvodu tepla z aktivní zóny, 
zajištění integrity bariér a omezení radiačních následků, ve všech projektových 
stavech, včetně základních projektových nehod i rozšířených projektových podmínek 
s výjimkou dostatečného odvodu tepla v průběhu projektem předpokládaných 
těžkých havárií. To znamená, že nedojde k takovému poškození palivových 
elementů a deformaci palivových souborů, které by mohlo zabránit zasunutí orgánů 
mechanické regulace do aktivní zóny, omezit průtok chladiva pod stanovenou mez a 
narušit projektovou funkci jiných komponent v reaktoru i mimo něj (těžké poškození). 

Zároveň jsou palivové elementy, palivové soubory a komponenty aktivní zóny 
navrženy tak, aby nedošlo k jejich poškození v normálních a abnormálních 
provozních stavech, tzn. k překročení příslušných projektových kritérií pro 
poškození. 

Význam a úloha souborů pro řízení reaktivity a dalších komponent aktivní zóny při 
zajištění zmíněných projektových požadavků jsou konkrétněji rozvedeny v jiné části 
této kapitoly věnované posouzení předběžného konceptu souborů pro řízení 
reaktivity a dalších komponent aktivní zóny. 

Nepoškození palivového elementu v provozních stavech je zajištěno zvoleným 
projektovým řešením palivového systému a aktivní zóny, které zamezuje překročení 
mezních hodnot projektových parametrů, např.: 

 teploty paliva, 
 vnitřního tlaku plynů v proutku, 
 napětí, deformace a únavy materiálu pokrytí, 
 oxidace, hydridace apod. 

Nepoškození palivového souboru v provozních stavech je zajištěno zvoleným 
projektovým řešením, které zamezuje překročení mezních hodnot projektových 
parametrů, např.: 

 napětí a deformací jednotlivých konstrukčních prvků při různých projektových 
zatíženích, 

 narušení konstrukčních spojení apod., 
 zabraňuje nedovolené interakci s vnitřními vestavbami reaktoru, 

komponentami AZ a se zařízením pro skladování a manipulaci. 

Za tímto účelem jsou odpovídajícím způsobem navrženy jednotlivé komponenty 
palivového elementu a souboru, např. rozměry a materiálové vlastnosti palivových 
tablet, počáteční mezera mezi tabletou a pokrytím, velikost volného prostoru 
palivového elementu, plnící tlak inertního plynu pod pokrytím, materiál a síla 
povlaku, typ a uspořádání distančních mřížek, typ a tuhost kontaktních prvků 
v buňkách distančních mřížek, provedení spoje mezi distančními mřížkami a 
vodícími trubkami, rozměry a materiál vodících trubek, typ a charakteristiky 
odpružení v hlavici palivového souboru atd. 
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Palivové elementy a soubory jsou navrženy tak, aby jejich projektová kritéria byla 
splněna pro takový rozsah vyhoření, které odpovídá předpokládanému maximálnímu 
projektovému vyhoření. Návrh palivového proutku zohledňuje všechny relevantní 
efekty jako je např. změna hustoty a rozměru materiálu, uvolňování štěpných 
plynných produktů, tečení pokrytí a další fyzikální vlastnosti měnící se s hloubkou a 
průběhem vyhoření. 

V provozních stavech bude únik radioaktivních látek z palivového proutku omezen 
na minimální, prakticky dosažitelnou míru, tak, aby se hodnoty standardně 
užívaných parametrů aktivity primárního chladiva (jódový ekvivalent, EPRI, WANO, 
FRI factor) pohybovaly pod hodnotou, signalizující výskyt porušeného pokrytí, tedy 
na úrovni odpovídající např. difuzi Tritia neporušeným materiálem povlaku. 

V havarijních stavech bude počet porušených palivových proutků omezen tak, aby 
nedošlo k překročení radiačních kritérií přijatelnosti. 

Konstrukce, geometrie a upevnění vodicích trubek v rámci skeletu palivového 
souboru umožňuje bezpečné zasunutí absorpčních elementů regulačních orgánů. 
Konstrukce skeletu palivového souboru a uspořádání palivových elementů 
v distančních mřížkách zajišťují dostatečný průtok a promíchávání chladiva v aktivní 
zóně. 

Projektový návrh palivových souborů zajišťuje kompatibilitu s navazujícími systémy 
elektrárny, zejména geometrickou, chemickou a mechanickou, tzn., že umožňuje 
bezpečnou manipulaci a skladování paliva před zavezením do reaktoru, po jeho 
vyjmutí z reaktoru i při jeho transportu a skladování mimo reaktorový blok. 
Konstrukce umožňuje bezpečné uchycení, vyjmutí i zasunutí palivového souboru do 
příslušných projektem stanovených pozic, přičemž nedojde k překročení povolených 
hodnot napětí a deformací. I v podmínkách manipulací a skladování paliva jsou 
splněna příslušná projektová kritéria pro podkritičnost, chlazení a únik radioaktivních 
látek do okolí. Dále je zajištěna i možnost vyvezení palivových souborů z reaktoru po 
základní projektové nehodě. 

Projekt palivových proutků a souborů zajišťuje rovněž možnost jejich kontroly a 
případných oprav (např. výměnu porušených proutků). 

Výsledkem projektového řešení aktivní zóny, systému chlazení reaktoru, zařízení pro 
odvod tepla z primárního okruhu, řídicích a bezpečnostních systémů (resp. 
diverzních a alternativních prostředků) je vytvoření takových podmínek, které 
s dostatečnou věrohodností garantují, že v důsledku žádného z provozních stavů 
nedojde k poškození palivových elementů ani  palivových souborů, a bude zajištěno 
plnění základních bezpečnostních funkcí v provozních stavech i 
havarijních podmínkách včetně rozšířených projektových podmínek s výjimkou 
dostatečného odvodu tepla v průběhu těžkých havárií předpokládaných projektem. 

Schopnosti palivových proutků, souborů a komponent aktivní zóny bezpečně plnit 
jejich projektovou funkci jsou ověřeny provozem na jiném jaderném zařízení nebo 
experimentálně. 

Regulační orgány pro řízení reaktivity 

Konstrukce regulačních orgánů pro řízení reaktivity, použité konstrukční a absorpční 
materiály, celkový počet absorpčních elementů, uspořádání a zařazení regulačních 
orgánů do funkčních skupin a jejich rozmístění po průřezu aktivní zóny zajišťují 
splnění základních projektových požadavků na velikost a rychlost vnosu reaktivity 
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v provozních stavech, při základních projektových nehodách i v rozšířených 
projektových podmínkách. Splnění těchto požadavků do značné míry závisí rovněž 
na splnění projektových požadavků na palivové elementy a palivové soubory, jak 
bylo diskutováno v části věnované posouzení předběžného konceptu palivového 
souboru, a na splnění projektových požadavků na vnitřní vestavby reaktoru, resp. 
pohony regulačních orgánů pro řízení reaktivity, jak je diskutováno v příslušných 
podkapitolách kap. 3.4. 

Regulační orgány pro řízení reaktivity zajišťují takový vnos záporné reaktivity, který 
je dostatečný pro překonání kladného výkonového efektu způsobeného přechodem 
z nominálního výkonu do nulového výkonu reaktoru v horkém stavu, včetně 
vytvoření potřebné bezpečnostní zásoby reaktivity (velikost podkritičnosti aktivní 
zóny) v souladu s požadavky předpokladů bezpečnostních analýz provozních 
událostí a základních projektových nehod. Splnění tohoto požadavku je zajištěno pro 
celé spektrum počátečních podmínek, odpovídajících všem dovoleným normálním 
provozním stavům reaktoru včetně období na konci kampaně s největším záporným 
moderátorovým koeficientem reaktivity a s konzervativním předpokladem výskytu 
jednoduché poruchy, např. jedním regulačním souborem zcela vysunutým v horní 
koncové poloze. 

Bezpečnostní zásoba reaktivity regulačních orgánů pro řízení reaktivity spolu 
s projektovou funkcí doplňování bórového koncentrátu do chladiva primárního 
okruhu udrží reaktor v podkritickém stavu ve všech provozních stavech a zároveň 
zajistí i odpovídající počáteční podmínky pro splnění projektových kritérií základních 
projektových nehod. 

Diferenciální reaktivitní účinnost regulačních orgánů pro řízení reaktivity a rychlost 
jejich vysouvání je projektem omezena tak, aby vnos kladné reaktivity při 
nežádoucím vysouvání regulačních orgánů pro řízení reaktivity, tj. v abnormálních 
provozních stavech, nezpůsobil překročení projektových kritérií na maximální 
lineární výkon palivového elementu a DNBR. 

Celková účinnost regulačního orgánu pro řízení reaktivity je projektem omezena tak, 
aby v důsledku jeho vytažení, resp. vystřelení nedošlo k poškození tlakové hranice 
primárního okruhu a poškození palivového systému a vnitřních částí reaktoru do té 
míry, že by mohlo dojít k nedostatečnému chlazení aktivní zóny a nesplnění 
ostatních projektových kritérií základních projektových nehod. 

Ostatní komponenty aktivní zóny 

Vyhořívající absorbátory (diskrétní i integrované v palivu) se podílí na zajištění 
přijatelného rozložení výkonu v aktivní zóně, čímž přispívají k omezení možností 
překročení projektových kritérií na lokální i celkový výkon palivového elementu a tím 
i DNBR a teploty paliva. Vyhořívající absorbátory zároveň snižují požadavek na 
velikost koncentrace kyseliny borité v chladivu na počátku kampaně a tím zamezují 
dosažení kladného moderátorového teplotního koeficientu reaktivity ve všech 
normálních provozních stavech reaktoru. 

Projekt reaktorového zařízení zajišťuje nepřetržitou kontrolu úrovně neutronového 
toku ve všech projektových stavech. Kombinace použité technologie měření 
neutronového toku a přirozených případně dodatečných zdrojů neutronů v aktivní 
zóně, např. z tzv. primárních nebo sekundárních zdrojů neutronů, zajistí dostatečnou 
kontrolu podkritičnosti soustavy i při výměně paliva v reaktoru a během dosahování 
kritického stavu. 
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Uspořádání a konstrukce paliva a komponent aktivní zóny zajišťuje dostatečný 
průtok chladiva kolem palivových elementů a tím jejich dostatečné chlazení. 
V případě potřeby jsou prázdné kanály vodicích trubek palivových souborů vyplněny 
hydraulickými zátkami, které zabraňují nadměrnému obtoku chladiva mimo 
hydraulické kanály palivových elementů. Jejich případné použití je výsledkem 
zhodnocení potřeb termohydraulického návrhu aktivní zóny. 

Konstrukční provedení a použité materiály souborů diskrétních vyhořívajících 
absorbátorů, primárních a sekundárních neutronových zdrojů a hydraulických zátek 
jsou navrženy tak, stejně jako pro soubory pro řízení reaktivity, aby nedošlo k jejich 
poškození (např. deformace, dehermetizace) během všech provozních stavů 
elektrárny a k jejich těžkému poškození (např. nadměrná deformace nebo roztavení) 
během projektových nehod, které by zabránilo splnění základních projektových 
požadavků na zajištění podkritičnosti, uchladitelnosti aktivní zóny a zamezení 
nedovolenému úniku radioaktivních látek do okolí s výjimkou dostatečného odvodu 
tepla v průběhu projektem předpokládaných těžkých havárií. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.4-4] Req. 43, 6.1., 6.2., 6.3., Req. 44 a 6.5. 
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3.4.3 JADERNÉ CHARAKTERISTIKY  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na jaderné charakteristiky a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Jaderné charakteristiky zahrnují základní obecné i specifické projektové požadavky 
na tzv. jaderný návrh palivového systému a neutronově-fyzikální část projektu aktivní 
zóny (dále jen „jaderný projekt“). Obsahují projektové zásady a požadavky jaderného 
projektu a systémů řízení reaktivity včetně očekávaných limitních hodnot, jejich 
veličin, souvisejících kritérií a způsob jejich naplnění. Dále jaderné charakteristiky 
obsahují rozbor vlastností, jako jsou provozní zásoba reaktivity, vyhoření paliva, 
projektová délka kampaní a související charakteristiky překládek paliva, účinnost 
vyhořívajících absorbátorů, reaktivní zpětné vazby a koeficienty reaktivity, řízení 
rozložení výkonu, stabilita rozložení výkonu, řízení vnosu reaktivity mechanickým a 
chemickým systémem, rozmístění a účinnost jednotlivých skupin regulačních 
orgánů, zásoba podkritičnosti po odstavení a účinnost bezpečnostních systémů 
(resp. diverzních a alternativních prostředků), účinnost zaseklého regulačního 
orgánu, podkritičnost při skladování paliva a manipulacích s palivem, ozáření tlakové 
nádoby apod. 

3.4.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA JADERNÉ 
CHARAKTERISTIKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na jaderné charakteristiky.  

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na aktivní zónu a související 
chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy jaderného zařízení s jaderným reaktorem tak, 
aby 

a) byly tyto systémy schopny při uplatnění konzervativního přístupu k hodnocení 
bezpečnosti zajistit dodržení projektových limitů pro aktivní zónu v každém 
provozním stavu a 

b) výsledný účinek okamžitých zpětných vazeb v aktivní zóně působil proti rychlému 
zvýšení reaktivity ve všech provozních stavech s jaderným reaktorem v kritickém a 
nadkritické stavu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit charakteristiky palivového systému a aktivní 
zóny a podmínky provozu jaderného reaktoru tak, aby 

a) podmínky, které mohou v aktivní zóně nastat během abnormálního provozu, 
nezpůsobily jejich významné zhoršení, 

b) úniky štěpných produktů z palivových elementů byly udržovány na tak nízkých 
hodnotách, jak je to rozumně proveditelné, a 

c) palivové elementy a soubory zůstaly při základní projektové nehodě na svém 
místě a nedošlo k jejich poškození, které by bránilo 

1. zavedení komponent systému řízení reaktivity do aktivní zóny, 

2. funkci jiných systémů pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru, 
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3. efektivnímu dochlazování aktivní zóny, nebo 

4. následné manipulaci s palivovými soubory. 

Reference: Vyhláška na Projekt §33 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit v případě jaderného reaktoru s tepelným 
výkonem vyšším než 50 MW požadavky na systém sledování úrovně a rozložení 
tepelného výkonu a neutronového toku v aktivní zóně. 

Specifické projektové požadavky  

Reference: Vyhláška na Projekt §33 (4) 

Systém sledování rozložení neutronového toku v aktivní zóně musí být schopen 
odhalit oblasti aktivní zóny, ve kterých by úroveň a rozložení neutronového toku 
mohly způsobit překročení projektových kritérií paliva v aktivní zóně pro provozní 
stavy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §33 (5) 

Konstrukční řešení aktivní zóny v projektu jaderného zařízení musí umožnit řídicímu 
systému výkonu reaktoru udržet úroveň a rozložení neutronového toku ve všech 
stavech aktivní zóny při normálním provozu v mezích stanovených projektem 
jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §33 (6) 

Aktivní zóna a související chladicí, řídicí, bezpečnostní a informační systémy musí 
být projektem jaderného zařízení řešeny tak, aby výkonové oscilace v aktivní zóně, 
které by mohly způsobit překročení projektových kritérií paliva v provozních stavech, 
byly podle návrhu aktivní zóny prakticky vyloučenou skutečností nebo byly bez 
prodlení zjistitelné a potlačitelné. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavek na vybavení jaderného reaktoru 
výkonnými systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru, které jsou schopny jej 
odstavit za provozních stavů a v průběhu základních projektových nehod. Tyto 
systémy musí udržet jaderný reaktor odstavený též za situace způsobující nejvyšší 
reaktivitu aktivní zóny a zajišťovat dodržení stanovených projektových kritérií 
jaderného paliva. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (2) 

Systémy řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru musí být v projektu 
jaderného zařízení tvořeny nejméně dvěma nezávislými systémy založenými na 
různých technických principech a schopnými vykonávat svou funkci též v případě 
jednoduché poruchy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (3) 

Nejméně jeden ze systémů podle předchozího odstavce (viz § 34 (2)) musí být 
systémem rychlého odstavení jaderného reaktoru, který je sám schopen rychle uvést 
jaderný reaktor z provozního stavu nebo základní projektové nehody do 
podkritického stavu s přiměřenou bezpečnostní rezervou, a to i v případě 
jednoduché poruchy tohoto systému. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §34 (4) 

Nejméně jeden ze systémů podle předchozího odstavce (viz § 34 (2)) musí být sám 
schopen uvést jaderný reaktor z normálního provozu do podkritického stavu a udržet 
reaktor v podkritickém stavu s přiměřenou bezpečnostní rezervou, nastane-li 
nejvyšší reaktivita aktivní zóny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (5) 

Systém podle předchozího odstavce (viz § 34 (2)) musí být v projektu jaderného 
zařízení řešen tak, aby jiný systém jaderného zařízení nemohl způsobit ztrátu funkce 
tohoto systému nebo jeho části. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (6) 

Systémy podle předchozího odstavce (viz § 34 (2)) musí být schopny v abnormálním 
provozu a při základní projektové nehodě po dosažení stabilizovaného podkritického 
stavu každý samostatně zabránit opětovnému samovolnému vzniku kritického stavu 
jaderného reaktoru, a to též v případě jednoduché poruchy těchto systémů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §35 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit systémy měření a testy k prověření, zda 

a) systémy pro řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru jsou schopny plnit 
požadavky uvedené výše (viz § 34) a 

b) bezpečnostní funkce systémů pro řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru 
jsou prováděny ve všech provozních stavech a při základní projektové nehodě. 

3.4.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA JADERNÉ CHARAKTERISTIKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na jaderné charakteristiky. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZEDU. Jaderné charakteristiky budou popsány 
v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.4-2].  

Konkrétní projektové řešení rozmístění jednotlivých komponent palivového systému 
v aktivní zóně a jejich neutronově-fyzikálních vlastností, tzv. jaderný projekt, je 
charakterizováno specifickými hodnotami neutronově-fyzikálních parametrů, které se 
budou nacházet v mezích, zajišťujících splnění základních bezpečnostních 
požadavků na projekt aktivní zóny a jim odpovídajících projektových kritérií. 

Obsah jaderného projektu je vymezen např. uspořádáním a vlastnostmi jaderného 
materiálu a jednotlivých konstrukčních prvků v rámci palivového souboru a 
uspořádáním jednotlivých typů palivových souborů a dalších komponent v rámci 
aktivní zóny. 

Zvolené projektové řešení bude využívat obvyklé prostředky jaderného návrhu 
pokročilého palivového systému jako je např.: využití spektra obohacení jaderného 
materiálu izotopem uranu 235 od koncentrace odpovídající přírodní koncentraci  až 
do stanovené maximální hodnoty hmotnostního podílu; volitelné umístění materiálu 
s různým obohacením v objemu palivových elementů a palivových souborů; využití 
různých typů vyhořívajících absorbátorů neutronů umístěných na povrchu nebo 
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uvnitř matrice palivových tabletek; využití spektra obohacení vyhořívajících 
absorbátorů specifickým účinným izotopem; rozmístění vyhořívajících absorbátorů 
v objemu palivových elementů a palivových souborů; konstrukční provedení 
palivových elementů a palivových souborů; konstrukční provedení ostatních 
komponent aktivní zóny; použití účinných materiálů komponent aktivní zóny a jejich 
rozmístění v objemu dané komponenty; uspořádání komponent aktivní zóny do 
specifických funkčních celků; uspořádání palivových souborů a ostatních komponent 
v rámci aktivní zóny atd. 

Všechny výše uvedené možnosti projektového řešení konkrétní palivové vsázky v 
rámci zvoleného palivového managementu vytváří podmínky pro realizaci 
požadovaných neutronově-fyzikálních charakteristik aktivní zóny a zároveň pro 
ekonomické využívání jaderného materiálu. 

Jaderný projekt bude splňovat základní bezpečnostní principy specifikované v kap. 
3.3.1. 

Výše uvedené základní bezpečnostní principy jsou dále rozpracovány do formy 
projektových požadavků. Pro zvolený palivový systém budou tyto projektové 
požadavky rozpracovány do podoby projektových kritérií na úrovni vybraných 
neutronově-fyzikálních charakteristik. 

Níže jsou uvedeny zásadní okruhy projektových požadavků pro jednotlivé 
neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného návrhu palivového systému. 

Jaderný projekt 

Jaderný projekt (označovaný někdy jako „projekt vsázky aktivní zóny“ nebo jen 
zkráceně „projekt aktivní zóny“) spolu s projektovým návrhem palivového systému 
(viz kap. 3.4.2) zajišťují splnění základních bezpečnostních funkcí, tj. řízení reaktivity 
včetně uvedení reaktoru do podkritického stavu, dostatečného odvodu tepla z aktivní 
zóny, zajištění integrity bariér a omezení radiačních následků, ve všech projektových 
stavech včetně základních projektových nehod a rozšířených projektových podmínek 
s výjimkou dostatečného odvodu tepla v průběhu projektem předpokládaných 
těžkých havárií. To znamená, že nedojde k takovému poškození palivových 
elementů, komponent aktivní zóny a palivových souborů, které by mohlo zabránit 
zasunutí regulačních orgánů pro řízení reaktivity do aktivní zóny, omezit průtok 
chladiva pod stanovenou mez nebo narušit projektovou funkci jiných komponent 
v reaktoru i mimo něj (těžké poškození palivového systému). 

Zároveň je projekt aktivní zóny navržen tak, aby nedošlo k poškození komponent 
palivového systému v normálních a abnormálních provozních stavech, tzn. aby 
nedošlo k překročení příslušných projektových kritérií poškození. 

Význam a úloha projektového návrhu palivového systému při zajištění výše 
zmíněných projektových požadavků jsou blíže rozvedeny v kapitole 3.4.2. 

Vyhoření paliva 

Vyhoření paliva, které reprezentuje celkovou hodnotu výkonu vyděleného v palivu, je 
vhodnou charakteristikou míry ozáření paliva a jednotlivých konstrukčních prvků, a 
tudíž i velikosti změn parametrů charakterizujících jednotlivé jevy posuzované 
v rámci návrhu palivového systému. 

Projektová délka kampaně palivové vsázky aktivní zóny je charakterizována 
celkovým vyhořením paliva v aktivní zóně a je zásadním způsobem limitována 
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velikostí počáteční kladné reaktivity v jednotlivých skupinách palivových souborů a 
ve způsobu jejich rozmístění v aktivní zóně. 

Počáteční kladná reaktivita palivových souborů tvořících projektovou vsázku bude 
dostatečná k udržení aktivní zóny při provozu na nominálním výkonu po celou dobu 
plánované délky kampaně se zahrnutím vlivu všech produktů štěpení. Ke 
kompenzaci počátečního přebytku reaktivity se používají vyhořívající absorbátory, 
soubory pro mechanické řízení reaktivity (dále jen „regulační orgány“) a kyselina 
boritá rozpuštěná v chladivu. Konec kampaně je obvykle definován stavem, při němž 
je koncentrace kyseliny borité v chladivu téměř nulová a axiální pozice regulačních 
orgánů odpovídá nominálním provozním potřebám. Neexistuje žádné specifické 
projektové omezení pro hodnotu počáteční kladné reaktivity celé aktivní zóny, 
existují však jiná omezení, např. na hodnoty koeficientů reaktivity nebo bezpečnostní 
zásobu reaktivity po odstavení, která ji omezují zprostředkovaně. 

Koeficienty reaktivity 

Palivový teplotní koeficient reaktivity, tzv. Dopplerovský koeficient reaktivity, je u 
paliva s mírně obohaceným uranem vždy záporný a moderátorový teplotní koeficient 
reaktivity je v principu v důsledku zvolené kompozice paliva a chladiva rovněž 
udržován záporný pro všechny provozní stavy horkého reaktoru. Výsledný celkový 
zpětnovazební efekt reaktivity soustavy je tudíž rovněž záporný. Záporné hodnoty 
moderátorového koeficientu reaktivity je možno dosáhnout správně zvoleným 
množstvím a rozmístěním integrálních nebo diskrétních vyhořívajících absorbátorů, 
resp. axiální polohou regulačních orgánů, což snižuje nároky na výši koncentrace 
kyseliny borité v chladivu. Zvýšením množství reaktivity vázané v absorbátorech 
mimo chladivo je možno zajistit snížení vlivu změny hustoty moderátoru, resp. 
množství parních dutin na moderátorový koeficient reaktivity. Neexistuje žádné 
specifické kritérium stanovující požadované množství použitého vyhořívajícího 
absorbátoru. Nicméně správně navržený projekt aktivní zóny zajistí požadované 
projektové hodnoty moderátorového teplotního koeficientu reaktivity a požadované 
projektové rozložení výkonu v aktivní zóně v průběhu celé kampaně. Volba množství 
a rozmístění použitých typů vyhořívajících absorbátorů v projektu dané vsázky 
významně ovlivňuje splnění projektových kritérií aktivní zóny. 

Řízení rozložení výkonu 

Návrh projektu aktivní zóny splňuje požadovaná projektová východiska jaderného 
návrhu palivového systému v oblasti řízení rozložení výkonu, jako jsou např.: 

 Lokální hustota výkonu v aktivní zóně nesmí dosáhnout hodnoty, která by 
způsobila tavení paliva v podmínkách libovolného provozního stavu včetně 
stavů s maximálním zvýšením výkonu. 

 Maximální lineární výkon palivového proutku nesmí dosáhnout takové 
hodnoty, při níž by s dostatečnou věrohodností mohlo být dosaženo DNB, tj. 
překročení projektové hodnoty DNBR, pro všechny provozní stavy včetně 
stavů s maximálním zvýšením výkonu. 

 Projekt aktivní zóny včetně rozmístění paliva v reaktoru zajistí splnění všech 
projektových kritérií aplikovaných na palivový systém ve všech projektových 
stavech, které byly diskutovány v kapitole 3.4.2. 

Pro výpočty rozložení výkonu v analyzovaných provozních stavech se konzervativně 
aplikují i extrémní podmínky a tvary rozložení výkonu založené na přiměřených 
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konzervatismech a neurčitostech i přes to, že zvolené výpočetní metody mohou 
vykazovat vyšší míru shody s měřeným rozložením výkonu. 

Projekt reaktorového zařízení je vybaven systémem pro monitorování rozložení 
výkonu tak, aby bylo možno ověřit a zajistit splnění projektových kritérií pro všechny 
provozní stavy. Požadavky na maximální povolené hodnoty konkrétních parametrů 
rozložení výkonu jsou uvedeny v limitech a podmínkách bezpečného provozu. 

Maximální řízený vnos reaktivity 

Maximální dovolený vnos reaktivity způsobený vytažením regulačního orgánu nebo 
skupiny regulačních orgánů nebo snížením koncentrace kyseliny borité v chladivu ve 
všech provozních stavech je projektově omezen tak, aby nedošlo k překročení 
projektových limitů na maximální lokální lineární výkon v proutku a DNBR. 

Projektové nehody typu vystřelení regulačního orgánu nebo prasknutí parovodu 
nezpůsobí takový vnos kladné reaktivity, který by zabránil bezpečnému odstavení 
reaktoru a udržení geometrie palivového systému a aktivní zóny, umožňující 
dostatečný odvod tepla. 

Zároveň platí, že maximální vnos reaktivity způsobený vytažením regulačního 
orgánu nebo skupiny regulačních orgánů nezpůsobí porušení tlakového rozhraní 
primárního okruhu nebo poškození vnitřních vestaveb reaktoru, omezující schopnost 
chlazení aktivní zóny. 

Maximální vnos reaktivity v důsledku řízeného i neřízeného vysouvání regulačních 
orgánů je obecně omezen maximální možnou rychlostí vysouvání a diferenciální 
účinností regulačních orgánů. Vnos reaktivity je konzervativně počítán pro nejhorší 
podmínky axiálního rozložení výkonu a koncentrace xenonu. Rovněž maximální 
vnos reaktivity způsobený přirozeným rozpadem xenonu je významně nižší než 
limitní vnosy reaktivity způsobené regulačními orgány. 

Bezpečnostní zásoba podkritičnosti po odstavení 

Ve všech normálních provozních podmínkách bude zajištěna požadovaná 
bezpečnostní zásoba podkritičnosti. Projektová hodnota bezpečnostní zásoby 
podkritičnosti po odstavení je uvedena pro jednotlivé provozní podmínky v limitech a 
podmínkách bezpečného provozu a je zohledněna jako jedna ze vstupních 
podmínek v bezpečnostních analýzách projektových událostí. V analýzách stavů po 
rychlém odstavení reaktoru je zahrnut vliv jednoduché poruchy, tzn. předpokládá se 
jeden regulační orgán plně vytažený z aktivní zóny. 

Projekt reaktorového zařízení zahrnuje dva nezávislé prostředky pro řízení reaktivity: 
regulační orgány a kyselinu boritou v chladivu. Změnou polohy regulačních orgánů 
jsou kompenzovány reaktivitní efekty způsobené změnou teploty paliva a chladiva 
spojené se změnou výkonu reaktoru v rozmezí od nominálního výkonu do nulového 
výkonu v horkém stavu reaktoru. Navíc regulační orgány jsou schopny vytvořit 
dostatečně rychle požadovanou zásobu podkritičnosti po odstavení při 
všech provozních stavech a havarijních podmínkách tak, aby nedošlo k překročení 
projektových kritérií na dovolený rozsah poškození palivového systému. 

Příslušné systémy pro dávkování kyseliny borité jsou schopny kompenzovat 
prostřednictvím změny koncentrace kyseliny borité v chladivu primárního okruhu 
všechny změny reaktivity, způsobené rozpadem xenonu a teplotními změnami 
hustoty chladiva po odstavení, a tím umožňují udržet bezpečné odstavení reaktoru i 
ve studeném stavu. 
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Podkritičnost aktivní zóny  

Při otevřeném reaktoru obsahujícím palivové soubory je udržována taková 
koncentrace kyseliny borité v chladivu, aby byla splněna projektová kritéria na 
požadovanou podkritičnost. Je udržována taková velikost podkritičnosti, aby při 
žádných změnách konfigurace aktivní zóny (přemisťování palivových souborů, vynětí 
všech regulačních orgánů) nemohlo dojít ke vzniku kritického stavu. 

Pro zabránění neřízeného snížení koncentrace kyseliny borité v reaktoru jsou přijata 
systémová i administrativní opatření a pro případ, že by tato selhala, jsou provedeny 
příslušné analýzy prokazující nepoškození palivového systému. 

Systémy a zařízení sloužící pro skladování a manipulaci s palivem jsou navrženy 
tak, aby byla splněna projektová kritéria na podkritičnost bez zahrnutí vlivu 
regulačních orgánů a pro podmínky optimální moderace. 

Požadavky pro bezpečné skladování a manipulaci s palivem jsou zahrnuty do limit a 
podmínek bezpečného provozu. 

Stabilita rozložení výkonu 

Aktivní zóna reaktoru je inherentně stabilní vůči výkonovým oscilacím v jejich 
základním módu. Oscilace celkového výkonu, ať vzniknou z jakékoliv příčiny, jsou 
spolehlivě zjištěny detektory řídicího i ochranného systému. V případě, že řídicí 
systém nereaguje na vzniklé změny výkonu dostatečně efektivně, zasáhne ochranný 
systém a zajistí s dostatečnou rezervou splnění příslušných projektových kritérií. 

Pokud se během provozu s konstantním výkonem vyskytnou v aktivní zóně 
prostorové oscilace rozložení výkonu, tak jsou spolehlivě a zřetelně detekovatelné a 
následně i potlačitelné s pomocí příslušných regulačních systémů. Aktivní zóna je 
projektována tak, že azimutální a radiální oscilace jsou konvergentní a rychle samy 
zaniknou. 

V aktivní zóně mohou za provozu za určitých okolností vzniknout axiální prostorové 
oscilace výkonu. Tyto oscilace jsou spolehlivě monitorovány a vyhodnocovány a 
následně potlačovány pomocí regulačních orgánů. 

Rozložení výkonu v aktivní zóně je monitorováno vnitroreaktorovým i 
vněreaktorovým měřením, která poskytují vstupní informace do příslušných 
informačních, řídicích a ochranných systémů. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.4-4] Req. 45, 6.4., 6.6., Req. 46, 6.7., 6.8., 6.9., 
6.10., 6.11. a 6.12. 
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3.4.4 TEPELNÉ A HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na tepelné a hydraulické charakteristiky a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Vhodné tepelné a hydraulické charakteristiky palivového systému jsou nezbytné pro 
zabezpečení spolehlivého chlazení aktivní zóny za normálního i abnormálního 
provozu i v havarijních podmínkách (za pomoci souvisejících chladicích, řídicích a 
bezpečnostních systémů). 

3.4.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA TEPELNÉ A HYDRAULICKÉ 
CHARAKTERISTIKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na tepelné a hydraulické charakteristiky.  

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na aktivní zónu a související 
chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy jaderného zařízení s jaderným reaktorem tak, 
aby 

a) byly tyto systémy schopny při uplatnění konzervativního přístupu k hodnocení 
bezpečnosti zajistit dodržení projektových limitů pro aktivní zónu v každém 
provozním stavu a 

b) výsledný účinek okamžitých zpětných vazeb v aktivní zóně působil proti rychlému 
zvýšení reaktivity ve všech provozních stavech s jaderným reaktorem v kritickém a 
nadkritickém stavu. 

3.4.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA TEPELNÉ A HYDRAULICKÉ 
CHARAKTERISTIKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na tepelné a hydraulické 
charakteristiky. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Tepelné a hydraulické charakteristiky 
budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.4-2].  

Tepelně-hydraulický projekt bude navržen tak, aby byl zajištěn potřebný odvod tepla 
z aktivní zóny během normálního i abnormálního provozu i havarijních podmínek.  

Jaderný reaktor bude navržen tak, aby byl zajištěn dostatečný průtok a jeho 
rozložení přes aktivní zónu tak, aby bylo zajištěno její chlazení i chlazení ostatních 
částí reaktoru. 

Během normálního provozu bude palivo provozováno dostatečně pod stanovenými 
projektovými limity. 

Ani během událostí abnormálního provozu nedojde k překročení projektových limitů 
paliva, a tedy ani k poškození paliva. S nejméně 95 % pravděpodobností na 95% 
hladině významnosti nedojde ke krizovým podmínkám přestupu tepla na limitujících 
palivových proutcích ani k dosažení teploty tavení paliva. 
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Počet porušených palivových proutků během základních projektových nehod a 
rozšířených projektových podmínek bez tavení aktivní zóny bude omezen tak, aby 
bylo možné splnit radiační kritéria přijatelnosti, s cílem omezit počet porušených 
palivových proutků pod 10 %. 

Během základních projektových nehod a rozšířených projektových podmínek bez 
tavení aktivní zóny bude zajištěno odstavení reaktoru a odvod tepla tak, aby bylo 
minimalizováno poškození jaderného paliva a aby bylo zajištěno udržení 
uchladitelné geometrie aktivní zóny a schopnost zasunutí regulačních orgánů. 

Tepelné a hydraulické vlastnosti paliva budou navrženy a experimentálně ověřeny, 
příp. ověřeny pomocí výpočtů, včetně odolnosti palivových souborů vůči poškození 
vlivem hydrodynamických efektů (např. vlivem otěru, vibracemi či vlivem tlakových 
ztrát). 
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3.4.5 MATERIÁLY JADERNÉHO REAKTORU  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na materiály jaderného reaktoru a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Kapitola zahrnuje popis a zdůvodnění vhodnosti materiálů jaderného reaktoru, tj. 
vnitřních částí reaktoru a pohonů regulačních orgánů. 

Pozn.: Materiály tlakové nádoby reaktoru jsou předmětem kap. 3.5.3. 

3.4.5.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA MATERIÁLY JADERNÉHO 
REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na materiály jaderného reaktoru.  

Reference: Vyhláška na Projekt §32 (2) 

Mechanické části palivového systému tvořící aktivní zónu nebo mechanické části 
umístěné v její blízkosti, včetně jejich upevnění, musí být projektem jaderného 
zařízení řešeny tak, aby 

a) byly schopny odolat statickým a dynamickým účinkům procesů v jaderném 
reaktoru při provozních stavech a 

b) při základních projektových nehodách a, jak je to rozumně proveditelné, též v 
rozšířených projektových podmínkách jejich porušení nebránilo dosažení 
stabilizovaného podkritického stavu jaderného reaktoru a účinnému chlazení aktivní 
zóny stanovenému projektem jaderného zařízení. 

3.4.5.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA MATERIÁLY JADERNÉHO 
REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na materiály jaderného reaktoru. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Materiály jaderného reaktoru budou 
popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.4-2].  

Materiály jaderného reaktoru budou vybrány s ohledem na pracovní prostředí a 
zatížení v jaderném reaktoru a budou vyrobeny, zkoušeny a podrobeny kontrole 
v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. [3.4-3] a ve 
vybraných normách, a to včetně způsobu zajištění kvality.          

Materiály budou vybrány s ohledem na jejich provozní zkušenosti z provozovaných 
jaderných elektráren v České republice i ve světě, zvláště pak na zkušenosti 
v oblasti jejich provozní degradace a stárnutí vlivem pracovního prostředí.  

Při výběru materiálů bude uváženo specifické pracovní prostředí v jaderném 
reaktoru, tedy především vliv vysokých teplot, tlaku, radiace, chladiva či cyklického 
namáhání a jejich dopad na mechanické vlastnosti a jejich stárnutí (např. radiační 
růst, korozní praskání pod napětím, radiační křehnutí, relaxace napětí, tečení, únava 
apod.).  
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Budou použity korozivzdorné materiály. Přednostně budou, z důvodu radiační 
aktivace, použity materiály s omezeným a kontrolovaným obsahem kobaltu a niklu. 
Materiály na bázi kobaltu (např. stellity) budou použity jen tam, kde je to nezbytně 
nutné z hlediska jejich zvýšené odolnosti. 

Návrh zařízení bude proveden v souladu s požadavky norem. Návrh bude ověřen 
teoretickým výpočtem dostatečného dimenzování jednotlivých komponent. Výpočet 
bude zahrnovat i rezervu na případné zhoršení vlastností materiálu, které může 
nastat během provozu vlivem provozní degradace či stárnutí a rezervu na neurčitosti 
stanovení počátečního stavu komponent a rychlosti zhoršování jejich vlastností. 

Zařízení budou podrobena předprovozním i provozním zkouškám v souladu s 
požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. [3.4-3] a v souladu 
s požadavky vybraných norem.  

Normy budou vybrány s ohledem na bezpečnostní třídu daného zařízení. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.4-4] Req. 44. 
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3.4.6 CHARAKTERISTIKY SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ REAKTIVITY  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na charakteristiky systémů řízení reaktivity a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Systémy řízení reaktivity zajišťují spolehlivé řízení výkonu a rozložení výkonu v 
aktivní zóně, a zvláště pak základní bezpečnostní funkci odstavení reaktoru a 
udržení reaktoru v odstaveném stavu. Typicky se jedná o systém 
regulačních/odstavných orgánů a systém čištění a doplňování chladiva primárního 
okruhu. V havarijních podmínkách též systémy havarijního chlazení AZ, případně 
systém havarijního vstřikování kyseliny borité do primárního okruhu. 

3.4.6.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA CHARAKTERISTIKY 
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ REAKTIVITY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na charakteristiky systémů řízení reaktivity. 

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy řízení reaktivity 
navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými 
v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavek na vybavení jaderného reaktoru 
výkonnými systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru, které jsou schopny jej 
odstavit za provozních stavů a v průběhu základních projektových nehod. Tyto 
systémy musí udržet jaderný reaktor odstavený též za situace způsobující nejvyšší 
reaktivitu aktivní zóny a zajišťovat dodržení stanovených projektových kritérií 
jaderného paliva. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (2)  

Systémy řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru musí být v projektu 
jaderného zařízení tvořeny nejméně dvěma nezávislými systémy 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (3)  

Nejméně jeden ze systémů podle odstavce 2 musí být systémem rychlého odstavení 
jaderného reaktoru, který je sám schopen rychle uvést jaderný reaktor z provozního 
stavu nebo základní projektové nehody do podkritického stavu s přiměřenou 
bezpečnostní rezervou, a to i v případě jednoduché poruchy tohoto systému. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (4)  

Nejméně jeden ze systémů podle odstavce 2 musí být sám schopen uvést jaderný 
reaktor z normálního provozu do podkritického stavu a udržet reaktor v podkritickém 
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stavu s přiměřenou bezpečnostní rezervou, nastane-li nejvyšší reaktivita aktivní 
zóny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (5)  

Systém podle odstavce 2 musí být v projektu jaderného zařízení řešen tak, aby jiný 
systém jaderného zařízení nemohl způsobit ztrátu funkce tohoto systému nebo jeho 
části. 

Reference: Vyhláška na Projekt §34 (6)  

Systémy podle odstavce 2 musí být schopny v abnormálním provozu a při základní 
projektové nehodě po dosažení stabilizovaného podkritického stavu každý 
samostatně zabránit opětovnému samovolnému vzniku kritického stavu jaderného 
reaktoru, a to též v případě jednoduché poruchy těchto systémů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §35 (1)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit systémy měření a testy k prověření, zda 

a) systémy pro řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru jsou schopny plnit 
požadavky §34 a 

b) bezpečnostní funkce systémů pro řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru 
jsou prováděny ve všech provozních stavech a při základní projektové nehodě. 

3.4.6.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA CHARAKTERISTIKY SYSTÉMŮ 
ŘÍZENÍ REAKTIVITY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na charakteristiky systémů řízení 
reaktivity. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Charakteristiky systémů řízení reaktivity 
budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.4-2].  

Řízení reaktivity aktivní zóny bude zajištěno pomocí dvou nezávislých systémů, 
které budou založeny na odlišných projektových principech – pomocí mechanického 
pohybu pevného absorbátoru (regulačních orgánů) a řízením koncentrace 
rozpustného absorbátoru (koncentrace kyseliny borité) v chladivu primárního okruhu. 

Systémy řízení reaktivity budou plnit následující funkce: 
 v provozních stavech: 

o řízení rozložení výkonu aktivní zóny, 
o kompenzace pomalých změn reaktivity při předpokládaných změnách 

výkonu, 
o udržování podkritičnosti reaktoru během odstávky, 

 havarijní odstavení reaktoru. 

Součástí výše uvedených funkcí je i zajištění měření reaktivity, polohy regulačních 
orgánů a koncentrace kyseliny borité a detekce nesprávného zavezení paliva. 

V souladu s požadavky kap. 3.4.3 a 3.4.4 bude rozložení výkonu aktivní zóny řízeno 
tak, aby: 
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 Lokální hustota výkonu v aktivní zóně nedosáhla hodnoty, která by způsobila 
tavení paliva v podmínkách libovolného provozního stavu včetně stavů s 
maximálním zvýšením výkonu. 

 Maximální lineární výkon palivového proutku nedosáhl takové hodnoty, při níž 
by s dostatečnou věrohodností mohlo být dosaženo DNB, tj. překročení 
projektové hodnoty DNBR, pro všechny provozní stavy včetně stavů s 
maximálním zvýšením výkonu. 

V souladu s požadavky kap. 3.4.3 bude maximální řízený vnos reaktivity způsobený 
vytažením regulačního orgánu, skupiny regulačních orgánů nebo snížením 
koncentrace kyseliny borité v chladivu ve všech provozních stavech projektově 
omezen tak, aby nedošlo k překročení projektových limitů na maximální lokální 
lineární výkon a DNBR. 

U nehod typu vystřelení regulačního orgánu bude omezena rychlost vnosu reaktivity 
jeho maximální diferenciální účinností a celkovým vnosem kladné reaktivity, který by 
zabránil bezpečnému odstavení reaktoru a udržení geometrie palivového systému a 
aktivní zóny, umožňující dostatečný odvod tepla. Vnos reaktivity zároveň nezpůsobí 
porušení tlakového rozhraní primárního okruhu nebo poškození vnitřních částí 
reaktoru, omezující schopnost chlazení. 

V souladu s požadavky kap. 3.4.3 bude ve všech normálních provozních 
podmínkách zajištěna požadovaná bezpečnostní zásoba podkritičnosti.  

Nejméně jeden ze systémů řízení reaktivity bude sám schopen dostatečně rychle 
uvést jaderný reaktor z provozního stavu nebo základní projektové nehody do 
podkritického stavu s přiměřenou bezpečnostní rezervou, a to i v případě 
jednoduché poruchy tohoto systému. 

Nejméně jeden ze systémů řízení reaktivity bude sám schopen uvést jaderný reaktor 
z normálního provozu do podkritického stavu a udržet reaktor v podkritickém stavu s 
přiměřenou bezpečnostní rezervou, nastane-li nejvyšší reaktivita aktivní zóny. 

Během odstavení reaktoru bude udržována dostatečná podkritičnost (min. 1 % za 
předpokladu, že jeden regulační orgán s nejvyšší váhou zůstane vytažen z aktivní 
zóny). 

Během odstávky (stavu s otevřeným reaktorem) bude udržována dostatečná 
podkritičnost (min. 5 %) a to pomocí zasunutí regulačních orgánů (a to i za 
předpokladu, že regulační orgán s nejvyšší váhou zůstane vytažen z aktivní zóny) 
anebo za pomocí zvýšení koncentrace kyseliny borité. 

V projektu budou stanovena opatření schopná zajistit podkritičnost aktivní zóny při 
zvládání rozšířených projektových podmínek s cílem omezit poškození paliva a 
předejít ztrátě integrity primárního okruhu. 

V projektu budou stanovena opatření k dlouhodobému zajištění podkritičnosti 
roztavené aktivní zóny při těžké havárii.  

Systém pohonu regulačních orgánů bude založen na provozně ověřeném řešení 
s ověřenou provozní spolehlivostí a odolností vůči opotřebení, únavě a dalším vlivům 
stárnutí.  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  
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3.5 SYSTÉM CHLAZENÍ REAKTORU A NAVAZUJÍCÍ 
SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém chlazení reaktoru a navazující systémy a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.5-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.5-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.5-3] a WENRA NEW [3.5-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Systém chlazení reaktoru je tvořen reaktorem, smyčkami hlavního cirkulačního 
potrubí propojujícími reaktor s parogenerátory, parogenerátory, hlavními cirkulačními 
čerpadly a systémem kompenzace objemu. Systém představuje druhou z fyzických 
bariér a zajišťuje spolehlivé řízení objemu, teploty a tlaku chladiva reaktoru a podílí 
se tak na plnění základních bezpečnostních funkcí. 

 Kapitola 3.5 je dále členěna na čtyři podkapitoly: 

 Kapitola 3.5.1 Základní požadavky na funkce systému 

 Kapitola 3.5.2 Integrita tlakové hranice 

 Kapitola 3.5.3 Tlaková nádoba reaktoru 

 Kapitola 3.5.4 Návrh subsystémů a komponent systému chlazení reaktoru 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.5-2].  

3.5.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA FUNKCE SYSTÉMU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na funkce systému chlazení reaktoru a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Systém chlazení reaktoru zajišťuje spolehlivé řízení objemu, teploty a tlaku chladiva 
reaktoru (odvod tepla z aktivní zóny) a podílí se tak na plnění základních 
bezpečnostních funkcí. 

3.5.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA FUNKCE SYSTÉMU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na funkce systému chlazení reaktoru.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků bude systém chlazení reaktoru 
navržen v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými 
v kap. 3.3.1.  
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Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Reference: Vyhláška na Projekt §36 (1) 

Požadavky na primární okruh v projektu jaderného zařízení musí být stanoveny tak, 
aby s podporou ostatních systémů jaderného zařízení plnil základní bezpečnostní 
funkce po dobu své projektové životnosti ve všech provozních stavech a 
v podmínkách základních projektových nehod. 

3.5.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA FUNKCE SYSTÉMU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na funkce systému chlazení reaktoru. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systém chlazení reaktoru bude popsán 
v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.5-2].  

Systém chlazení reaktoru (primární okruh) je tvořen reaktorem, parogenerátory, 
smyčkami hlavního cirkulačního potrubí, které propojují reaktor s parogenerátory, 
hlavními cirkulačními čerpadly a systémem kompenzace objemu. Systém chlazení 
reaktoru je umístěn v ochranné obálce, která zajišťuje zachycení radioaktivních 
úniků v případě havarijních podmínek. 

Systém chlazení reaktoru bude projektován tak, aby zajišťoval odvod tepla z aktivní 
zóny do parogenerátorů pomocí následujících dílčích technologických funkcí: 

 řízení teploty chladiva v aktivní zóně, 
 řízení tlaku chladiva v aktivní zóně, 
 zachování integrity tlakového hranice primárního okruhu, 
 řízení průtoku chladiva přes aktivní zónu. 

Dále zajistí: 

 řízení reaktivity aktivní zóny (společně s regulačními orgány), 
 zadržení radioaktivity uvnitř tlakové hranice primárního okruhu (druhá fyzická 

bariéra). 

Systém chlazení reaktoru bude nucenou cirkulací odvádět teplo generované aktivní 
zónou přes parogenerátory do sekundárního okruhu tak, aby chladivo primárního 
okruhu bylo udržováno v požadovaném teplotním rozmezí. 

Prostřednictvím hlavních cirkulačních čerpadel bude systémem chlazení reaktoru 
zajištěna nucená cirkulace chladiva pro všechny podmínky normálního provozu 
v rozsahu od začátku náhřevu primárního okruhu až do plného výkonu. 

Systém chlazení reaktoru zajistí dostatečnou přirozenou cirkulaci chladiva reaktoru, 
aby dosáhl přenosu zbytkového tepla z aktivní zóny do parogenerátorů při odstavení 
reaktoru (plný systém chlazení reaktoru, vypnutá hlavní cirkulační čerpadla). 
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Tlak v primárním okruhu bude udržován systémem kompenzace objemu pomocí 
ohřevu chladiva v kompenzátoru objemu, nebo sprchováním parního polštáře 
v kompenzátoru objemu. K potlačení nežádoucího zvýšení tlaku v primárním okruhu 
bude kromě pružnosti parního polštáře určen uzel pojišťovacích ventilů 
kompenzátoru objemu či jiný systém plnící obdobné technologické funkce. 

Systém chlazení reaktoru bude projektován tak, aby zajistil vysoký stupeň integrity 
primárního okruhu, jako jedné z bariér proti úniku radioaktivních látek během 
provozu jaderného bloku. Systém chlazení reaktoru a jeho komponenty budou 
navrženy, vyrobeny a kontrolovány (v souladu s požadavky vyhl. č. 358/2016 Sb.)  
tak, aby byly dostatečně odolné proti vzniku a rozvoji poruch a aby byl zajištěn 
pomalý rozvoj případných poruch a jejich včasné zjištění a aby byly vyloučeny 
poruchy velkého rozsahu. 

Řízení reaktivity bude zajištěno pohybem regulačních orgánů a řízením koncentrace 
absorbátoru (kyseliny borité v chladivu). 

Chladivem primárního okruhu bude demineralizovaná voda s kyselinou boritou a 
korekčními chemikáliemi. Chemikálie používané v primárním okruhu slouží 
především k řízení reaktivity, úpravě pH a vázání kyslíku a jsou to např. kyselina 
boritá, hydroxid draselný, hydroxid lithný, amoniak, vodík, hydrazin. 

Chemický režim bude navržen tak, aby byla minimalizována koroze konstrukčních 
materiálů, transport korozních produktů a tvorba nánosů a usazenin na 
teplosměnných plochách. K udržení požadované kvality chladiva a řízení 
koncentrace kyseliny borité v primárním okruhu budou sloužit také čistící stanice, 
které budou součástí systému doplňování a udržování chemického režimu 
primárního okruhu. Čistící stanice jsou obvykle tvořeny mechanickými a ionexovými 
filtry. 

Systém chlazení reaktoru a jeho komponenty budou provedeny v souladu 
s požadavky na projekt systémů, stavebních a strojních konstrukcí a komponent a 
zařízení (viz kap. 3.3). Zvláště bude zajištěna vysoká spolehlivost plnění 
bezpečnostní funkce a ochrana před vlivem vnitřních událostí a negativními 
vlastnostmi území k umístění. 

Systém chlazení reaktoru a jeho komponenty budou založeny na praxí dostatečně 
prověřených a experimentálně a výpočetně podložených řešeních (včetně použitých 
materiálů a chemického režimu primárního okruhu). 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.5-3] Req. 49. 
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3.5.2 INTEGRITA TLAKOVÉ HRANICE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na integritu tlakové hranice primárního okruhu a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

Tlaková hranice primárního okruhu představuje druhou z fyzických bariér. Z tohoto 
důvodu jsou na ni stanoveny nejpřísnější požadavky na integritu včetně její ochrany 
proti přetlakování. 

3.5.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA INTEGRITU TLAKOVÉ 
HRANICE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na integritu tlakové hranice primárního okruhu.  

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systémy podle odstavce 2 
písm. a), které plní pasivní funkci systému, konstrukce, nebo komponenty, která je 
bezpečnostní funkcí kategorie I podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tak, aby jejich 
konstrukce a komponenty byly navrhovány s odolností a v kvalitě zajišťující, že jejich 
porucha je prakticky vyloučenou skutečností, včetně případů, kdy existuje projektové 
opatření pro zvládání základní projektové nehody způsobené jejich poruchou. 

Reference: Vyhláška na Projekt §36 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na materiály a výrobní a 
zkušební postupy komponent primárního okruhu způsobem odpovídajícím povaze 
jaderného zařízení a ve shodě s požadavky jiných právních předpisů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §36 (3)  

Projekt jaderného zařízení musí u tlakové nádoby jaderného reaktoru a ostatních 
komponent primárního okruhu v průběhu životního cyklu jaderného zařízení stanovit 

a) požadavky tak, aby 

1. byla zajištěna odolnost proti vzniku poruch materiálu, včetně roztržení, 

2. byla zajištěna nízká rychlost šíření poruch v materiálu, 

3. byla zajištěna odolnost proti křehkému lomu materiálu a 

4. bylo prasknutí tlakové nádoby reaktoru prakticky vyloučenou skutečností, 

b) způsob detekce a sledování poruch podle písmene a) a 

c) způsob ovlivňování křehnutí materiálu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §36 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit podmínky pro provoz a ochranu primárního 
okruhu v provozních stavech a pro zkoušky tohoto systému tak, aby mohlo být 
provedeno hodnocení vlivů, které jej mohou poškodit, a stanoveny bezpečnostní 
limity a kritéria přijatelnosti těchto zkoušek, včetně projektových limitů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §36 (5)  
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Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na primární okruh a jeho 
podpůrné, řídicí a ochranné systémy tak, aby kritéria přijatelnosti podle odstavce 4 
byla 

a) stanovena konzervativním přístupem a 

b) plněna ve všech stavech jaderného zařízení předpokládaných projektem 
jaderného zařízení. 

Vyhláška na Projekt §37 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit prostředky pro včasnou detekci úniku 
chladiva z primárního okruhu a postupy pro periodické kontroly a zkoušky stavu 
primárního okruhu, včetně hodnocení vlastností materiálu nádoby jaderného 
reaktoru. 

Vyhláška na Projekt §37 (2)  

V projektu jaderného zařízení musí být navrženy prostředky chránící primární okruh 
proti přetlakování tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k úniku radioaktivní látky mimo 
jaderné zařízení a do provozních prostor, s výjimkou odůvodněného a časově 
omezeného odpuštění radioaktivní látky do systémů nebo prostor uvnitř ochranné 
obálky jaderného reaktoru k tomu určených, je-li to nutné ke zvládnutí havarijních 
podmínek. Abnormální provoz musí být zvládán bez zásahu těchto prostředků. 

Vyhláška na Projekt §37 (3)  

Primární okruh musí být podle projektu jaderného zařízení vybaven oddělovacími 
prvky na připojovacích potrubích k zabránění úniku chladiva obsahujícího 
radioaktivní látku mimo primární okruh. 

3.5.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA INTEGRITU TLAKOVÉ HRANICE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na integritu tlakové hranice primárního 
okruhu. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Zajištění integrity tlakové hranice 
primárního okruhu bude popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.5-2].  

Tlaková hranice primárního okruhu bude plnit funkci druhé z fyzických bariér proti 
úniku radioaktivních látek. Z tohoto důvodu bude zajištěno, aby její komponenty byly 
navrženy, vyrobeny a kontrolovány (v souladu s požadavky vyhl. č. 358/2016 Sb.) 
tak, aby byly dostatečně odolné proti vzniku a rozvoji poruch a aby byl zajištěn 
pomalý rozvoj případných poruch a jejich včasné zjištění a aby byly vyloučeny 
poruchy velkého rozsahu. 

Materiály tlakové hranice primárního okruhu budou vybrány s ohledem na pracovní 
prostředí primárního okruhu a budou vyrobeny, zkoušeny a podrobeny kontrole 
v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. a ve vybraných 
normách, a to včetně způsobu zajištění kvality. 

Tlak v primárním okruhu bude udržován systémem kompenzace objemu pomocí 
ohřevu chladiva v kompenzátoru objemu nebo sprchováním parního polštáře 
v kompenzátoru objemu. K potlačení nežádoucího zvýšení tlaku v primárním okruhu 
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bude kromě pružnosti parního polštáře určen uzel pojišťovacích ventilů 
kompenzátoru objemu či jiný systém plnící obdobné technologické funkce. Zařízení 
bude kvalifikováno pro práci v podmínkách vody, parovodní směsi i páry. 

Projektové řešení prostředků určených k potlačení nežádoucího zvýšení tlaku v 
primárním okruhu zabrání při svém zapůsobení úniku radioaktivních látek mimo 
jaderné zařízení a do provozních prostor, s výjimkou odůvodněného a časově 
omezeného odpuštění radioaktivní látky do systémů nebo prostor uvnitř ochranné 
obálky jaderného reaktoru k tomu určených, bude-li to nutné ke zvládnutí havarijních 
podmínek. Abnormální provoz bude zvládán bez potřeby zapůsobení těchto 
prostředků. 

Integrita tlakové hranice primárního okruhu bude kontinuálně monitorována pomocí 
měření aktivity v kontejnmentu, měření aktivity v navazujících systémech a pomocí 
monitorování úniků. 

Tlaková hranice primárního okruhu bude vybavena oddělovacími prvky na 
připojovacích potrubích v minimálním počtu dvou v sérii. Tyto oddělovací prvky 
budou, pokud možno, umístěny, co neblíže potrubí primárního okruhu. 

V některých případech bude jejich funkce kombinována s funkcí izolace 
kontejnmentu. V takovém případě bude jedna armatura umístěna uvnitř a druhá vně 
kontejnmentu, co nejblíže jeho stěnám. 

V případě hlavních cirkulačních čerpadel s těsněním hřídele bude pro zajištění 
vysoké těsnosti instalován systém zaplňování a sběru těsnící vody pro těsnění 
hřídele.  

Během provozu budou prováděny pevnostní a těsnostní zkoušky tlakové hranice 
primárního okruhu. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.5-3] Req. 47, 6.13., 6.14., 6.15. a Req. 48. 
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3.5.3 TLAKOVÁ NÁDOBA REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na tlakovou nádobu reaktoru a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Tlaková nádoba reaktoru zajišťuje bezpečné uložení aktivní zóny a souvisejícího 
zařízení včetně regulačních orgánů a jejich pohonů a svým vnitřním objemem a 
uspořádáním umožňuje efektivní odvod tepla z aktivní zóny. 

3.5.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA TLAKOVOU NÁDOBU 
REAKTORU 

Legislativní požadavky týkající se tlakové nádoby reaktoru jsou uvedeny společně 
s požadavky na celý systém chlazení reaktoru, resp. jeho části, v kap. 3.5.1 a 3.5.2. 

3.5.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA TLAKOVOU NÁDOBU REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na tlakovou nádobu reaktoru. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Tlaková nádoba reaktoru bude popsána 
v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a včlenění dle 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.5-2].  

Jedná se o tlakovou nádobu, sestávající z nádoby a víka reaktoru, vnitřních 
vestaveb umístěných v nádobě reaktoru (např. šachta aktivní zóny, reflektor 
neutronů apod.) a pohonů regulačních orgánů a instrumentace umístěných na víku 
reaktoru. 

Hlavní funkcí reaktoru je uložení aktivní zóny a zajištění dostatečného množství 
chladiva, plnícího též funkci moderátoru a rozpustného absorbátoru, nezbytného 
k udržení štěpné řetězové reakce v aktivní zóně a k zajištění odvodu tepla z ní a 
k udržení integrity a těsnosti tlakové hranice primárního okruhu. 

Chladivo vstupuje vstupními hrdly do reaktoru, proudí kruhovou mezerou mezi 
tělesem nádoby a šachtou aktivní zóny a prostupuje zespodu do aktivní zóny. Při 
průchodu aktivní zónou se chladivo ohřívá teplem štěpné reakce a následně vychází 
z reaktoru jeho výstupními hrdly. 

Tlaková nádoba reaktoru (TNR) bude navržena tak, aby bylo zajištěno plnění 
následujících funkcí: 

 zajištění dostatku místa pro aktivní zónu a vnitřní vestavby, 
 zajištění funkce tlakové hranice primárního okruhu, 
 zajištění podpory vnitřním vestavbám a aktivní zóně s cílem udržet zónu a 

regulační tyče ve správné poloze a zabránit nadměrným vibracím 
způsobeným prouděním, 

 zajištění podpory a správné funkce pohonů regulačních orgánů, 
 zajištění podpory a správné funkce vnitroreaktorového měření. 

Reaktorová nádoba bude vyrobena z nízkolegované oceli s vnitřní navařenou 
nerezovou výstelkou. Počet svarů, zvláště v oblasti uložení aktivní zóny, na tlakové 
nádobě bude minimalizován.  
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TNR bude navržena na životnost 60 let. 

TNR bude v šachtě reaktoru uložena takovým způsobem, aby bylo zajištěno pružné 
uložení a možnost dilatací. 

Tlaková nádoba reaktoru bude navržena tak, aby bylo možné provádět provozní 
kontroly svarových a šroubových spojů a kontrolu předpětí šroubových spojů. 

Šroubové spoje budou navrženy tak, aby se zabránilo jejich nadměrnému opotřebení 
a poškození tlakové nádoby reaktoru při údržbě a opravách. 

Pro účely ověřování zbytkové životnosti tlakové nádoby reaktoru bude ustanoven 
program řízeného stárnutí. Součástí programu bude též vyhodnocování tzv. 
svědečných vzorků (vzorků materiálu tlakové nádoby uložených uvnitř tlakové 
nádoby reaktoru). 

Tlaková nádoba reaktoru (včetně použitých materiálů) bude navržena, vyrobena a 
kontrolována (v souladu s požadavky vyhl. č. 358/2016 Sb.) tak, aby byla dostatečně 
odolná proti vzniku a rozvoji poruch a aby byl zajištěn pomalý rozvoj případných 
poruch a jejich včasné zjištění a aby byly vyloučeny poruchy velkého rozsahu. 
Prasknutí tlakové nádoby reaktoru bude prakticky vyloučenou událostí. 
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3.5.4 NÁVRH SUBSYSTÉMŮ A KOMPONENT SYSTÉMU CHLAZENÍ 
REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na návrh subsystémů a komponent systému chlazení reaktoru a následně obsahuje 
popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Subsystémy a komponenty systému chlazení reaktoru zahrnují další částí systému 
chlazení reaktoru s výjimkou tlakové nádoby reaktoru, která je popsána v kap. 3.5.3. 
Tyto subsystémy jsou nezbytné pro plnění funkcí systému chlazení reaktoru a 
zajištění integrity primárního okruhu. 

3.5.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH SUBSYSTÉMŮ A 
KOMPONENT SYSTÉMU CHLAZENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na návrh subsystémů a komponent systému chlazení reaktoru.  

Reference: Vyhláška na Projekt §37 (5) 

Komponenty umístěné uvnitř primárního okruhu musí být navrženy tak, aby byly 
vysoce spolehlivé a při jejich poruše nedošlo v provozních stavech a při základních 
projektových nehodách k následnému poškození ostatních částí primárního okruhu. 

3.5.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA NÁVRH SUBSYSTÉMŮ A 
KOMPONENT SYSTÉMU CHLAZENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na návrh subsystémů a komponent 
systému chlazení reaktoru. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Subsystémy a komponenty systému 
chlazení reaktoru budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.5-2].  

Komponenty tlakové hranice primárního okruhu a komponenty umístěné uvnitř 
tlakové hranice primárního okruhu (včetně použitých materiálů) budou navrženy a 
kontrolovány (v souladu s požadavky vyhl. č. 358/2016 Sb.) tak, aby spolehlivě 
zajišťovaly plnění svých projektových funkcí během stanovených projektových 
podmínek a s dostatečnými projektovými rezervami vůči možnému poškození a 
degradaci. 

Budou navrženy tak, aby bylo možné provádět jejich pravidelné zkoušky a kontroly a 
aby je bylo možné udržovat, opravovat a dle potřeby vyměňovat a aby byla zajištěna 
během těchto činností radiační ochrana pracovníků. Během provozu budou 
prováděny pevnostní a těsnostní zkoušky primárního okruhu. 

Parogenerátory 

Parogenerátory slouží v jaderné elektrárně s tlakovodním reaktorem jako tepelný 
výměník mezi primárním a sekundárním okruhem. Ohřáté chladivo primárního 
okruhu vstupuje do horkého kolektoru, odkud se rozvádí do teplosměnného 
trubkového svazku. Při průchodu tímto svazkem předá chladivo teplo napájecí vodě 
a po ochlazení vstupuje do studeného kolektoru. Následně vstupuje do studené 
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větve smyčky primárního okruhu a zpět do reaktoru. Na sekundární straně 
parogenerátoru se z napájecí vody tvoří sytá pára, která je vedena k turbíně. 

Parogenerátor bude tvořen tlakovou nádobou horizontálního, nebo vertikálního 
provedení se systémem rozvodu napájecí vody, systémem havarijní napájecí vody 
(v případě použití aktivních bezpečnostních systémů), teplosměnnou plochou 
tvořenou trubkami a systémem separace vlhkosti. 

Parogenerátor bude navržen tak, aby vykonával následující funkce: 
 výroba páry o vlhkosti ne vyšší než 0,25 %, 
 udržování integrity tlakového rozhraní primárního okruhu – teplosměnné 

trubky a kolektory jsou součástí primárního okruhu, 
 zajištění ochlazování chladiva primárního okruhu za normálního, 

abnormálního provozu a během základních projektových nehod, kdy je 
požadován provoz havarijního napájecího systému a zejména v případě 
požadavku na přirozenou cirkulaci chladiva primárního okruhu. 

Trubkový svazek bude plnit následující požadavky: 

Teplosměnné trubky budou navařeny na primární část trubkovnice/kolektoru a 
následně expandovány k vyloučení mezer mezi trubkou a sekundární stranou 
trubkovnice/kolektoru. Teplosměnné trubky budou podepřeny za účelem omezení 
poškození vibracemi. Podpory teplosměnných trubek budou minimalizovat 
opotřebení a fretting. 

Hlavní cirkulační čerpadla 

Hlavní cirkulační čerpadla budou zabezpečovat cirkulaci potřebného množství 
chladiva v primárním okruhu v souladu s tepelným výkonem reaktoru v různých 
provozních režimech. 

Hlavní cirkulační čerpadlo (HCČ) bude mít dostatečný doběh zajišťující dostatečný 
průtok přes aktivní zónu v případě ztráty elektrického napájení čerpadel. To 
znamená, že bude mít dostatečný moment setrvačnosti. Pro tyto účely budou HCČ 
vybaveny setrvačníkem. 

Budou použita prověřená řešení těsnění, tepelného stínění a komponent HCČ. 
Pokud tato řešení nebudou provozně ověřena, budou poskytnuty výsledky jejich 
testů. 

Během odstavení HCČ bude únik přes těsnění hřídele omezen i v případě výpadku 
pomocných systémů. Toto se netýká zapouzdřených HCČ. 

Systém kompenzace objemu 

Systém kompenzace objemu zahrnuje kompenzátor objemu, uzel pojišťovacích 
ventilů a potrubí propojující jednotlivá zařízení na navazující systémy. Do kompletu 
kompenzátoru objemu patří elektroohříváky a sprchový systém. 

Systém kompenzace objemu bude sloužit ke kompenzaci objemových změn 
chladiva, udržování tlaku a omezování tlakových výchylek v primárním okruhu při 
normálním i abnormálním provozu i k zabezpečení plynulého zvyšování a snižování 
tlaku při ohřevu a dochlazování primárního okruhu. Tlak v primárním okruhu bude 
vytvářen a udržován ohřevem vodního prostoru v kompenzátoru objemu a/nebo 
vstřikem chladiva primárního okruhu do parního prostoru kompenzátoru objemu. 
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K potlačení nežádoucího zvýšení tlaku, resp. jeho řízeného snižování v primárním 
okruhu při havarijních podmínkách bude určen uzel pojišťovacích ventilů či jiný 
systém plnící obdobné technologické funkce. 

Tím bude zajištěna strukturální integrita tlakové hranice primárního okruhu. 

Potrubí propojující kompenzátor objemu s primárním okruhem bude provedeno tak, 
aby bylo omezeno jeho tepelné namáhání. V projektu bude obsažen systém 
monitorování únavy. 

Hlavní cirkulační potrubí 

Hlavní cirkulační potrubí slouží k propojení tlakové nádoby reaktoru, parogenerátorů 
a hlavních cirkulačních čerpadel. Hlavní cirkulační potrubí bude navrženo a 
vyrobeno a v projektu budou takové monitorovací a diagnostické systémy, aby bylo 
možné aplikovat přístup „leak before break“ (či „break preclusion“). 

Systém normálního odvodu zbytkového tepla 

Požadavky na systém odvodu zbytkového tepla jsou uvedeny v kap. 3.6.2. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.5-3] 6.16. 
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3.6 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bezpečnostní systémy a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.6-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.6-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.6-4] a WENRA NEW [3.6-5]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb., 162/2017 Sb. aj.), mezinárodních doporučení WENRA 
(například Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, 
stejně tak i relevantních norem. 

Bezpečnostní systémy jsou určeny ke spolehlivému plnění základních 
bezpečnostních funkcí při abnormálním provozu a základních projektových 
nehodách.  

Kapitola 3.6 je dále členěna na pět podkapitol: 

 Kapitola 3.6.1 Materiály bezpečnostních systémů 

 Kapitola 3.6.2 Systémy ochranné obálky 

 Kapitola 3.6.3 Systém havarijního chlazení aktivní zóny 

 Kapitola 3.6.4 Systémy pro zajištění obyvatelnosti dozoren 

 Kapitola 3.6.5 Systémy pro omezení havarijních úniku radioaktivních látek 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.6-2].  

Bezpečnostní systémy a jejich komponenty budou založeny na praxí dostatečně 
prověřených a experimentálně a výpočetně podložených řešeních (včetně použitých 
materiálů). 

V rámci hodnocení bezpečnosti projektu bude prokázáno, že bezpečnostní systémy 
jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich integrita a měly dostatečnou kapacitu, 
spolehlivost a funkčnost nezbytnou pro plnění jejich bezpečnostních funkcí. 

Hodnocení bezpečnosti projektu bude provedeno v souladu s požadavky 
stanovenými v kap. 3.3.1.8 a kap. 3.15 pro události abnormálního provozu a 
základní projektové nehody, resp. v kap. 3.20 pro rozšířené projektové podmínky. 

Pro hodnocení bezpečnosti projektu budou použity ověřené metody odpovídající 
aktuálně dosažené úrovni vědy a techniky. 

Zajištění kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody 
vybraných zařízení bude provedeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 358/2016 
Sb. (více viz kap. 3.3.2). 
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Požadavky na diverzní a alternativní prostředky pro řešení rozšířených projektových 
podmínek jsou stanoveny a popis projektu z hlediska jejich naplnění je součástí kap. 
3.20. 

3.6.1 MATERIÁLY BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na materiály bezpečnostních systémů a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

3.6.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA MATERIÁLY 
BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky materiálů 
bezpečnostních systémů. 

3.6.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA MATERIÁLY BEZPEČNOSTNÍCH 
SYSTÉMŮ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na materiály bezpečnostních systémů.  

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Materiály bezpečnostních systémů 
budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a 
v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.6-2]. 

Materiály bezpečnostních systémů budou vybrány s ohledem na pracovní prostředí, 
ve kterém budou systémy a jejich komponenty plnit požadované funkce a budou 
vyrobeny, zkoušeny a podrobeny kontrole v souladu s požadavky stanovenými 
ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. [3.6-3] a ve vybraných normách, a to včetně způsobu 
zajištění kvality. 

Materiály budou vybrány s ohledem na jejich provozní zkušenosti z provozovaných 
jaderných elektráren v České republice i ve světě, zvláště pak na zkušenosti 
v oblasti jejich provozní degradace a stárnutí vlivem pracovního prostředí. Zvláště 
pak u materiálů bezpečnostních systémů bude ověřena jejich odolnost vůči 
havarijním podmínkám (kvalifikace na prostředí). 

Návrh zařízení bude proveden v souladu s požadavky norem. Návrh bude ověřen 
teoretickým výpočtem dostatečného dimenzování jednotlivých komponent. Výpočet 
bude zahrnovat i rezervu na případné zhoršení vlastností materiálu, které může 
nastat během provozu vlivem provozní degradace či stárnutí a rezervu na neurčitosti 
stanovení počátečního stavu komponent a rychlosti zhoršování jejich vlastností. 

Zařízení budou podrobena předprovozním i provozním zkouškám v souladu 
s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. [3.6-3] a v souladu 
s požadavky vybraných norem. 

Normy budou vybrány s ohledem na bezpečnostní třídu daného zařízení. 
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3.6.2 SYSTÉMY OCHRANNÉ OBÁLKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy ochranné obálky a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Systém ochranné obálky slouží k omezení případných radiologických úniků při 
havarijních podmínkách a dále slouží k ochraně primárního okruhu před vlivy 
vlastností území a událostmi, které mají původ v činnosti člověka. Součástí systému 
ochranné obálky jsou i technologické systémy zajišťující její těsnost a integritu, 
především oddělovací systém hermetické obálky, systémy pro odvod tepla a 
snižování tlaku v ochranné obálce a systémy pro snižování koncentrace výbušných 
plynů. 

3.6.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY OCHRANNÉ 
OBÁLKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy ochranné obálky.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy ochranné 
obálky navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky 
uvedenými v kap. 3.3.1. 

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Základní funkce 

Reference: Vyhláška na Projekt §43 (1)  

Projekt jaderného zařízení musí v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
o tepelném výkonu vyšším než 50 MW obsahovat návrh bezpečnostního systému 
ochranné obálky, který je schopen 

a) zajistit ochranu jaderného reaktoru před 

1. vlivem vlastností území a 

2. událostmi, které mají původ v činnosti člověka, a 

b) zabránit úniku radioaktivní látky mimo jaderné zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §43 (2)  

Systém ochranné obálky musí být podle projektu jaderného zařízení tvořen 
hermetickou obálkou uzavírající hermetický prostor a musí chránit 

a) jaderný reaktor a systémy, konstrukce a komponenty primárního okruhu a od něj 
neoddělitelné části systému přeměny energie a 

b) v hermetickém prostoru umístěné 

1. části bezpečnostních systémů a 
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2. bazény skladování. 

Zásady řešení 

Reference: Vyhláška na Projekt §43 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit pro zajištění a ochranu funkcí systému 
ochranné obálky 

a) kritéria přijatelnosti zahrnující projektové limity 

1. teplot a tlaků uvnitř ochranné obálky, 

2. těsnosti ochranné obálky a 

3. přípustných deformací konstrukce ochranné obálky a 

b) technická a organizační opatření proti překročení kritérií přijatelnosti podle 
písmene a) prováděná 

1. při základních projektových nehodách a v rozšířených projektových podmínkách 
bez vážného poškození jaderného paliva po dobu do uplatnění opatření nutných 
pro dosažení bezpečného stavu jaderného zařízení a 

2. po vzniku těžké havárie minimálně po dobu potřebnou k provedení opatření 
ke zvládání těžké havárie a radiační mimořádné události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §44 (6)  

Mezi jednotlivými částmi hermetického prostoru musí být projektem jaderného 
zařízení stanoveny ventilační cesty, které zabrání 

a) lokálnímu shromažďování vznikajících výbušných plynů a 

b) poškození hranice hermetického prostoru, nebo zařízení uvnitř hermetického 
prostoru, rozdíly tlaku vzniklými za havarijních podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §45 (5)  

Kryty, tepelné izolace a nátěry konstrukcí a komponent uvnitř hermetického prostoru 
musí být v projektu jaderného zařízení navrženy pro základní projektové nehody a 
rozšířené projektové podmínky a 

a) musí bránit ohrožení bezpečnostních funkcí systému ochranné obálky a 

b) nesmí negativně ovlivnit systém ochranné obálky a další bezpečnostní systémy 
umístěné v ochranné obálce v důsledku vlastního poškození při stavech jaderného 
zařízení předpokládaných projektem jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §44 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky tak, aby v průběhu provozního 
stavu s odstaveným jaderným reaktorem a s otevřeným hermetickým prostorem byla 
těžká havárie v hermetickém prostoru prakticky vyloučenou skutečností. 

Systémy snížení tlaku a odvodu tepla a ostatní systémy 

Reference: Vyhláška na Projekt §43 (3)  

Systém ochranné obálky musí být podle projektu jaderného zařízení dále tvořen 
systémy zajišťujícími 

a) oddělení hermetického prostoru od vnějších potrubních systémů v místě jejich 
prostupů a hermetické uzavření průchodů do hermetického prostoru, 
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b) řízení tlaku a teploty v hermetickém prostoru, 

c) nakládání se štěpnými produkty, vodíkem, kyslíkem a jinými látkami vznikajícími 
při štěpné reakci, při ozáření a při chemických reakcích v havarijních podmínkách a 
jejich řízené odstraňování tak, aby se zabránilo jejich úniku mimo jaderné zařízení, 

d) aktivní ochranu hermetického prostoru proti vlastnostem území a událostem, které 
mají původ v činnosti člověka, a 

e) potlačení a zvládání těžkých havárií s tavením jaderného paliva vzniklých v 
hermetickém prostoru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §45 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na bezpečnostní systém odvodu 
tepla ze systému ochranné obálky, který spolu s ostatními systémy ochranné obálky 
v průběhu havarijních podmínek a po dosažení stabilizovaného podkritického stavu 
jaderného reaktoru musí zajistit snížení tlaku a teploty uvnitř hermetického prostoru 
na úroveň stanovenou projektem jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §45 (3)  

Systémy podle §43 odst. 3 písm. c) musí být podle projektu jaderného zařízení spolu 
s ostatními systémy jaderného zařízení schopny 

a) snížit objemovou aktivitu radionuklidů v hermetickém prostoru a upravit složení a 
formu produktů štěpné reakce pro potřeby dalšího nakládání a 

b) monitorovat objemové koncentrace výbušných plynů vznikajících při havarijních 
podmínkách a snižovat jejich úroveň tak, aby nebyla ohrožena celistvost 
hermetického prostoru jejich hořením nebo detonací. 

Průchodky stěnami hermetické obálky 

Reference: Vyhláška na Projekt §44 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na potrubní a kabelové 
průchodky hranicí hermetického prostoru tak, aby 

a) byl omezen únik radioaktivní látky z hermetického prostoru na co nejnižší míru, 

b) byly chráněny před vlivy 

1. reaktivních sil a 

2. poruch ostatních komponent a 

c) oddělovací armatury u potrubních průchodek byly umístěny co nejblíže ke stěně 
hranice hermetického prostoru a jejich 

1. stav byl v každé situaci detekovatelný, 

2. funkce byla testovatelná během normálního provozu a 

3. ovládání bylo spolehlivé a společně se zásobováním elektrickou energií bylo 
zajištěno zálohováním nebo diverzními prostředky. 

Oddělovací systém a uzavírací prvky 

Reference: Vyhláška na Projekt §43 (5)  

Projekt jaderného zařízení musí obsahovat návrh systémů pro oddělení 
hermetického prostoru tak, aby při základních projektových nehodách bylo oddělení 
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systémů umístěných uvnitř hermetického prostoru od zbytku jaderného zařízení 
zajištěno pomocí systému testovatelných oddělovacích prvků. 

Reference: Vyhláška na Projekt §44 (1)  

Systém ochranné obálky musí být podle projektu jaderného zařízení při základních 
projektových nehodách schopen pomocí oddělovacích prvků omezit následky 
zjištěného obtoku hranic hermetického prostoru, včetně případu vzniku jednoduché 
poruchy v systémech ovládání oddělovacích prvků. Každá potrubní trasa, která 
prochází hranicí hermetického prostoru a 

a) je součástí primárního okruhu nebo je spojena přímo s atmosférou hermetického 
prostoru, musí být oddělitelná a vybavena nejméně dvěma oddělovacími prvky 
řazenými v sérii, které jsou nezávisle ovladatelné, z nichž jeden je uvnitř ochranné 
obálky a druhý mimo ni, a 

b) není součástí primárního okruhu, nebo není spojena přímo s atmosférou 
hermetického prostoru, musí mít nejméně jeden oddělovací prvek umístěný mimo 
hermetický prostor. 

Reference: Vyhláška na Projekt §44 (2)  

Projektem jaderného zařízení musí být stanovena možnost oddělení hermetického 
prostoru od vnějšího prostředí a od systémů mimo něj v rozšířených projektových 
podmínkách. 

Průchody stěnami hermetické obálky 

Reference: Vyhláška na Projekt §44 (5)  

Systém ochranné obálky musí být podle projektu jaderného zařízení vybaven 
prostředky umožňujícími vstup fyzických osob do hermetického prostoru za provozu 
při zachování jeho těsnosti. 

Zkoušky a kontroly 

Reference: Vyhláška na Projekt §45 (1)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zkoušky těsnosti, pevnosti a 
funkčnosti systému ochranné obálky a jeho jednotlivých částí během a po ukončení 
výstavby jaderného zařízení, periodicky za jeho provozu a po opravách jeho 
jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent pro 

a) ověření plnění kritérií přijatelnosti, 

b) odhalení vad, poruch a úrovně degradace jednotlivých systémů, konstrukcí a 
komponent a 

c) získání podkladů pro uplatnění nápravného opatření odpovídajícího odhalenému 
nedostatku. 

3.6.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY OCHRANNÉ OBÁLKY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy ochranné obálky. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy ochranné obálky budou 
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popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.6-2].  

Základní funkce 

Systém ochranné obálky zajistí následující bezpečnostních funkce: 

 zadržení štěpných produktů a omezení jejich úniku, 

 ochrana zařízení vůči vnějším událostem, 

 biologické stínění. 

Požadované bezpečnostní funkce mohou být plněny za použití kombinace různých 
systémů v souladu s bezpečnostní filosofií konkrétního projektu. Systémy mohou být 
konstrukčně založeny na pasivních principech či aktivních prvcích či kombinaci obou 
principů. 

Systém ochranné obálky bude minimalizovat úniky radioaktivních látek do okolí a 
zajišťovat zadržení a omezení případných havarijních úniků v rámci kritérií 
přijatelnosti za všech havarijních podmínek jaderné elektrárny, které byly v projektu 
uvažovány. Systém ochranné obálky společně s dalšími systémy elektrárny zajistí, 
aby byly velké a časné radiační havárie prakticky vyloučeny. Z pohledu systému 
ochranné obálky se jedná především o praktické vyloučení událostí, které by mohly 
vést k jeho selhání (např. detonace vodíku, přetlakování, poškození roztavenou 
aktivní zónou). 

Konstrukce systému ochranné obálky bude zaručovat ochranu tlakové hranice 
primárního okruhu a bezpečnostních systémů či jejich částí umístěných v ochranné 
a hermetické obálce. Projektové řešení zajistí zachování integrity tlakové hranice 
primárního okruhu a bezpečnostních systémů v případě vnějších událostí v takovém 
rozsahu, aby byla zachována schopnost odstavit reaktor a odvádět zbytkové teplo 
z aktivní zóny a z hermetické obálky. 

Konstrukce systému ochranné obálky a vnitřních vestaveb bude snižovat přímé 
záření ze všech v nich obsažených zdrojů tak, aby se minimalizovaly dávky 
na obyvatelstvo a pracovníky vně i uvnitř ochranné obálky. K umožnění pracovních 
činností uvnitř ochranné obálky bude zajištěno odpovídající stínění pracovních 
prostor, přístupových cest k nim a ventilační systémy pro zajištění vhodných 
pracovních podmínek. 

Zásady řešení 

Systém ochranné obálky bude sestávat z hermetické a ochranné obálky. Jeho 
součástí budou systémy určené pro zajištění těsnosti a integrity hermetické obálky a 
omezení úniku radioaktivních látek do životního prostředí (např. systém pasivního 
odvodu tepla, sprchový systém, systém spalování vodíku, ventilační a filtrační 
systémy apod.). 

Hermetická obálka a její oddělovací systém budou navrženy tak, aby během 
provozních stavů a v havarijních podmínkách, spojených s úniky radionuklidů včetně 
těžkých havárií, omezily úniky radioaktivních látek na tak nízkou úroveň, jak je 
rozumně dosažitelné (princip ALARA) a vždy nižší než stanovená radiační kritéria 
přijatelnosti. 
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Konstrukce a zařízení systému ochranné obálky budou navrženy tak, aby reaktorová 
nádoba, primární okruh a bezpečnostní systémy či jejich části umístěné v ochranné 
a hermetické obálce byly chráněny proti vnějším vlivům. 

Systém ochranné obálky rovněž bude plnit funkci biologického stínění. 

Návrh 

Dodavatel na bázi následujících kritérií definuje projektové parametry systému 
ochranné obálky.  

Proces projektování zahrne následující kroky: 

 definování zatížení a jejich kombinací v jednotlivých stavech elektrárny včetně 
vnitřních a vnějších vlivů, 

 definování požadovaného chování konstrukce a definování kritérií přijatelnosti 
na integritu a těsnost zajišťujících požadované chování konstrukce (včetně 
uvážení vlivu stárnutí), 

 definování projektových parametrů systémů, konstrukcí a komponentů, 
 definování požadavků na zkoušky a kontroly, 
 finální ověření projektu systémů, konstrukcí a komponentů (včetně 

vyhodnocení bezpečnostních rezerv). 

Typicky uvažovaná zatížení zahrnují: 
 statická a dynamická zatížení při normálním/abnormálním provozu, 
 zatížení související se zkouškami systému ochranné obálky a jejich 

komponentů, 
 tlak a teploty při havarijních podmínkách (včetně tlaku, teploty a případného 

podtlaku při základních projektových nehodách i rozšířených projektových 
podmínkách včetně těžkých havárií), 

 zatížení vzniklá z vnitřních vlivů (včetně případného globálního zahoření 
vodíku či jeho lokálních detonací), 

 zatížení vzniklá z vnějších vlivů. 

Projektové parametry systému ochranné obálky, především návrhový tlak (Pproj) a 
návrhová teplota (Tproj), budou určeny způsobem, zajišťujícím plnění stanovených 
kritérií přijatelnosti pro veškeré uvažované kombinace zatížení. 

Projekt systému ochranné obálky zajistí plnění stanovených kritérií přijatelnosti 
v podmínkách základních projektových nehod i v rozšířených projektových 
podmínkách a po dostatečnou dobu pro realizaci neodkladných ochranných 
opatření. 

Hermetická obálka a její vnitřní konfigurace budou poskytovat dostatečný volný 
objem pro zajištění nepřesažení max. tlaku a teploty a koncentrace výbušných látek. 
Vnitřní uspořádání hermetické obálky bude podporovat přirozenou cirkulaci 
atmosféry obálky s cílem omezit teplotní a tlakové namáhání a minimalizovat 
pravděpodobnost globální i lokálních detonací vodíku. Celkové vnitřní uspořádání 
konstrukcí a komponent bude navrženo tak, aby zabránilo vzniku lokálních 
koncentrací vodíku a rozdílům tlaků po dobu trvání havarijních podmínek, které 
ohrožují hermetickou obálku nebo zařízení v ní umístěná. Všechny oddělené 
prostory, kde se může shromažďovat vodík, budou vybaveny v horní části 
odvětráváním do prostoru se spalovači či rekombinátory vodíku. Pokud nebude 
možné lokální zahoření vyloučit, budou vyhodnoceny související zatížení působící 
na konstrukci hermetické obálky a na komponenty hermetické obálky. Projekt zajistí 
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zachování těsnosti hermetické obálky i po celkovém zahoření ve volném objemu 
hermetické obálky.  

Bude provedena analýza vzniku dalších hořlavých plynů, jako např. oxidu 
uhelnatého, přičemž v projektu hermetické obálky budou uvažovány i jejich parciální 
tlaky a efekty hoření. 

Při určování množství nezkondenzovatelných plynů bude uvažováno maximální 
množství, vzniklé oxidací lehce oxidovatelných materiálů aktivní zóny. Pokud nebude 
možné zabránit vzniku nezkondenzovatelných plynů, vzniklých interakcí taveniny 
s betonem, jako např. oxidu uhličitého, bude jejich vliv zhodnocen a zahrnut do 
tlakových výpočtů hermetické obálky.  

Na konci projektování bude provedeno ověření chování konstrukce za účelem 
kontroly naplnění všech kritérií přijatelnosti pro všechny zatížení a jejich kombinace 
a posouzení bezpečnostních rezerv vůči mezním hodnotám a určení způsobů 
možných poškození konstrukce ochranné obálky. V rámci ověření budou rovněž 
uvažovány lokální efekty a detaily návrhu komponent. 

Pláště, izolace a nátěry zařízení a komponent umístěných v hermetické obálce 
budou mít z důvodu zachování jejich bezpečnostních funkcí následující speciální 
vlastnosti: 

 odolnost do projektem stanovené úrovně radiační dávky, 
 odolnost vůči dekontaminačním roztokům (zředěným kyselinám, tenzidům, 

vodě atd.) a chemikáliím běžně používaným na elektrárně, 
 odolnost vůči opotřebení (např. otěru), 
 odolnost vůči havarijním podmínkám, 
 na nanesených a vytvrzených povlacích a nátěrech se nesmí šířit plamen, 
 tepelná vodivost a tloušťka vrstev bude v souladu s předpoklady použitými 

v analýzách základních projektových nehod. 

Pokrytí a nátěry, použité na povrchy budou, lehce dekontaminovatelné. 

Při výběru komponent systému ochranné obálky (zejména mechanické a elektrické 
průchodky, průchody, uzavírací armatury, různé ucpávky a těsnění atd.) budou vzaty 
v úvahu požadavky na zajištění cílových hodnot těsnosti pro všechny podmínky 
uvažované v procesu projektování. Při návrhu každé komponenty budou 
specifikovány podmínky pokrývající všechny havarijní scénáře, které přicházejí 
v úvahu, včetně speciálních provozních stavů (např. zkoušky těsnosti) a havarijních 
podmínek. 

V projektu bude zhodnocena vhodnost návrhu jednotlivých komponent pro všechna 
zatížení v havarijních podmínkách včetně jejich ověření testováním. Komponenty 
systému ochranné obálky zajistí jeho funkceschopnost v havarijních podmínkách. 

Konstrukční řešení ochranné obálky zajistí ochranu potrubních a kabelových 
průchodek před vlivy reaktivních sil a poruch ostatních komponent. 

Systémy snížení tlaku a odvodu tepla a ostatní systémy  

Požadované bezpečnostní funkce snížení tlaku a odvodu tepla z hermetické obálky 
budou plněny pomocí tzv. aktivních systémů (sprchový systém s použitím čerpadel a 
zásobníku vody uvnitř hermetické obálky), nebo pasivních systémů (odvod tepla 
z atmosféry v hermetickém prostoru pomocí tepelných výměníků či odvod tepla přes 
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stěnu ocelové hermetické obálky podpořený sprchováním z její vnější strany 
s použitím zásobníků vody vně hermetické obálky). 

Projekt hermetické obálky bude zahrnovat systémy odvodu tepla z hermetické 
obálky pro základní projektové nehody a pro rozšířené projektové podmínky včetně 
těžkých havárií. Systémy budou omezovat tlak a teplotu uvnitř hermetické obálky 
pomocí odvodu tepla akumulovaného v atmosféře a/nebo ve vodě v nádržích 
hermetické obálky do okolního prostředí. Systémy odvodu tepla zajistí snížení tlaku 
a teploty v dostatečně krátkém čase a po dostatečně dlouhou dobu, tak, aby nedošlo 
k narušení těsnosti a integrity hermetické obálky a aby snížením tlaku v hermetické 
obálce došlo k omezení úniků z ní. V případě základních projektových nehod zajistí 
snížení tlaku pod 50 % projektového tlaku během 24 hodin od začátku nehody. 
Systémy nebudou obsahovat aktivní komponenty uvnitř hermetické obálky. Systémy, 
jakožto součást poslední fyzické bariéry, budou dostatečně těsné. Systém určený 
pro odvod tepla pro těžké havárie bude dostatečně nezávislý na systémech, jejichž 
selhání může přispět k poškození aktivní zóny. 

Projekt bude zahrnovat prostředky pro zachycení a chlazení roztavené aktivní zóny. 
Může být použita jak metoda zachycení a chlazení roztavené aktivní zóny uvnitř 
tlakové nádoby reaktoru, tak mimo ni ve speciálním zařízení. 

V případě uplatnění principu chlazení taveniny uvnitř tlakové nádoby reaktoru bude 
prokázáno, že zatížení, vzniklá v důsledku interakce mezi taveninou a vodou uvnitř 
tlakové nádoby reaktoru, nepovedou k selhání tlakové nádoby reaktoru a v důsledku 
ztráty tohoto způsobu chlazení ani k následnému brzkému selhání hermetické 
obálky, resp. že je tato možnost dostatečně nepravděpodobná. Dále bude 
prokázáno, že nedojde ke ztrátě integrity dna tlakové nádoby reaktoru s výsledným 
omezením schopnosti chladit taveninu, resp. že je tato možnost dostatečně 
nepravděpodobná. V případě chlazení taveniny uvnitř tlakové nádoby reaktoru bude 
šachta reaktoru zaplavena dostatečnou dobu před přemístěním taveniny na dno 
nádoby. Z tohoto důvodu bude v projektu brán ohled speciálně na spolehlivost 
spuštění systému a jeho provozuschopnost. Prostředky pro zaplavení šachty 
reaktoru budou nezávislé na příčinách vedoucích k vážnému poškození palivového 
systému. Bude prokázáno, že v nádobě reaktoru nedojde ke vzniku opětovné 
kritičnosti. 

V případě uplatnění principu chlazení taveniny mimo nádobu bude projekt zahrnovat 
speciální zařízení pro záchyt a chlazení taveniny. Systém zajistí ochranu hermetické 
obálky proti poškození taveninou takovým způsobem, že nedojde k poškození 
integrity hermetické obálky, a to i při protavení tlakové nádoby reaktoru při tlaku 
v primárním okruhu až 2 MPa. V případě chlazení taveniny mimo tlakovou nádobu 
reaktoru bude speciální zařízení pro zachycení a chlazení roztavené aktivní zóny 
zaplaveno v dostatečné době nutné pro zabránění interakce taveniny s betonem. Z 
tohoto důvodu bude v projektu brán ohled speciálně na spolehlivost spuštění 
systému a jeho provozuschopnost. 

Projekt bude zahrnovat systém sloužící pro finální pohavarijní odtlakování 
hermetické obálky, tj. pohavarijní odpouštění nezkondenzovatelných plynů vzniklých 
při havárii řízeným a monitorovaným způsobem přes filtry do životního prostředí. 

Projekt též může zahrnovat systém havarijní filtrované ventilace hermetické obálky, 
který umožní při havárii řízeně snižovat tlak v hermetické obálce pomocí odpouštění 
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části její atmosféry řízeným a monitorovaným způsobem přes filtry do životního 
prostředí. 

Projekt hermetické obálky bude zahrnovat prostředky (katalytické rekombinátory 
a/nebo spalovače) pro pohavarijní řízení koncentrace vodíku, a to i pro podmínky 
těžké havárie. Zařízení pro řízení koncentrace vodíku budou projektovány 
s dostatečnou redundancí a rezervou pro zajištění jejich kontinuální funkce. Tyto 
prostředky budou, společně s dostatečně velkým volným objemem hermetické 
obálky, schopny udržet objemovou koncentraci vodíku v suchém prostředí v limitu 
10 % a to i při uvažování 100 % rozsahu reakce pokrytí-voda a reálně možné 
rychlosti produkce vodíku.  

Za předpokladu prokázání dostatečné rezervy do detonace bude, v podmínkách 
účinné parní inertizace, možno uvažovat s krátkodobě mírně vyšší koncentrací než 
výše uvedených 10 % (platných pro suché prostředí). 

Zároveň bude hermetická obálka disponovat dostatečným vnitřním volným objemem 
pro udržení průměrné koncentrace vodíku pod hodnotou 13 % za předpokladu 
reakce 75 % pokrytí paliva s vodou, a to i bez uvažování prostředků pro řízení 
koncentrace vodíku.  

Rozmístění vestaveb a komponent uvnitř hermetické obálky umožní efektivní 
promíchávání atmosféry hermetické obálky. Rozmístění a typ prostředků pro řízení 
koncentrace vodíku bude podporovat přirozené proudění a tím i promíchávání 
atmosféry.  

Ani při uvažování příspěvku radiolýzy k dlouhodobé koncentraci vodíku, nebude 
dosaženo podmínek zápalnosti vodíku, a to bez uvažování odpouštění atmosféry 
hermetické obálky. 

Globální detonace vodíku schopná ohrozit integritu hermetické obálky bude prakticky 
vyloučena.  

Hodnocení dlouhodobé koncentrace vodíku bude zahrnovat příspěvek od radiolýzy a 
korozních reakcí. Analýza bude uvažovat dobu minimálně 30 dní po začátku nehody. 

HVAC 

Během normálního provozu bude tlak v hermetické obálce řízen pomocí ventilačního 
systému hermetické obálky (bude zajištěn požadovaný podtlak vůči okolnímu 
prostředí).  

Ventilační systém zajistí požadovanou teplotu, rozdíly tlaků a hodnoty aktivity 
v hermetické obálce na úrovni umožňující v případě potřeby vstup osob.  

Požadavky na kapacity a schopnosti systému filtrace budou odvozeny 
od požadované úrovně aktivity, resp. požadavků radiační ochrany. 

Monitoring 

Projekt bude zahrnovat online sledování celistvosti a těsnosti hermetické obálky.  

Monitorování bude dále zahrnovat provozní a (po)havarijní měření teploty, vlhkosti, 
koncentrací plynů (včetně vodíku) a hladin (a zásob vody) uvnitř hermetické obálky. 
Senzory budou rozmístěny v dostatečném počtu pro zajištění reprezentativnosti 
měření, a to jak z hlediska globálního stavu hermetické obálky, tak i jejích částí. 

Prostupy 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.6 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 13 

 

Počet prostupů hermetickou obálkou bude v projektu minimalizován a prostupy 
budou plnit shodné požadavky na těsnost a integritu, jako jsou kladeny na konstrukci 
hermetické obálky. Při navrhování prostupů budou uvážena lokální zatížení 
příslušná jejich umístění. 

Průchodky stěnami hermetické obálky 

Návrh potrubních a kabelových průchodek bude umožňovat detekci, záchyt a 
shromažďování úniků a umožní provádění zkoušek těsnosti nezávisle na zkouškách 
celé hermetické obálky. 

V projektu bude zajištěna ochrana potrubních a kabelových průchodek hranicí 
hermetického prostoru před vlivy reaktivních sil a poruch ostatních komponent. 

Oddělovací systém a uzavírací prvky 

Hermetická obálka bude vybavena spolehlivým a těsným oddělovacím systémem, 
kterým se potrubí, transportující média a procházející hranicí hermetické obálky, 
izolují v případě havarijních podmínek. 

Bude prokázáno, že oddělovací zařízení budou schopna plnit svoji funkci i 
v prostředí, způsobeném havarijními podmínkami. 

Oddělovací armatury, určené k automatickému uzavření po indikaci signálu 
oddělení, budou navrženy tak, aby se bezpečně uzavřely, a to i v případě ztráty 
jejich podpůrných systémů, případně bude prokázána dostatečná spolehlivost jejich 
podpůrných systémů. 

Oddělovací armatury s dálkovým manuálním ovládáním, jejichž činnost není 
spouštěna signálem pro oddělení hermetické obálky, budou napájeny ze systémů 
zajištěného napájení. 

U oddělovacích prvků bude zajištěna vhodná detekce netěsnosti a umožněno 
provedení zkoušek těsnosti. 

Pro úseky potrubí mezi oddělovacími armaturami obsahující média o teplotě nižší, 
než jsou teploty za havarijních podmínek uvnitř hermetické obálky, bude zajištěna 
ochrana proti přetlakování. 

Počet a konfigurace oddělovacích prvků na potrubních trasách budou stanoveny 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 329/2017 Sb. 

Vnější oddělovací prvky budou umístěny v minimální vzdálenosti od stěny 
hermetické obálky. 

Průchody stěnami hermetické obálky 

Projekt systému ochranné obálky bude vybaven hermetickými průchody 
pro umožnění příležitostného vstupu personálu během normálního provozu.  

Hermetické průchody do hermetické obálky pro personál budou plnit následující 
požadavky: 

 budou opatřeny vnitřními a vnějšími dveřmi ovládanými tak, aby byla vždy 
zajištěna těsnost hermetického průchodu, 

 každé dveře budou navrženy tak, aby odolaly stejným teplotám a tlakům jako 
hermetická obálka, 

 vnitřní dveře budou provedeny s přítlačným těsněním. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.6 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 14 

 

Hermetické průchody pro personál budou umístěny, dimenzovány a uzpůsobeny tak, 
aby je bylo možné použít k evakuaci osob z hermetické obálky, a to včetně 
umožnění průchodu dvou osob v ochranných oblecích nesoucích nosítka s další 
osobou. 

V rámci pohavarijních postupů budou určena opatření umožňující vstup personálu 
po havárii do hermetické obálky. 

Zkoušky a kontroly 

Konstrukce ochranné obálky a její jednotlivé části (včetně potrubních a kabelových 
průchodek, průchodů a uzavíracích prvků) budou navrženy a realizovány tak, aby 
bylo možné provádět potřebné zkoušky a kontroly těsnosti, pevnosti a funkčnosti 
během výstavby, během spouštění a také během celé její životnosti (včetně zkoušek 
po opravách). Rozsah a program zkoušek a kontrol systému ochranné obálky bude 
stanoven v souladu s normami tak, aby: 

a) bylo dostatečně prokázáno, že konstrukce a systémy hermetické obálky splňují 
projektové a bezpečnostní požadavky (integrita, těsnost, biologické stínění), 

b) bylo možno odhalit případné vady, poruchy a určit úrovně degradace jednotlivých 
systémů, konstrukcí a komponent a 

c) bylo možno získat podklady pro uplatnění nápravného opatření odpovídajícího 
odhalenému nedostatku. 

Rovněž bude definován program řízeného stárnutí, který bude aplikován v průběhu 
životnosti konstrukce. 

Součástí testů a zkoušek bude provedení zkoušky pevnosti prokazující integritu 
všech částí konstrukce a systémů ochranné obálky, a to ještě před uvedením 
elektrárny do provozu. Projekt bude v případě potřeby umožňovat pevnostní zkoušku 
během provozu opakovat. 

Projekt bude umožnovat provádět kontroly předpínacích lan a svarů hermetické 
obálky během výstavby a provozu. 

Dále budou prováděny předprovozní a periodické integrální zkoušky těsnosti 
hermetické obálky při plném zkušebním tlaku či nižším tlaku metodami, které umožní 
extrapolaci. 

Zkušební tlak pro zkoušky pevnosti a těsnosti bude definován zejména na základě 
Pproj ve shodě s použitými návrhovými normami a platnými legislativními požadavky. 

V projektu budou určeny maximální počet zkoušek pevnosti a těsnosti hermetické 
obálky a podmínky pro jejich provádění během životnosti elektrárny. 

V projektu budou identifikována všechna zařízení, která bude nutné chránit během 
provádění zkoušek pevnosti a těsnosti. 

Před uvedením do provozu a pravidelně během provozu (včetně zkoušek po 
opravách) budou prováděny lokální zkoušky: 

 každé průchodky potrubí hermetické obálky v úseku mezi oddělovacími 
armaturami hermetické obálky, 

 mechanických a elektrických průchodek, 
 velkých průchodů, jako jsou montážní průchody nebo hermetické průchody 

pro personál. 
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Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR2/1 rev1 [3.6-4] Req. 54, Req. 55, 6.27., 6.30., Req. 58, 
6.28., 6.28A., 6.28B., 6.29., Req. 56, 6.22., 6.23., 6.24., 6.21., Req. 57, 6.25., 6.26. a 
6.20. 
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3.6.3 SYSTÉM HAVARIJNÍHO CHLAZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém havarijního chlazení aktivní zóny a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění. 

Systém havarijního chlazení aktivní zóny zajišťuje spolehlivé chlazení aktivní zóny 
při základních projektových nehodách způsobených ztrátou chladiva, resp. ztrátou 
normálního způsobu odvodu tepla. 

3.6.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM HAVARIJNÍHO 
CHLAZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém havarijního chlazení aktivní zóny (včetně systému odvodu zbytkového 
tepla). 

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků bude systém havarijního 
chlazení aktivní zóny navržen v souladu se základními bezpečnostními principy a 
požadavky uvedenými v kap. 3.3.1. 

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

Systém havarijního chlazení 

Reference: Vyhláška na Projekt §38 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na bezpečnostní systémy 
havarijního chlazení aktivní zóny, které v případě základní projektové nehody 
spojené s porušením integrity tlakového okruhu chlazení jaderného reaktoru a 
únikem chladiva z primárního okruhu zajistí odvod tepla z aktivní zóny do okolního 
prostředí po dostatečně dlouhou dobu tak, aby 

a) nebyly překročeny projektové limity pro porušení palivových elementů, 

b) energetické důsledky chemické reakce jaderného paliva s chladivem primárního 
okruhu byly v mezích kritérií přijatelnosti stanovených projektem jaderného zařízení 
a 

c) nedošlo ke změnám geometrie palivových elementů, palivových souborů nebo 
vnitřních částí jaderného reaktoru, které by mohly ovlivnit účinnost chlazení aktivní 
zóny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §38 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit, že účinnost zásahu systémů havarijního 
chlazení aktivní zóny při postulované iniciační události s únikem chladiva 
z primárního okruhu nebude negativně ovlivněna zejména 

a) nevhodnou konfigurací systému a 

b) nevhodným umístěním připojení k primárnímu okruhu. 
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Systém odvodu zbytkového tepla 

Reference: Vyhláška na Projekt §38 (5) 

Bezpečnostní systém zajišťující odvod zbytkového tepla z aktivní zóny a z rozpadu 
štěpných produktů a akumulovaného tepla komponent musí podle projektu 
jaderného zařízení 

a) zajistit plnění své funkce nezávisle na zdrojích energie mimo jaderné zařízení, 

b) zajistit odvod zbytkového tepla z aktivní zóny po odstavení jaderného reaktoru a 
během následující doby tak, aby nebyly porušeny projektové limity jaderného paliva 
a primárního okruhu při jednoduché poruše v tomto systému v případě, že jedna 
z částí tohoto systému je současně neprovozuschopná z důvodu opravy a 

c) zajišťovat monitorování svých funkcí. 

Kontrola stavu za provozu 

Reference: Vyhláška na Projekt §38 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systém havarijního chlazení 
aktivní zóny tak, aby byly možné periodické zkoušky jeho funkčnosti a prohlídky 
za provozu jaderného zařízení, včetně zkoušek 

a) pevnosti a těsnosti tohoto systému, 

b) aktivních funkcí komponent tohoto systému a 

c) funkce tohoto systému jako celku, nebo funkcí jeho jednotlivých testovatelných 
částí. 

3.6.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉM HAVARIJNÍHO CHLAZENÍ 
AKTIVNÍ ZÓNY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systém havarijního chlazení aktivní 
zóny (včetně systému odvodu zbytkového tepla). 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systém havarijního chlazení aktivní 
zóny bude popsán v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a 
v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.6-2].  

Základní funkce 

Systém havarijního chlazení aktivní zóny zajistí plnění následujících funkcí 
v podmínkách základních projektových nehod: 

 odvod tepla z aktivní zóny po dostatečně dlouhou dobu, v případě nehody 
se ztrátou chladiva primárního okruhu navíc doplňování chladiva do aktivní 
zóny a řízené odtlakování primárního okruhu, 

 řízení reaktivity, tj. zajištění odstavné koncentrace kyseliny borité v primárním 
okruhu, 

 zadržení radioaktivních materiálů uvnitř fyzických bariér a zabránění 
nekontrolovanému úniku radioaktivních látek do životního prostředí, tj. 
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omezení úniků tak, aby nebyly překročeny radiologické bezpečnostní cíle za 
podmínek základních projektových nehod. 

Požadované bezpečnostní funkce mohou být plněny za použití kombinace různých 
systémů v souladu s bezpečnostní filosofií konkrétního projektu. Systémy mohou být 
konstrukčně založeny na pasivních principech či aktivních prvcích či kombinaci obou 
principů. 

Systém havarijního chlazení aktivní zóny 

Projekt bude zahrnovat systém havarijního doplňování do primárního okruhu a dále 
systém havarijního odtlakování.  

Systém havarijního doplňování do primárního okruhu zajistí v případě základní 
projektové nehody (např. nehody se ztrátou chladiva primárního okruhu, nehody 
s prasknutím hlavního parovodu (MSLB) či nehody s poklesem hladiny v primárním 
okruhu během překládky paliva) havarijní chlazení aktivní zóny. Dodávkou 
dostatečného množství chladiva omezí poškození paliva a tím i následné možné 
úniky radionuklidů pod kritéria přijatelnosti stanovené pro základní projektové 
nehody. 

Systém havarijního doplňování do primárního okruhu může být proveden jako 
aktivní, pasivní či jako kombinace obou principů. 

Aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu 

Aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu bude obsahovat: 

 podsystém aktivního doplňování do primárního okruhu se sáním z nádrže 
pro skladování vody pro překládku paliva umístěné v hermetické obálce, 

 podsystém pasivního doplňování pomocí hydroakumulátorů, 

 tepelné výměníky k předání tepla do vloženého okruhu chlazení. 

Aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu bude zajišťovat, 
společně se systémem havarijního odtlakování, následující funkce: 

 Doplňování chladiva do primárního okruhu k zajištění dostatečného množství 
chladiva v nádobě reaktoru tak, aby byla aktivní zóna dostatečně chlazena 
v případě nehody se ztrátou chladiva primárního okruhu (LOCA) (systém 
poskytne doplňování, pokud únik přesáhne kapacity normálního systému 
doplňování). 

 Vysokopevnostní tlakovou hranici stejné úrovně ochrany jako hermetická 
obálka. 

 Odvod zbytkového tepla po nehodě s velkou či střední ztrátou chladiva 
primárního okruhu (LB a IB LOCA). 

 Dodávka roztoku kyseliny borité v množství nezbytném k dosažení 
bezpečného odstavení (tato diverzní funkce řízení reaktivity může být plněna i 
jiným zvláštním systémem). 

 Dodávka chladiva s roztokem kyseliny borité pro kompenzaci smršťování 
chladiva a k omezení zvýšení reaktivity v případě prasknutí parovodu až 
do velikosti oboustranného výtoku z hlavního parovodu (MSLB). 
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 Zabránění nadměrné koncentraci kyseliny borité po nehodě se ztrátou 
primárního chladiva přes studenou smyčku (cold leg LOCA). 

 Doplňování chladiva v případě nehod s prasknutím trubky v parogenerátoru 
(SGTR) s vhodným řešením omezení obtoku hermetické obálky. 

 Odvod zbytkového tepla pomocí metody odpouštění a doplňování (feed and 
bleed) v rozšířených projektových podmínkách, kdy není k dispozici odvod 
tepla přes parogenerátory. 

 Doplňování chladiva v případě nechtěného snížení hladiny v režimu 
odstaveného bloku (dochlazování a výměny paliva, tj. provoz při hladině 
na úrovni smyček chlazení primárního okruhu). 

Aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu bude kapacitně řešen 
tak, aby zajistil dostatečné množství chladiva k zabránění vzniku poškození paliva 
při událostech LOCA až do velikosti prasknutí potrubí primárního okruhu s 
ekvivalentním průměrem cca 150 mm. 

Aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu zajistí dostatečné 
chlazení doplňované vody tak, aby se v případě nehod s velkou či střední velikostí 
ztráty chladiva primárního okruhu co nejvíce snížilo množství páry unikající 
do hermetické obálky. 

Doplňovaná voda bude chlazena přes vložený okruh chlazení. 

Bude provedena analýza, prokazující dostatečný tlak na sání čerpadel, a to 
pro všechny typy prasknutí potrubí primárního okruhu. Tato analýza bude uvažovat 
teplotu uvnitř hermetické obálky, tlakové ztráty na sítech jímek, výkonnost čerpadel a 
nejistoty v tlakových ztrátách v sacím potrubí. 

Systém bude řešen tak, aby byl za všech podmínek zajištěn dostatečný tlak na sání 
čerpadel včetně ochrany sání čerpadel před ucpáním. 

Aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu zajistí bórování 
dostatečné pro udržení reaktoru v bezpečném odstavení při teplotě chladiva, 
odpovídající teplotě okolí i za předpokladu, že regulační orgán s největším vnosem 
reaktivity do aktivní zóny zůstane v plně vysunuté poloze mimo aktivní zónu. 

Zdrojem roztoku kyseliny borité bude bazén pro skladování vody pro překládku 
paliva, případně může být použit jiný zdroj o vyšší koncentraci kyseliny borité. 

Maximální koncentrace skladovaného roztoku kyseliny borité bude omezena tak, aby 
nedocházelo k vylučování bóru na palivu. 

Systém bude použit jako bezpečnostní prostředek pro bórování v případě základních 
projektových nehod. Systém nebude automaticky spouštěn v podmínkách 
abnormálního provozu. 

Aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu poskytne dostatečné 
doplňování a odvod tepla, zajišťující dosažení podmínek nutných pro režim 
odpouštění a doplňování (feed and bleed), a to s využitím odlehčovacích armatur 
kompenzátoru objemu či s využitím havarijního systému odtlakování primárního 
okruhu. 
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Bazén pro skladování vody pro překládku paliva by měl být umístěn uvnitř 
hermetické obálky a bude umožňovat: 

 vyšší ochranu proti vnějším vlivům, 

 zvládnout odvod páry při odtlakování primárního okruhu, 

 poskytnout vnitřní zásobu vody pro zvládání těžkých havárií. 

Bazén pro skladování vody pro překládku paliva bude zajišťovat zásobu bórované 
vody pro bazén vyhořelého paliva, šachtu překládky paliva, aktivní systém 
havarijního doplňování do primárního okruhu a sprchový systém hermetické obálky a 
v případě umístění v hermetické obálce může být využit ke kondenzaci páry 
z kompenzátoru objemu. 

Za všech stavů bude zajištěno sání z bazénu skladování vody pro překládku pro 
aktivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu. 

Sání bude chráněno proti ucpávání pomocí redundance, fyzické separace a instalací 
zařízení proti ucpání. 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu bude zajišťovat 
havarijní doplňování chladiva a havarijní chlazení primárního okruhu v rozsahu, 
nezbytném pro omezení poškození paliva a omezení následných úniků radionuklidů. 

Systém bude zahrnovat zařízení k zajištění zaplavení AZ a dostatečného odvodu 
tepla pomocí zásobníků chladiva pro doplňování za nízkého tlaku (bazén 
pro skladování vody pro překládku paliva) i zásobníků chladiva pro doplňování za 
vysokého tlaku (hydroakumulátory, dále např. nádrže doplňování – core make-up 
tanks). 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu bude ve spolupráci 
se systémem havarijního odtlakování plnit následující funkce: 

 zajistí doplňování chladiva do primárního okruhu v podmínkách základních 
projektových nehod i v rozšířených projektových podmínkách ve stavech, kdy 
již není dostatečné normální doplňování, 

 zajistí doplňování chladiva do primárního okruhu pro nehody se ztrátou 
chladiva primárního okruhu (LOCA), 

 zajistí bórování primárního okruhu v podmínkách základních projektových 
nehod i v rozšířených projektových podmínkách ve stavech, kdy již není 
dostatečné normální doplňování, 

 zajistí bórování primárního okruhu k dosažení a udržení bezpečného 
odstavení a k omezení růstu reaktivity v případě prasknutí hlavního parovodu 
(MSLB), 

 zabrání nadměrné koncentraci kyseliny borité v primárním okruhu po nehodě 
s velkou ztrátou chladiva primárního okruhu (LB LOCA) pomocí dostatečného 
průtoku přes aktivní zónu. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.6 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 21 

 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu umožní řízení pH 
po nehodách se ztrátou primárního chladiva k omezení koroze pod napětím a 
zvýšení záchytu jódu. 

Navíc systém bude poskytovat zálohu pro udržení hladiny v šachtě reaktoru a 
pro chlazení bazénu vyhořelého paliva v podmínkách výměny paliva. 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu zajistí doplňování 
chladiva v rozsahu nezbytném pro dodržení limitů paliva pro základní projektové 
nehody. 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu bude kapacitně řešen 
tak, aby zajistil dostatečné množství chladiva k zabránění vzniku poškození paliva až 
do velikosti prasknutí ekvivalentního průměru 150 mm. 

Zdrojem roztoku kyseliny borité budou např. nádrže doplňování (core make-up 
tanks), nebo hydroakumulátory. 

Maximální koncentrace skladovaného roztoku kyseliny borité bude omezena tak, aby 
nedocházelo k vylučování bóru na palivu. 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu zajistí dostatečné 
bórování pro udržení reaktoru v bezpečném odstavení i za předpokladu, že 
regulační orgán s nejvyšší váhou zůstane plně vysunut mimo aktivní zónu. 

Bezpečné odstavení v případě použití pasivního systému doplňování do primárního 
okruhu odpovídá teplotě chladiva 100°C. 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu zajistí podkritičnost 
v případě prasknutí hlavního parovodu (MSLB). 

Z dlouhodobého hlediska Pasivní systém havarijního doplňování do primárního 
okruhu za pomoci nádrží doplňování (core make-up tanks) a hydroakumulátorů 
zajistí podkritičnost reaktoru i při snížení teploty na hodnotu okolí. 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu zajistí řízení 
koncentrace kyseliny borité i bez zásahu obsluhy tak, aby nedošlo k usazování 
boritanů v aktivní zóně po nehodě se ztrátou chladiva přes studenou smyčku (cold 
leg LOCA). 

Po nehodě se ztrátou chladiva přes studenou smyčku (cold leg LOCA) systém 
zabrání pomocí doplňování chladiva (vymývání) vylučování bóru na palivu. 

Pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu sestává ze skupiny 
zařízení, z nichž každé má vlastní vstupní potrubí ze zásobníku chladiva a 
doplňovací potrubí do primárního okruhu. 

Jakmile dojde ke spuštění systému, nebude potřeba další nastavování. 

Všechny komponenty pasivního systému doplňování do primárního okruhu budou 
umístěny uvnitř hermetické obálky. 

Počet hydroakumulátorů bude minimalizován na množství, nutné pro splnění své 
bezpečnostní funkce. 
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Dimenzování hydroakumulátorů a rychlost doplňování chladiva umožní zaplavení 
nádoby reaktoru v případě nehod se ztrátou chladiva. 

Navíc, v případě nehod s malou ztrátou chladiva primárního okruhu (SB LOCA), 
zajistí hydroakumulátory společně s nádržemi doplňování (core make-up tanks) 
udržení množství chladiva nad úrovní zajišťující zaplavení aktivní zóny až do doby, 
než bude k dispozici doplňování z bazénu skladování vody pro překládku paliva. 

Zásobník vody pro pasivní systém havarijního doplňování do primárního okruhu 
(bazén pro skladování vody pro překládku paliva) bude poskytovat: 

 zásobu vody pro překládku paliva, 

 zdroj vody pro doplňování do primárního okruhu pomocí gravitačního plnění, 

 jímač tepla pro výměnu tepla a pro kondenzaci páry z kompenzátoru objemu. 

Objem bude dostatečný pro zaplavení šachty překládky paliva během výměny paliva 
a zároveň pro podporu provozu pasivního systému havarijního doplňování 
do primárního okruhu. 

Sání bude chráněno proti ucpávání pomocí redundance, fyzické separace a zařízení 
proti ucpání. 

Nádrže doplňování (core make-up tanks) budou dimenzovány tak, že: 

 zajistí (společně s hydroakumulátory) pro jakoukoliv nehodu s malou ztrátou 
primárního chladiva (SB LOCA) udržení množství chladiva nad úrovní 
zajišťující zaplavení aktivní zóny až do doby, než bude k dispozici doplňování 
z bazénu skladování vody pro překládku paliva, 

 zajistí dostatek chladiva do aktivní zóny do doby, než bude k dispozici 
doplňování z bazénu skladování vody pro překládku paliva v případě nehody 
s velkou ztrátou primárního chladiva (LB LOCA), 

 minimalizují pravděpodobnost nechtěného spuštění havarijního systému 
odtlakování. 

Systém havarijního odtlakování 

Systém havarijního odtlakování bude plnit následující funkce: 

 zajistí havarijní odtlakování primárního okruhu v případě neprovozuschopnosti 
sprchového systému kompenzátoru objemu v režimech studeného odstavení 
s přirozenou cirkulací, 

 zajistí možnost odtlakovat primární okruh pro umožnění režimu odpouštění a 
doplňování (feed and bleed) a havarijního doplňování při některých 
základních projektových nehodách (např. nehoda se střední ztrátou 
primárního chladiva – IB LOCA), nebo při rozšířených projektových 
podmínkách (např. úplná ztráta napájecí vody), 

 zajistí možnost odtlakovat primární okruh k zabránění tavení aktivní zóny za 
vysokého tlaku, 

 zajistí možnost odtlakovat primární okruh v případě prasknutí trubek 
v parogenerátoru, 
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 zajistí možnost odtlakovat primární okruh pro umožnění bórování v případě 
abnormálně těžkého vychlazení sekundární strany parogenerátorů, 

 zajistí možnost havarijního odvodu nezkondenzovatelných plynů z pod víka 
nádoby reaktoru nebo z ostatních výše umístěných komponent primárního 
okruhu. 

Spolehlivost systému havarijního odtlakování bude v souladu s 
pravděpodobnostními cíli projektu. 

Systém bude minimalizovat možnost nechtěného či nesprávného spuštění. 

V případě, že dojde k nechtěnému spuštění systému, nedojde k zaplavení šachty 
reaktoru do úrovně dna nádoby reaktoru, případně bude prokázáno, že s případným 
zaplavením je počítáno v projektu tlakové nádoby reaktoru. 

Systém odvodu zbytkového tepla 

Projekt bude zahrnovat systém odvádění zbytkového tepla.  

Odvod zbytkového tepla bude zajištěno systémem odvádění zbytkového tepla, který 
zajistí v případě základních projektových nehod bez ztráty chladiva primárního 
okruhu dlouhodobý odvod zbytkového tepla z aktivní zóny. Odvodem zbytkového 
tepla z aktivní zóny omezí poškození paliva a tím i následné možné úniky 
radionuklidů pod kritéria přijatelnosti pro základní projektové nehody. 

Systém odvádění zbytkového tepla může být proveden jako aktivní, pasivní či jako 
kombinace obou principů. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla bude zahrnovat systém pro odvod tepla 
přes parogenerátory (dále viz systém havarijního napájení parogenerátorů) i systém 
odvodu tepla v podmínkách, ve kterých již není účinné odvádění tepla přes 
parogenerátory či není tento způsob odvodu tepla k dispozici (viz dále v textu níže 
“Aktivní systém odvádění zbytkového tepla“). 

Systém havarijního napájení parogenerátorů  

Systém havarijního napájení parogenerátorů zajistí plnění následujících funkcí: 

 dodávku napájecí vody do parogenerátorů k zajištění odvodu tepla 
z primárního okruhu do doby dosažení podmínek umožňujících připojení a 
funkci aktivního systému odvádění zbytkového tepla (v podmínkách 
neprovozuschopnosti hlavního a záložního napájení parogenerátorů), 

 zajištění odvodu tepla z primárního okruhu v podmínkách zachování cirkulace 
v případě nehody se ztrátou chladiva primárního okruhu (tj. malé ztráty 
chladiva – SB LOCA) a přispění k odvodu tepla kondenzací páry 
v parogenerátorech v podmínkách, kdy není cirkulace v primárním okruhu 
zachována (střední ztráta chladiva – IB LOCA). 

Návrhové parametry systému (minimální průtok, počet napájených parogenerátorů, 
velikost zásoby vody apod.) budou určeny tak, aby bylo za všech základních 
projektových nehod dosaženo podmínek umožňujících připojení a funkci aktivního 
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systému odvádění zbytkového tepla, a to i bez nutnosti doplňování vody 
do zásobních nádrží systému havarijního napájení. 

Zásoba napájecí vody bude dostatečná k dosažení podmínek umožňujících připojení 
a funkci aktivního systému odvádění zbytkového tepla. 

Při základních projektových nehodách (např. prasknutí hlavního napájecího potrubí 
za předpokladu automatického oddělení hlavního parovodu a za předpokladu 
oddělení poškozeného parogenerátoru po 30 minutách) nedojde k blánovému varu 
ani k odhalení aktivní zóny. 

Systém bude sloužit jako záloha pro záložní napájecí systém při abnormálním 
provozu, jako např. v případě výpadku vnějšího elektrického napájení, nebo ztrátě 
hlavního napájecího systému. V takovém případě: 

 zabrání úplnému zaplavení kompenzátoru objemu vodou a zabrání vstupu 
vody do pojišťovacích armatur kompenzátoru objemu, 

 zabrání neřízenému úniku z barbotážní nádrže do hermetické obálky. 

Bude zajištěno dostatečné zálohování, tj. bude předpokládána údržba jedné větve 
systému, dostatečné k zabránění nutnosti přechodu do režimu odpouštění a 
doplňování (feed and bleed) při všech základních projektových nehodách i 
v rozšířených projektových podmínkách. 

Zásoba napájecí vody bude dostatečná pro: 

 provoz v horkém odstavení po dobu min. 24 hodin, s následným převedením 
do stavu umožňujícího provoz aktivního systému odvádění zbytkového tepla 
v podmínkách přirozené cirkulace v primárním okruhu, 

 provoz v horkém odstavení, s následným převedením do stavu umožňujícího 
provoz aktivního systému odvádění zbytkového tepla v podmínkách úplné 
ztráty elektrického napájení (station black-out). 

Bezpečnostní zásoba napájecí vody bude dostatečná k umožnění chlazení 
v podmínkách přirozené cirkulace v primárním okruhu. 

Bude možné doplňovat zásobu napájecí vody s použitím mobilního zařízení. 

Systém havarijního napájení parogenerátorů bude vybaven minimálním počtem 
2 zásobních nádrží. 

Souhrnná kapacita všech nádrží umožní provoz v horkém odstavení po dobu 
24 hodin v podmínkách přirozené cirkulace v primárním okruhu. 

V projektu bude zahrnuto zařízení umožňující doplňování vody do nádrží pomocí 
mobilního zařízení, a to i za podmínek úplné ztráty elektrického napájení (station 
black-out). 

Projekt bude umožňovat propojení nádrží. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla  

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla zajistí dostatečné chlazení primárního 
okruhu v podmínkách, ve kterých již není účinné odvádění tepla přes parogenerátory 
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či není tento způsob odvodu tepla k dispozici. Obvykle také zajišťuje kontinuální 
odvod tepla z primárního okruhu do vloženého okruhu chlazení během režimů 
s odstaveným reaktorem včetně překládky paliva. Tento systém může být 
kombinován se systémem havarijního doplňování do primárního okruhu. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla se bude skládat z: 

 čerpadel zajišťujících cirkulaci primárního chladiva z primárního okruhu 
do tepelných výměníků a po vychlazení zpět do primárního okruhu, 

 tepelných výměníků zajišťujících přenos tepla do vloženého okruhu chlazení. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla bude naprojektován pro plnění 
následujících funkcí: 

 odvádění tepla z primárního okruhu během normálního a havarijního 
dochlazování po dosažení částečného dochlazení pomocí parogenerátorů, 

 odvádění tepla z primárního okruhu po dosažení normálního i havarijního 
studeného odstavení, 

 udržování požadované teploty v primárním okruhu během překládky paliva, 
údržbových prací či jiných prací při odstaveném reaktoru, 

 zajištění dostatečného průtoku přes aktivní zónu v režimech s odstavenými 
hlavními cirkulačními čerpadly, 

 zajištění vysokopevnostní bariéry stejné úrovně jako hermetická obálka, 

 odvádění tepla z primárního okruhu v režimech bezpečného odstavení poté, 
co bylo dosaženo částečného vychlazení jinými prostředky, zvláště 
dlouhodobé chlazení aktivní zóny pro nehody typu prasknutí hlavního 
parovodu (MSLB) či nehodách s malou ztrátou chladiva primárního okruhu 
(SB LOCA), 

 zajištění ochrany proti přetlakování primárního okruhu za studena. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla bude umístěn uvnitř systému ochranné 
obálky. 

Pokud některá část systému bude umístěna mimo hermetickou obálku, bude 
prokázáno, že riziko obtoku systému ochranné obálky je minimalizováno pomocí 
spolehlivých uzavíracích prvků. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla bude vybaven prostředky k ochraně proti 
přetlaku. Prostředky budou umístěny v hermetické obálce. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla bude naprojektován k omezení možných 
úniků v podmínkách tepelného přetlakování systému. 

Projekt aktivního systému odvádění zbytkového tepla zajistí za všech podmínek 
dostatečný tlak na sání čerpadel. 

Aktivní systém odvádění zbytkového tepla bude naprojektován k vyloučení rizika 
ztráty sání čerpadel v režimu s hladinou sníženou na úroveň smyček. 

Pasivní systém odvádění zbytkového tepla 
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Pasivní systém odvádění zbytkového tepla bude plnit následující funkce: 

 odvádění tepla z primárního okruhu v podmínkách, ve kterých již není účinné 
odvádění tepla přes parogenerátory pomocí aktivních systémů či není tento 
způsob odvodu tepla k dispozici, 

 odvádění tepla z primárního okruhu v podmínkách, kdy není k dispozici 
provozní systém odvodu zbytkového tepla. 

Pasivní systém odvádění zbytkového tepla se bude skládat z tepelného výměníku (či 
výměníků) k přenosu tepla přirozenou cirkulací. 

Pasivní systém odvádění zbytkového tepla bude naprojektován na hodnotu 
projektového tlaku a teploty primárního okruhu. 

Pasivní systém odvádění zbytkového tepla bude mít dostatečnou kapacitu 
k zabránění otevření pojišťovacích armatur kompenzátoru objemu v průběhu nehody 
s úplnou ztrátou hlavního napájení parogenerátoru. 

Pasivní systém odvádění zbytkového tepla bude naprojektován k umožnění 
přirozené cirkulace mezi systémem a primárním okruhem. 

Pasivní systém odvádění zbytkového tepla zajistí chlazení i za podmínek 
maximálních hodnot projektových parametrů primárního okruhu a hermetické obálky, 
a to za předpokladu nejhorší jednoduché poruchy aktivního zařízení a bez použití 
střídavého napájení. 

Jímač tepla pasivního systému odvádění zbytkového tepla bude dostatečný 
pro provoz po dobu 72 hodin a v projektu bude možnost dlouhodobého doplňování 
chladiva. 

Kontrola stavu za provozu 

Systém havarijního chlazení aktivní zóny i systém odvodu zbytkového tepla budou 
během provozu monitorovány, testovány a kontrolovány, udržovány a opravovány a 
pravidelně hodnoceny tak, aby byla jejich dostatečná kapacita, spolehlivost, integrita 
a funkčnost zachovány pro celou dobu životnosti elektrárny. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR2/1 rev1 [3.6-4] Req. 52, 6.18, 6.19 a Req. 51. 
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3.6.4 SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ OBYVATELNOSTI DOZOREN 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro zajištění obyvatelnosti dozoren a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

Systémy pro zajištění obyvatelnosti dozoren zajišťují bezpečný přístup a pobyt 
pracovníků v dozornách. Umožňují tak provádění nezbytných operací pro zajištění 
plnění základních bezpečnostních funkcí. 

3.6.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ 
OBYVATELNOSTI DOZOREN 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro zajištění obyvatelnosti dozoren.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy pro zajištění 
obyvatelnosti dozoren navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a 
požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (2) 

Bloková dozorna musí být navržena v projektu jaderného zařízení tak, aby 

a) umožňovala bezpečný přístup a pobyt pracovníků a zdravotní nezávadnost 
prostředí pro pracovníky obsluhy blokové dozorny ve všech stavech jaderného 
zařízení, ve kterých je funkce blokové dozorny vyžadována projektem jaderného 
zařízení, a 

b) byla zajištěna ochrana blokové dozorny před vlivem vnitřních událostí a vlastností 
území, který může ohrozit její provozuschopnost a obyvatelnost podle písmene a). 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (5) 

Záložní pracoviště musí 

a) být tak, jak je to rozumně proveditelné, fyzicky a elektricky odděleno od blokové 
dozorny, 

b) být navrženo tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a pobyt pracovníků na tomto 
pracovišti a zdravotní nezávadnost jeho prostředí pro pracovníky obsluhy blokové 
dozorny v situacích, pro které je záložní pracoviště projektem jaderného zařízení 
určeno, a 

c) plnit požadavek podle odstavce 3 písm. b) a c) a funkce záložního pracoviště 
v rozsahu stanoveném projektem jaderného zařízení. 
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3.6.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÉ 
OBYVATELNOSTI DOZOREN 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy pro zajištění obyvatelnosti 
dozoren. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy pro zajištění obyvatelnosti 
dozoren budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.6-2].  

Provozní dozorna 

Projekt bude vybaven provozní dozornou umožňující bezpečně řídit provoz jaderné 
elektrárny a provádění nezbytných operací pro zajištění plnění základních 
bezpečnostních funkcí ve všech stavech elektrárny (tj. včetně havarijních podmínek). 

Pro ochranu personálu v provozní dozorně budou v projektu navrženy systémy 
obyvatelnosti provozní dozorny.  

V normálním provozu systémy obyvatelnosti provozní dozorny zajistí personálu 
vhodný komfort, bezpečí a zdravotní nezávadnost (přívod čerstvého vzduchu, 
relativní vlhkost, teplotu…) a dále zabezpečí parametry prostředí vhodné 
pro správnou funkci instalovaného technologického zařízení. 

V havarijních podmínkách systémy obyvatelnosti provozní dozorny zajistí: 

 nepřetržitou dodávku čerstvého vzduchu, 
 odvod tepla uvolňovaného provozovaným zařízením, personálem a také 

externími zdroji tepelného zatížení nebo tepelným zatížením sousedních 
místností tak, aby nedošlo k překročení maximální přípustné teploty vnitřního 
prostředí. 

Ve všech provozních stavech a havarijních podmínkách bude v provozní dozorně 
udržován mírný přetlak vzduchu a provozní dozorna bude vybavena těsnými 
klapkami pro ochranu personálu před znečištěným vzduchem (kouřem, výbušnými 
nebo toxickými plyny, radioaktivní kontaminací apod.). Přívodní systém čerstvého 
vzduchu bude osazen odpovídajícími filtry. 

V prostorech provozní dozorny bude zajištěno dodržování limitů hluku v souladu 
s příslušnými předpisy pro daná pracoviště. 

Záložní dozorna 

Projekt bude vybaven dostatečně fyzicky i elektricky oddělenou záložní dozornou 
sloužící pro případ nepoužitelnosti provozní dozorny. Nezbytný rozsah funkcí a 
odolnost záložní dozorny budou určeny s ohledem na události (včetně možných 
kombinací událostí), které by mohly vést k nepoužitelnosti provozní dozorny. 
Minimálně však bude možné ze záložní dozorny provádění nezbytných operací 
pro zajištění plnění základních bezpečnostních funkcí v normálním a abnormálním 
provozu. 

Systémy obyvatelnosti záložní dozorny zajistí personálu vhodný komfort, bezpečí a 
zdravotní nezávadnost a dále zabezpečí parametry prostředí nutné pro správnou 
funkci instalovaného technologického zařízení. 
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Systémy obyvatelnosti záložní dozorny zajistí ochranu personálu záložní dozorny 
před kouřem, výbušnými nebo toxickými plyny, radioaktivní kontaminací apod., 
k čemuž by mohlo dojít během událostí, kdy je provozní dozorna nepoužitelná. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.6-4] 6.39., 6.40., 6.40A. a 6.41. 
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3.6.5 SYSTÉMY PRO OMEZENÍ HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ 
RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro omezení havarijních úniků radioaktivních látek a následně obsahuje 
popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Systémy k omezení havarijních úniků radioaktivních látek mají za cíl v případě 
vzniku havarijních podmínek omezit úniky radioaktivních látek na požadovanou 
úroveň. V případě tlakovodních reaktorů jsou havarijní úniky minimalizovány 
především zajištěním těsnosti a integrity ochranné obálky a přirozenými či aktivními 
systémy snižování radioaktivity v ochranné obálce (např. sprchový systém). Pro 
finální odtlakování ochranné obálky po havárii se používá řízené filtrované ventilace. 
Na snížení úniku radioaktivních látek při haváriích se podílejí i systémy klimatizace, 
vytápění, chlazení a ventilace v budovách přiléhajících k ochranné obálce. 

3.6.5.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY PRO OMEZENÍ 
HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky systémů 
k omezení havarijních úniků radioaktivních látek (jsou však nezbytné pro naplnění 
obecných požadavků §45 a §46 Atomového zákona).  

Omezení havarijních úniků bude zajištěno především systémem ochranné obálky 
(viz kap. 3.6.2) a systémy klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace (viz kap. 3.9.4). 

Systémy pro omezení havarijních úniků radioaktivních látek budou navrženy 
v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými v kap. 
3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

3.6.5.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY PRO OMEZENÍ 
HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy pro omezení havarijních 
úniků radioaktivních látek. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy pro omezení havarijních úniků 
radioaktivních látek budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.6-2].  

Bezpečnostní systémy sloužící k omezení úniků radioaktivních látek (např. sprchový 
systém ochranné obálky či ventilační systémy jednotlivých budov kontrolovaného 
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pásma) budou svým provedením zajišťovat spolehlivé zachycení a omezení šíření 
radioaktivních látek, snížení jejich aktivity a uvolňování do životního prostředí tak, 
aby úniky radioaktivních látek byly tak nízké, jak je rozumně dosažitelné (princip 
ALARA) a vždy nižší než stanovená radiační kritéria přijatelnosti. 

Požadované bezpečnostní funkce mohou být plněny za použití kombinace různých 
bezpečnostních systémů v souladu s bezpečnostní filosofií konkrétního projektu. 
Systémy mohou být konstrukčně založeny na pasivních principech či aktivních 
prvcích či kombinaci obou principů. 

V projektu budou zahrnuta opatření k omezení havarijních úniku radioaktivních látek. 

Projekt bude vybaven systémem ochranné obálky (viz kap. 3.6.2). Součástí tohoto 
systému bude i hermetická obálka sloužící k zachycení havarijních úniků 
radioaktivních látek a snížení jejich aktivity a systémy určené k zajištění její těsnosti 
a integrity. Zároveň bude spolehlivým a těsným oddělovacím systémem hermetické 
obálky a průchodkami a prostupy minimalizována možnost jejího obtoku. Maximum 
průchodek bude umístěno tak, aby v případě jejich netěsnosti nedošlo k přímému 
úniku do životního prostředí (budou umístěny v budově obepínající plně či částečně 
ochrannou obálku). 

K omezení úniku radioaktivních látek z hermetické obálky bude použito přirozených 
procesů vymývání, usazování a zachycení (vymírání) radionuklidů a v případě 
potřeby i aktivních systémů podporujících tyto procesy. 

Pro účely vyššího záchytu radioaktivního jódu bude po havárii udržováno pH 
v bazénech v hermetické obálce slabě zásadité. V projektu sprchového systému 
bude zajištěno, aby nedošlo k nechtěnému použití agresivního chemického aditiva, 
typu hydroxidu sodného, které by mohlo způsobit poškození systémů, umístěných 
uvnitř hermetické obálky. 

Sprchový systém ochranné obálky, bude-li v projektu potřebný, bude projektován, 
mimo funkce řízení tlaku a teploty v hermetické obálce, také na pohavarijní snížení 
koncentrace radioaktivních látek v atmosféře hermetické obálky. 

Projekt též může zahrnovat systém havarijní filtrované ventilace hermetické obálky, 
který umožní při havárii řízeně snižovat tlak v hermetické obálce pomocí odpouštění 
části její atmosféry řízeným a monitorovaným způsobem přes filtry do životního 
prostředí. 

Projekt bude zahrnovat systém sloužící pro finální pohavarijní odtlakování 
hermetické obálky, tj. pohavarijní odpouštění nezkondenzovatelných plynů vzniklých 
při havárii řízeným a monitorovaným způsobem přes filtry do životního prostředí. 

Budovy obepínající ochrannou obálku budou v případě potřeby vybaveny havarijním 
systémem ventilace sloužícím k zachycení, filtraci a řízenému vypouštění 
radioaktivních látek unikajících z ochranné obálky). 
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3.7 SYSTÉMY KONTROLY A ŘÍZENÍ 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy kontroly a řízení a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.7-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.7-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(WENRA NEW [3.7-6] a IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb., 162/2017 Sb. aj.), mezinárodních doporučení WENRA 
(například Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, 
stejně tak i relevantních norem. 

Systémy kontroly a řízení zajišťují monitorování a řízení technologických systémů 
procesu výroby elektrické energie v jaderné elektrárně, a to včetně   systémů s 
vlivem na jadernou bezpečnost. Hlavním úkolem systémů kontroly a řízení je zajistit 
udržování předepsaných provozních parametrů technologického zařízení v souladu 
s projektovými kritérii, limity a podmínkami bezpečného provozu, a v případě 
systémů s vlivem na jadernou bezpečnost umožnit spolehlivé plnění všech 
předepsaných bezpečnostních funkcí. 

Kapitola 3.7 je dále členěna na devět podkapitol: 

 Kapitola 3.7.1 Obecné požadavky na systémy kontroly a řízení 

 Kapitola 3.7.2 Ochranný systém reaktoru – Systém rychlého odstavení 
reaktoru 

 Kapitola 3.7.3 Ochranný systém reaktoru – Systémy spouštění technických 
prostředků pro zajištění bezpečnosti 

 Kapitola 3.7.4 Systémy nutné pro bezpečné odstavení reaktoru 

 Kapitola 3.7.5 Informační systémy důležité pro bezpečnost 

 Kapitola 3.7.6 Ostatní systémy důležité pro bezpečnost 

 Kapitola 3.7.7 Řídicí systémy nevyžadované pro zajištění jaderné bezpečnosti 

 Kapitola 3.7.8 Diverzní bezpečnostní funkce systémů kontroly a řízení 

 Kapitola 3.7.9 Systémy přenosu dat 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.7-2].  

3.7.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA SYSTÉMY KONTROLY A ŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy kontroly a řízení a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  
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3.7.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY KONTROLY A 
ŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy kontroly a řízení. 

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy kontroly a 
řízení navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky 
uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti, včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb. [3.7-3] a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou 
příčinou a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 
3.3.6) a ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz 
kap 3.3.3 a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz 
kap. 3.8).  

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
umožňující sledovat, měřit, zaznamenávat, zpracovávat a řídit provozní parametry 
technologických procesů a ovládat systémy s vlivem na jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení ve všech stavech jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (2) 

Jaderné zařízení musí být podle projektu jaderného zařízení vybaveno informačními 
systémy, které poskytují, zaznamenávají a zpracovávají v havarijních podmínkách 
informace 

a) o okamžitém stavu jaderného zařízení a o průběhu události, zejména o 
parametrech a stavu systémů, které mohou mít vliv na průběh štěpné reakce nebo 
integritu aktivní zóny, primárního okruhu a ochranné obálky a s ní souvisejících 
systémů, a 

b) umožňující předpovědět šíření ionizujícího záření a únik radioaktivní látky mimo 
jaderné zařízení tak, aby bylo možné řídit odezvu na radiační havárii. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na spolehlivost informačních a 
řídicích systémů a na způsob, periodicitu a kvalitu ověřování stavu těchto systémů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí pro komponenty informačních a řídicích systémů, u 
nichž je projektem jaderného zařízení vyžadována vysoká spolehlivost, zajistit 
ověřování jejich stavu 

a) za provozu průběžně prováděnou diagnostikou nebo periodickým testováním, 
nebo 

b) při odstaveném jaderném reaktoru jejich periodickým testováním, neexistuje-li 
bezpečný způsob jejich testování za provozu. 

Pro tuto oblast budou dále aplikovány obecné požadavky uvedené v kap. 3.3.2. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §39 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače a ovladače tak, 
aby pracovníci obsluhy měli neustále dostatek informací o provozu jaderného 
zařízení a mohli v případě potřeby zasáhnout. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
tak, aby signalizovaly odchylky důležitých provozních parametrů od mezí 
přípustných hodnot. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (1) d) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
ochranné systémy. Ochranné systémy musí být odděleny od řídicích systémů; 
propojení ochranných a řídicích systémů je přípustné, neovlivňuje-li negativně 
jadernou bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (5)  

Projekt jaderného zařízení musí při použití digitálních programovatelných prostředků 
v ochranném systému stanovit požadavek na jejich kvalitu a její nezávislé 
posouzení. Nelze-li zajistit potřebnou spolehlivost projektovaných bezpečnostních 
funkcí ochranných systémů v důsledku nízké odolnosti těchto systémů proti poruše 
ze společné příčiny v programovém vybavení, musí být funkce ochranného systému 
zálohována diverzními prostředky. 

Poznámka: V souladu s „Vyhláška na Projekt“ §55 musí projekt jaderného zařízení 
stanovit požadavky na jaderné zařízení tak, aby bylo zajištěno zabezpečení v 
souladu s požadavky stanovenými Atomovým zákonem a vyhláškou č. 361/2016 
Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, zejména § 19 o 
„Zabezpečení počítačových systémů”. 

3.7.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY KONTROLY A ŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy kontroly a řízení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Naplnění legislativních požadavků 
uvedených v kapitole 3.3.1, stejně jako všech ostatních vyhlášek SÚJB, zákonů a 
vyhlášek ČR, dokumentů WENRA a IAEA (například Report WENRA: Safety 
Reference Levels for Existing Reactors [3.7-7]), stejně jako seznamu relevantních 
kódů, standardů a norem, bude pro systémy kontroly a řízení popsáno v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.7-2].  

Projekt jaderné elektrárny bude zahrnovat systémy kontroly a řízení, které budou 
zajišťovat monitorování a řízení technologických systémů procesu výroby elektrické 
energie v jaderné elektrárně, a to včetně systémů s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Tyto systémy budou naprojektovány v souladu s požadavky strojně-technologických 
systémů, elektro a stavebních systémů a v souladu se stanovenými požadavky na 
plnění předepsaných bezpečnostních funkcí takovým způsobem, aby nedošlo ke 
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snížení stanovené úrovně naplnění principů ochrany do hloubky, principu odolnosti 
vůči poruše ze společné příčiny a plnění kritéria jednoduché poruchy. 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení systémů kontroly a řízení zajistí, že tyto systémy 
budou zajišťovat měření parametrů jaderného zařízení, jejich vyhodnocení a 
zobrazení pro potřeby pracovníků obsluhy jaderného zařízení a k ovládání jaderného 
zařízení, včetně spouštění a řízení zásahů potřebných pro zajištění jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
dle předepsaných provozních parametrů technologického zařízení v souladu 
s projektovými kritérii, limitami a podmínkami bezpečného provozu.  

Systémy kontroly a řízení s vlivem na jadernou bezpečnost budou zajišťovat funkci 
ochranných systémů, které budou monitorovat veličiny a stavy jaderného zařízení s 
vlivem na jadernou bezpečnost a automaticky vyvolávat zásahy výkonných systémů 
určených k předcházení nebezpečným nebo potenciálně nebezpečným podmínkám. 

Systémy kontroly a řízení s vlivem na jadernou bezpečnost budou pro plnění výše 
uvedených základních bezpečnostních funkcí plnit minimálně následující konkrétní 
funkce: 

 rychlé odstavení reaktoru, 
 spouštění technických prostředků pro zajištění bezpečnosti, 
 automatiky postupného spouštění (zatěžování dieselgenerátorů), 
 funkce pohavarijního monitorování. 

Podrobné a přesné definování všech konkrétních bezpečnostních funkcí 
implementovaných v systémech kontroly a řízení (SKŘ) předá žadatel o povolení 
ještě před zahájením výroby SKŘ (včetně vytváření příslušného aplikačního SW) na 
SÚJB a tyto informace budou následně zohledněny v dalším stupni licenční 
dokumentace. 

Projektové řešení systémů kontroly a řízení bude řešeno tak, aby tyto systémy 
přispívaly k zajištění potřebných charakteristik z hlediska výroby energie, 
manévrovatelnosti apod., při dodržování požadované úrovně bezpečnosti při 
normálním i abnormálním provozu a havarijních podmínkách. 

Základní zásady projektového řešení systému kontroly a řízení 

Požadované projektové řešení systému kontroly a řízení zajistí specifikaci takových 
prostředků SKŘ, umožňujících realizaci všech funkcí, které bude systém kontroly a 
řízení plnit podle zadaných obecných požadavků a požadavků bezpečnostních cílů. 

Projekt systému kontroly a řízení bude vytvářen v komplexním procesu založeném 
na modelu životního cyklu, zajišťujícím respektování všech požadavků, které budou 
systémy SKŘ plnit, implementací těchto požadavků do projektu a jejich 
udržováním během celé životnosti elektrárny. Všechny fáze životního cyklu, včetně 
testování, uvádění do provozu, realizaci změn atd., budou systematicky 
dokumentovány a přezkoumávány. 

Proces zpracování projektu SKŘ bude plně v souladu s projektovými procesy 
ostatních částí/systémů elektrárny. 

Požadované projektové řešení zajistí standardizovaný výběr technických prostředků 
SKŘ tak, aby počet použitých typů systémů a komponent byl rozumně omezen s 
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cílem usnadnit údržbu a školení, optimalizovat požadavky na náhradní díly a umožnit 
provedení budoucí náhrady a upgrade systémů kontroly a řízení. 

Požadované projektové řešení zajistí návrh a realizaci SKŘ umožňující jednoduchou 
a snadnou údržbu systémů a komponent. 

V projektu bude kladen důraz na modularitu použitých systémů (HW a SW). 
Architektura SKŘ bude otevřená, jejich rozhraní budou standardizována (tj. založena 
na mezinárodně uznávaných standardech). 

V projektu bude navržen program řízení životnosti systémů kontroly a řízení (až do 
úrovně jednotlivých komponent), ve kterém bude definována strategie na podporu 
celkové projektové životnosti systémů kontroly a řízení. 

Zásady projektového řešení – obecné principy 

Ochrana do hloubky 

Požadované projektové řešení SKŘ zajistí, že jejich struktura bude respektovat 
zásady ochrany do hloubky a mezi jednotlivými liniemi ochrany bude dosaženo 
požadované nezávislosti. SKŘ budou členěny podle jejich významu pro jadernou 
bezpečnost při splnění obecných požadavků na standardizaci zařízení. 

V projektu SKŘ bude realizace principu ochrany do hloubky technicky naplněna 
vytvořením hierarchické struktury systémů kontroly a řízení, mezi nimiž bude 
zajištěna potřebná míra nezávislosti, oddělení, funkční izolace, redundance, fyzické 
a funkční různorodosti (diverzity). 

Požadavky na ochranu do hloubky budou v projektu systémů kontroly a řízení 
respektovat požadavky dokumentu WENRA NEW [3.7-6] a budou naplněny 
následujícím způsobem.  

Projekt systémů kontroly a řízení bude zahrnovat, pokud to bude rozumně 
proveditelné, systémy/subsystémy nebo komponenty kontroly a řízení na každé 
úrovni ochrany do hloubky, nutné pro dosažení bezpečnostních cílů stanovených pro 
danou úroveň ochrany do hloubky. 

Na úrovni 1 (prevence poruch a abnormálního provozu) budou v SKŘ k dispozici 
prostředky systému řízení normálního provozu bloku.  

Na úrovni 2 (zvládání abnormálního provozu a poruch) budou v SKŘ k dispozici 
prostředky limitačního systému (pokud bude tento systém zahrnut v projektovém 
řešení vybraném k realizaci). V případě, že v projektovém řešení vybraném 
k realizaci nebudou v SKŘ k dispozici prostředky limitačního systému, žadatel o 
povolení zpracuje a předloží na SÚJB důkladnou analýzu zhodnocující dopad tohoto 
projektového řešení a touto analýzou jasně prokáže, že zvolené řešení neznamená 
nepřípustné snížení úrovně jaderné bezpečnosti projektu JE. Tyto informace budou 
následně zohledněny v dalším stupni licenční dokumentace. 

Na úrovni 3a (zvládání základních projektových nehod s cílem omezit radiační úniky 
a předejít vzniku těžkých havárií, iniciovaných jednoduchou poruchovou událostí) 
budou v SKŘ k dispozici prostředky primárního ochranného systému reaktoru. 

Na úrovni 3b (zvládání rozšířených projektových podmínek s cílem omezit radiační 
úniky a předejít vzniku těžkých havárií, iniciovaných vícenásobnou poruchovou 
událostí) budou v SKŘ k dispozici prostředky diverzního systému ochran reaktoru. 
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Na úrovni 4 (zvládání těžkých havárií s cílem omezit úniky do okolí) budou v SKŘ 
k dispozici prostředky systému (popřípadě subsystému) plnícího funkce 
pohavarijního monitorování. V této úrovni ochrany do hloubky bude i systém pro 
zvládání následků těžkých havárií (pokud bude tento systém zahrnut v projektovém 
řešení vybraném k realizaci). 

Na úrovni 5 (zmírňování radiačních důsledků způsobených významným únikem 
radioaktivních látek) budou v rámci SKŘ k dispozici prostředky pro informační 
podporu složek havarijní odezvy (např. TPS, HŠ, VHPS) – zpřístupnění informací ze 
systému (popřípadě subsystému) plnícího funkce pohavarijního monitorování a 
informačního systému elektrárny. 

Projekt SKŘ zajistí v rozumně zdůvodněném rozsahu vzájemnou nezávislost mezi 
různými úrovněmi ochrany do hloubky tak, že selhání jedné úrovně ochrany nezhorší 
ochranu do hloubky zajišťovanou na jiných úrovních. 

Hierarchie, návaznost a vzájemná interakce jednotlivých úrovní DiD u systémů 
SKŘ 

V oblasti sdílení snímačů, komunikačních sběrnic a akčních členů mezi systémy 
jednotlivých úrovní DiD aplikace požadavku, aby funkce systémů s nižší 
bezpečnostní klasifikací neovlivnily funkce systémů s vyšší bezpečnostní klasifikací 
znamená, že projekt SKŘ technicky zajistí, aby z případně sdílených čidel, sběrnic a 
akčních členů existovala pouze jednosměrná komunikace, a to pouze směrem ze 
systému s vyšší bezpečnostní klasifikací do systému s nižší bezpečnostní klasifikací.  

Projekt systémů kontroly a řízení zajistí tyto požadavky na nezávislost zařízení SKŘ 
(nejpřísnější požadavky na zařízení, působící na úrovních DiD 3 a 4). 

 Zařízení SKŘ, které je používáno na úrovni 3 ochrany do hloubky (ochranné 
systémy reaktoru): 

o Musí být nezávislé na zařízení SKŘ, používaném na úrovni 1 (systém 
řízení normálního provozu bloku) a úrovni 2 (limitační systém – pokud 
bude tento systém zahrnut v projektovém řešení vybraném k realizaci). 
Opačná nezávislost (tzn. zařízení působících na úrovni 1 a 2 na 
ochranných systémech reaktoru) není striktně vyžadována (tzn. mohou 
existovat konkrétní výjimky, které budou patřičně odůvodněny), avšak 
předpokládá se, že převážná část SKŘ v úrovni 1 a v úrovni 2 bude 
nezávislá na SKŘ v úrovni 3. 
Uvedená výjimka z nezávislosti se může týkat především sdílení 
snímačů (možnost použití stejných snímačů pro úrovně 1, 2 a 3 za 
dodržení podmínky, že signály ze snímače budou přivedeny do SKŘ v 
úrovni 3 a teprve odtud budou signály z nich předávány jednosměrnými 
komunikačními linkami do SKŘ v úrovni 1 a v úrovni 2 – úroveň 3 je tak 
nezávislá na úrovni 1 a úrovni 2, zatímco opačně plná nezávislost 
zajištěna není). V takovémto případě bude v projektu SKŘ důkladně 
analyzována možnost narušení nezávislosti mezi úrovněmi 1, 2 a 3 a projekt 
SKŘ zajistí, aby kvůli této závislosti nebylo při některé z postulovaných 
iniciačních událostí narušeno zajištění ochrany do hloubky. 

 Zařízení SKŘ, které je používáno na úrovní 3b ochrany do hloubky (diverzní 
systém ochran reaktoru): 

o Musí být v míře, jaké lze rozumně dosáhnout, nezávislé (ve smyslu 
Objective O4 dokumentu WENRA NEW [3.7-6]) na zařízení SKŘ, 
používaném na úrovni 3a (primární ochranný systém reaktoru), a to 
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tak, že je při vzniku postulované iniciační události nebo scénáře, pro 
jejichž zvládání je toto zařízení SKŘ určeno, zajištěno splnění 
požadované bezpečnostní funkce. 

 Zařízení SKŘ, které je používáno na úrovní 3a ochrany do hloubky (primární 
ochranný systém reaktoru): 

o Musí být v míře, jaké lze rozumně dosáhnout, nezávislé na zařízení SKŘ, 
používaném na úrovni 3b ochrany do hloubky (diverzní systém ochran 
reaktoru), a to především tak, aby nebylo omezeno vykonání 
požadované bezpečnostní funkce systémem na úrovni 3a v důsledku 
provozu nebo poruchy systému na úrovni 3b. 

 Zařízení SKŘ, které je používáno na úrovni 4 ochrany do hloubky (systém, 
popřípadě subsystém, plnící funkce pohavarijního monitorování): 

o Musí být nezávislé v míře, jaké lze rozumně dosáhnout, (ve smyslu 
Objective O4 dokumentu WENRA NEW [3.7-6]) na zařízení SKŘ, 
používaném na úrovni 1 (systém řízení normálního provozu bloku), 
úrovni 2 (limitační systém – pokud bude tento systém zahrnut 
v projektovém řešení vybraném k realizaci) a úrovni 3 (ochranné 
systémy reaktoru). Opačná nezávislost není striktně vyžadována (tzn. 
mohou existovat konkrétní výjimky, které budou patřičně odůvodněny), 
avšak nezbytná je nezávislost, jaké lze rozumně dosáhnout, zařízení 
úrovně 3a na zařízení SKŘ používaném na úrovni 4, a to tak, aby 
nebylo omezeno vykonání požadované bezpečnostní funkce systémem 
na úrovni 3a v důsledku provozu nebo poruchy systému na úrovni 4. 
Pro opačnou nezávislost, tj. nezávislost zařízení působících na úrovni 
1, 2 a 3b na systému, popřípadě subsystému, plnícím funkce 
pohavarijního monitorování na úrovni 4 platí stejné principy, jako jsou 
uvedené výše u opačné nezávislosti pro zařízení na úrovni 3. Tedy 
předpokládá se, že převážná část SKŘ v úrovni 1, v úrovni 2 a úrovni 3 
bude nezávislá na SKŘ v úrovni 4. 
Uvedená výjimka z nezávislosti se může týkat především sdílení 
snímačů a propojení komunikačních sběrnic. Pro snímače jde o 
možnost použití stejných snímačů pro úrovně 1, 2, 3b a 4 za dodržení 
podmínky, že signály ze snímače budou přivedeny do SKŘ v úrovni 4 a 
teprve odtud budou signály z nich předávány jednosměrnými 
komunikačními linkami do SKŘ v úrovni 1, v úrovni 2 a v úrovni 3b – 
úroveň 4 je tak nezávislá na úrovni 1, úrovni 2 a úrovni 3b, zatímco 
opačně plná nezávislost zajištěna není. Pro komunikační sběrnice pak 
platí, že komunikační sběrnice využívané systémem SKŘ úrovně 4 
nesmí být ovlivnitelné úrovní 1, 2 a 3 (nesmí existovat žádná možnost 
porušení integrity dat). 
V takovémto případě bude opět v projektu SKŘ provedena důkladná 
analýza možnosti narušení nezávislosti mezi dotčenými úrovněmi 
ochrany do hloubky a budou učiněna opatření, aby kvůli této závislosti 
nebylo při některé z postulovaných iniciačních událostí narušeno 
zajištění ochrany do hloubky. 

Bližší specifikace nezávislosti zařízení SKŘ – požadavky na sdílení snímačů, 
komunikačních sběrnic a akčních členů 
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Projektové řešení SKŘ zajistí splnění následujících požadavků v oblasti sdílení 
snímačů, komunikačních sběrnic a akčních členů systémů kontroly a řízení, 
působících na jednotlivých úrovních ochrany do hloubky: 

 systémy SKŘ úrovně 3a musí mít svoje čidla a komunikační sběrnice, které 
nesmí být závislé na SKŘ žádné jiné úrovně, 

 systémy SKŘ úrovně 2 mohou mít čidla společná s 3 nebo 4 ale informace z 
čidel musí být posílány jednosměrnou komunikační linkou z 3 případně 4 do 2 
(nikdy naopak); komunikační sběrnice využívané systémem SKŘ úrovně 3a 
případně 4 nesmí být ovlivnitelné úrovní 2 (nesmí existovat žádná možnost 
porušení integrity dat), 

 systémy SKŘ úrovně 1 mohou mít čidla společná s 4 nebo 3 nebo 2, ale 
informace z čidel musí být posílány jednosměrnou komunikační linkou z 2 do 
1 nebo z 4 do 1 nebo z 3 do 1 (nikdy naopak); komunikační sběrnice 
využívané systémem SKŘ úrovně 3 nebo 4 nesmí být ovlivnitelné úrovní 1 
nebo 2, komunikační sběrnice využívané systémem SKŘ úrovně 2 nesmí být 
ovlivnitelné úrovní 1 (nesmí existovat žádná možnost porušení integrity dat), 

 systémy SKŘ úrovně 4 musí mít v míře, jaké lze rozumně dosáhnout, vlastní 
čidla a komunikační sběrnice, které nesmí být závislé na SKŘ úrovně 3, 2 a 1, 

 systémy SKŘ úrovně 3b mohou mít čidla společná s 4, ale informace z čidel 
musí být posílány jednosměrnou komunikační linkou z 4 do 3b (nikdy 
naopak); komunikační sběrnice využívané systémem SKŘ úrovně 4 nesmí být 
ovlivnitelné úrovní 3b (nesmí existovat žádná možnost porušení integrity dat), 

 systémy SKŘ úrovně 5 mohou mít čidla společná s 4, 3, 2 nebo 1, ale 
informace z čidel musí být posílány jednosměrnou komunikační linkou do 5 
(nikdy naopak); komunikační sběrnice využívané systémem SKŘ úrovně 5 
nesmí ovlivňovat data v komunikačních sběrnicích využívaných systémy v 
jiných úrovních SKŘ, 

 akční členy bezpečnostních systémů JE, které jsou ovládány systémy SKŘ v 
úrovních 1, 2, 3a, 3b, mohou být částečně sdílené (v jejich koncových 
částech, kde se tomu nelze vyhnout): 

o Pokud je jednoznačně známý bezpečný stav, musí být příslušné 
bezpečné signály vysílané z různých úrovní SKŘ nezávislé a 
samostatně schopné zajistit jeho provedení. 

o Pokud neexistuje jednoznačný bezpečný stav a mohou existovat 
protichůdné signály (např. zavřít/otevřít ventil) musí být vždy zajištěna 
priorita povelů přijímaných z různých úrovní SKŘ – prioritu musí mít 
signály z jednotlivých úrovní v pořadí 3, 2 a 1. 

o Bezpečnostní analýzou bude prokázáno, že nenastane stav, který by 
po zásahu ochranných systémů vedl k ohrožení jaderné bezpečnosti 
v důsledku chybného vyhodnocení priority ovládacích signálů. Bude-li 
vyžadována akce provozního personálu pro dosažení kontrolovaného 
a následně bezpečného stavu, bude mít personál dostatek informací i 
času pro správné rozpoznání konkrétních vzniklých situací a správné 
rozhodnutí o svých reakcích na tyto situace, bude mít k dispozici 
příslušné havarijní provozní předpisy a bude na tyto situace patřičně 
vyškolen. 

Podrobné a přesné informace o tom, jak bude zabezpečena nezávislost jednotlivých 
systémů SKŘ zajišťujících funkce na různých úrovních ochrany do hloubky, předá 
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žadatel o povolení ještě před zahájením výroby SKŘ na SÚJB a tyto informace 
budou následně zohledněny v dalším stupni licenční dokumentace. 

Požadavky na jakost 

V projektu budou respektovány požadavky na jakost v souladu se systémem řízení 
uvedené v kap. 3.17. 

Všechny systémy, konstrukce a komponenty systémů kontroly a řízení budou 
vybrány s ohledem na pracovní prostředí a zatížení odpovídající podmínkám, za 
nichž budou provozovány a budou vyrobeny, zkoušeny a podrobeny kontrole 
v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. [3.7-3] a ve 
vybraných normách, a to včetně způsobu zajištění kvality. 

Žadatel o povolení předá vybranému dodavateli ještě před zahájením výroby 
systémů kontroly a řízení důležitých pro zajištění jaderné bezpečnosti (včetně 
vytváření příslušného aplikačního SW) seznam závazné dokumentace v oblasti 
zajištění jakosti, kterou musí zhotovitel splnit. 

Další požadavky vztahující se na systémy kontroly a řízení jako celek, které jsou 
uvedeny v této části, jsou v kontextu s výše uvedenými požadavky na jakost 
chápány jako požadavky na spolehlivost. 

Požadované projektové řešení zajistí implementaci následujících základních 
požadavků na spolehlivost SKŘ: 

Redundance 

V projektu SKŘ bude aplikován princip redundance, který zajistí pro systémy 
vykonávající bezpečnostní funkce splnění kritéria jednoduché poruchy. V projektu 
bude tento princip uplatněn i pro systémy ovlivňující spolehlivost provozu elektrárny. 

Projektové řešení zajistí, aby byly při návrhu konkrétního stupně redundance vzaty v 
úvahu požadavky na kritérium jednoduché poruchy a výsledky předběžného 
bezpečnostního hodnocení. 

Požadované projektové řešení systémů SKŘ technicky zajistí, že pokud bude pro 
určitá zařízení zajišťující bezpečnostní funkce kategorie A (dle ČSN EN 61226) 
předpokládána preventivní údržba za normálního provozu, bude pro tyto systémy 
požadována koncepce N+2 (tj. zajištění schopnosti systému vykonávat stanovenou 
funkci i za podmínek jednoduché poruchy a současné neprovozuschopnosti další ze 
zálohujících se částí z důvodu údržby). 

Základní požadavky na zálohování kategorií systémů kontroly a řízení, vyplývající z 
klasifikace SKŘ: 

 Pro systémy zajišťující bezpečnostní funkce kat. A (ČSN EN 61226) je 
vyžadováno plnění kritéria jednoduché poruchy (KJP) na úrovni (N+2) 
v částech, kde je předpokládána údržba během provozu, tj. systémy musí být 
schopné vykonávat stanovenou funkci i za podmínek jednoduché poruchy, a 
to i v případě, že jedna divize systému nebo jen určitá část systému se stane 
nepohotovou kvůli probíhající údržbě. 

 Pro systémy zajišťující bezpečnostní funkce kat. B (ČSN EN 61226) je po 
dobu krátkodobé údržby povolena neprovozuschopnost jedné divize a je tedy 
vyžadováno plnění KJP na úrovni (N+1). 

 Pro systémy zajišťující bezpečnostní funkce kat. C (ČSN EN 61226) není 
plnění KJP vyžadováno (postačí 1 divize). 
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Z těchto obecných zásad a předpokládaného zařazení systémů do odpovídajících 
tříd (ČSN EN 61226), vyplývají následující konkrétní požadavky na zálohování 
důležitých systémů kontroly a řízení: 

 Pro zálohování primárního ochranného systému reaktoru je požadována 
koncepce N+2 (za předpokladu, že je předpokládána preventivní údržba za 
normálního provozu se současnou neprovozuschopností udržovaného systému) . 

 Pro zálohování diverzního systému ochran reaktoru je požadována koncepce 
N+1, . 

 Pro zálohování pohavarijního informačního systému je požadována koncepce 
N+1,. Toto kritérium je aplikováno na ty subsystémy, které zpracovávají 
informace o hodnotách parametrů, které je podle bezpečnostních analýz 
nutné sledovat a zaznamenávat v pohavarijních stavech. 

 Pro zálohování limitačního systému (pokud bude tento systém zahrnut 
v projektovém řešení vybraném k realizaci) je požadována koncepce N+1,  

 Pro zálohování případných částí SKŘ, které jsou nezbytné pro spouštění a 
ovládání systémů pro zmírňování havárií s tavením aktivní zóny reaktoru 
(pokud budou tyto části SKŘ zahrnuty v projektovém řešení vybraném 
k realizaci), je požadována koncepce N+1. 

Projekt vezme při tomto návrhu v úvahu i skutečnost, že požadavky na redundanci u 
pasivních systémů mohou být menší než u aktivních systémů. 

Diverzita 

V projektu bude analyzována spolehlivost systémů vykonávajících funkce kategorie 
A a porovnána s požadavky. Při hodnocení spolehlivosti budou uvažovány i účinky 
poruch se společnou příčinou včetně poruch hardware, software a lidských chyb. 
Pokud by nebylo požadované bezpečnosti dosaženo, bude aplikován princip 
diverzity. Aplikovaný princip diverzity bude minimalizovat dopad poruch se 
společnou příčinou na vykonávané bezpečnostní funkce. 

Tento diverzní ochranný systém reaktoru bude schopen zajistit nezbytné 
bezpečnostní funkce SKŘ v případě současného výskytu jakékoliv postulované 
jednoduché iniciační události a jakékoli postulované poruchy se společnou příčinou, 
která vznikne současně v primárním ochranném systému reaktoru, limitačním 
systému (pokud bude v projektovém řešení vybraném k realizaci existovat) a 
provozním řídicím systému, a to včetně případů, kdy systémy SKŘ postižené 
poruchou emitují nesprávné aktivační signály. 

V seznamu postulovaných vícenásobných iniciačních událostí bude vždy zahrnuta 
porucha software se společnou příčinou (CCF software), která postihne současně 
všechny relevantní systémy kontroly a řízení JE založené na volně 
programovatelných softwarových prostředcích (provozní řídicí systém, limitační 
systém a ochranný systém reaktoru) při současném výskytu kterékoliv postulované 
jednoduché iniciační události. 

CCF software budou postulovány jako poruchy ze společné příčiny (postulované 
iniciační události) za dodržení následujících principů: 

 pokud jsou důvody pro postulování CCF software, její údajná malá 
pravděpodobnost by neměla být jediným důvodem pro její vyřazení 
(neexistuje žádná spolehlivá metoda určení pravděpodobnosti CCF), 

 je třeba předpokládat všechny myslitelné poruchové mechanizmy CCF 
software včetně těch, jejichž následky lze zvládat obtížněji. 
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Podrobné a přesné definování všech konkrétních bezpečnostních funkcí 
implementovaných v diverzním ochranném systému předá žadatel o povolení ještě 
před zahájením výroby SKŘ (včetně vytváření příslušného aplikačního SW) na SÚJB 
a tyto informace budou následně zohledněny v dalším stupni licenční dokumentace. 

Další informace k projektu systémů SKŘ zajišťujících funkce diverzního 
monitorování parametrů s vlivem na jadernou bezpečnost a realizaci diverzních 
ochranných funkcí je uvedena v kap. 3.7.8. 

Ověřená technologie 

V projektu SKŘ bude pro jednotlivé systémy přednostně použita moderní a vyspělá 
technologie (digitální mikroprocesorová technika, programovatelné automaty, 
distribuované počítačové systémy, optické kabely, moderní displeje atp.). V projektu 
budou posouzeny technologie SKŘ připadající v úvahu z hlediska 
vyhodnocení zkušeností z nasazení této technologie na jiných elektrárnách či v 
relevantních průmyslových aplikacích a v projektu NJZ EDU budou použity pouze 
takové, u kterých bylo plně prokázáno, že tato technologie splní specifické funkční, 
výkonové a kvalifikační předpoklady. 

Projektové řešení SKŘ nebude využívat prototypová řešení, zařízení na konci svého 
životního cyklu a technologie, které nebyly ověřeny v odpovídajících aplikacích. 

Testování a údržbové postupy 

Požadované projektové řešení SKŘ zajistí, že zařízení SKŘ bude podporovat 
provádění periodického testování a monitorování správného stavu zařízení, včetně 
funkcí autodiagnostiky. 

Projekt zařízení SKŘ bude zahrnovat prostředky (technické přípravky, HW, SW atp.) 
a technické postupy pro provádění projektem stanovené údržby zařízení.  

Testování a provádění údržby zařízení SKŘ nesmí zabránit provedení a dokončení 
bezpečnostních funkcí (ochranných zásahů) ani narušit provoz zařízení. 

Dosahování projektových cílů 

Požadované projektové řešení SKŘ zajistí, že všechny stanovené projektové cíle 
budou dosaženy ve vysoké kvalitě, ve stanoveném čase a za stanovených nákladů. 

Všech projektových cílů bude dosahováno po celý životní cyklus systémů kontroly a 
řízení. 

Klasifikace 

V návrhu projektového řešení bude pro celou elektrárnu navržen, popsán a 
aplikován odpovídající a konzistentní klasifikační systém včetně souvisejících 
bezpečnostních požadavků (seismická klasifikace, kvalifikace na vlivy okolního 
prostředí, související konstrukční požadavky a požadavky na zajištění jakosti). 
Projekt bude obsahovat odůvodnění navrženého klasifikačního systému, který bude 
plně v souladu s licenčními požadavky státního jaderného dozoru (SÚJB). 

Provedení klasifikace zařízení SKŘ je vyžadováno podle ČSN EN 61226. 

V návrhu projektového řešení bude provedeno rozdělení zařízení SKŘ do 
bezpečnostních tříd (BT) podle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2]. 
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Projekt SKŘ pro každou stanovenou kategorii zařízení stanoví specifické požadavky 
na robustnost, kvalifikaci a spolehlivost SKŘ včetně požadavků na parametry těchto 
systémů. 

Obecné požadavky na klasifikaci jednotlivých systémů, zařízení a komponent 
jaderné elektrárny jsou uvedeny v kap. 3.3.2. 

Ochrana proti poruchám zařízení 

V návrhu projektového řešení bude provedeno rozdělení zařízení SKŘ na kategorie 
z pohledu plnění bezpečnostních funkcí a pro jednotlivé kategorie budou stanoveny 
požadavky na seismickou kvalifikaci a kvalifikaci na vlivy okolního prostředí. 

Obecné požadavky na kvalifikaci systémů, zařízení a komponent jaderné elektrárny 
jsou uvedeny v kap. 3.3.11. 

Projekt SKŘ bude navržen tak, aby umístění, provedení a instalace zařízení SKŘ 
odpovídalo projektovým charakteristikám okolního prostředí, včetně EMC v daném 
konkrétním místě. 

V projektovém řešení SKŘ bude všude tam, kde je to rozumně dosažitelné, začleněn 
princip bezpečné poruchy (Fail-safe). Projektem tak bude zajištěno, že v případě 
poruchy systému nebo komponenty přejde elektrárna do bezpečného stavu bez 
požadavku na provedení jakýchkoli akcí. 

Oddělení řídicích a ochranných systémů 

Požadované projektové řešení zajistí aplikaci požadavků na nezávislost a funkční 
oddělení SKŘ plnících ochranné funkce od ostatních systémů SKŘ. Projektové 
řešení zamezí vzájemnému ovlivnění ochranných a řídicích systémů tím, že budou 
odděleny, nebo použitím takových technických prostředků, které zajistí odpovídající 
funkční izolaci. 

V případě, že jsou některé vstupní signály použity současně pro ochranné a řídicí 
systémy, projektové řešení zajistí a prokáže, že jsou splněny všechny bezpečnostní 
požadavky na ochranné systémy. 

Implementace limitačních funkcí a funkcí pro zvládání těžkých havárií 

Pro každou požadovanou limitační funkci určenou pro zvládání abnormálního 
provozu budou identifikovány odpovídající prostředky kontroly a řízení, které zajistí 
její vykonání při splnění souvisejících projektových východisek. Tato východiska 
zahrnují zejména přiřazení úrovně ochrany do hloubky, kategorii funkce, 
spolehlivost, bližší požadavky na vykonání funkce atp. 

Limitační funkce budou implementovány v samostatném systému, popřípadě mohou 
být součástí jiného systému (např. řídicího či ochranného). V případě, že budou 
limitační funkce součástí jiného systému, bude prokázáno, že toto řešení nepovede 
k významnému zvýšení četnosti aktivací ochranného systému s dopadem na 
životnost vybraných zařízení.  

Pokud bude projektové řešení limitačních funkcí řešeno samostatným systémem, 
bude zajištěno, aby funkce limitačního systému nemohly být ovlivněny funkcemi 
jiných systémů. Současně musí být zajištěno, aby funkce limitačního systému 
neovlivňovaly funkce jiných systémů. 

V případě, že limitační funkce budou začleněny do jiného systému, pak projekt 
zajistí, aby limitační funkce nebyly nijak ovlivněny funkcemi systému, v němž jsou 
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implementovány a zároveň musí být zajištěno, aby limitační funkce nemohly ovlivnit 
ostatní funkce systémů s vyšší nebo stejnou bezpečnostní klasifikací. Další 
požadavky týkající se systému implementujícího limitační funkce jsou blíže popsány 
v této kapitole výše. 

Požadované projektové řešení zajistí implementaci funkcí pro zvládání těžkých 
havárií a tyto funkce budou splňovat současné požadavky kladené na zvládání 
těžkých havárií. 

Podrobnější informace o implementaci limitačních funkcí a o roli SKŘ při plnění 
funkcí pro zmírňování následků těžkých havárií budou v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2] popsány v dalším stupni licenční 
dokumentace. 

Použití počítačových systémů v systémech důležitých pro bezpečnost 

Požadované projektové řešení SKŘ vykonávajících funkce s vlivem na jadernou 
bezpečnost založené na technické platformě volně programovatelných softwarových 
prostředků bude doplněno diverzními systémy instrumentace a řízení tak, aby byly 
splněny požadavky na ochranu do hloubky. 

Požadované projektové řešení zajistí dostatečnou ochranu digitálních počítačových 
a komunikačních systémů a sítí užívaných v systémech kontroly a řízení proti 
kybernetickému útoku v souladu s relevantními zákony a předpisy platnými v ČR, 
zejména se zákonem č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) [3.7-1], vyhláškou č. 
329/2017 Sb. [3.7-2] o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhláškou č. 
361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu [3.7-4], dále 
bude reflektovat doporučení a požadavky dokumentů IAEA (zejména IAEA NSS č. 
17 Computer Security at Nuclear Facilities [3.7-8], IAEA Nuclear Security Series No. 
33-T Computer Security of Instrumentation and Control Systems at Nuclear Facilities 
[3.7-9], IAEA Specific Safety Guide No. SSG-39 - Design of Instrumentation and 
Control Systems for Nuclear Power Plants [3.7-10]) a relevantních ČSN a IEC norem 
(zejména CSN EN 61513, ČSN EN 61226, IEC 62859:2016, IEC 62645:2014) 
a bude v souladu s dalšími požadavky uvedenými v kapitole 3.13.6.2.  

Počítačová bezpečnost projektu NJZ bude podporována systematicky aplikovaným a 
průběžně udržovaným programem zajištění počítačové bezpečnosti s cílem chránit 
počítačové systémy, sítě elektronických komunikací a další digitální systémy před 
krádeží informací, sabotáží nebo jiným škodlivým činem. 

Tento program bude pokrývat a v celém životním cyklu podporovat zejména: 

- prevenci,  

- odezvu na nastalé události,  

- zmírňování dopadů útoku a  

- obnovení do výchozího stavu po nastalé hrozbě 

- hodnocení účinnosti aplikovaných opatření  

Opatření na zajištění počítačové bezpečnosti systémů kontroly a řízení, zejména 
těch s vlivem na bezpečnost, budou vždy navrhovány tak, aby se předešlo 
konfliktům mezi počítačovou bezpečností a jejich hlavním účelem, a to vykonáváním 
jejich bezpečnostní funkce. Pokud budou použity v systémech kontroly řízení 
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souvisejících s bezpečností technická opatření k zajištění počítačové bezpečnosti, 
bude podrobně posouzen jejich vliv na bezpečnostní funkce. 

Pro zajištění počítačové bezpečnosti systémů kontroly a řízení bude uplatněn 
systematický přístup založený na nejlepší dostupné technické praxi. Odpovídající 
opatření budou aplikována na všechny činnosti v rámci životního cyklu projektu 
(stanovení požadavků, plánování, návrh, výroba, nákup, realizace, údržba, 
provozování). 

Ochranná opatření k zajištění bezpečnosti počítačových systémů budou zahrnovat 
preventivní opatření pro zajištění ochrany, opatření pro řízení reakce po detekování 
nastalé hrozby a zajištění odezvy a opatření k zmírňování a nápravě případných 
následků. 

Prostředky pro zajištění počítačové bezpečnosti budou založena na vyváženém 
použití kombinace technických, fyzických a administrativních opatření. Technická 
opatření založená na využití hardwarových a/nebo softwarových prostředků budou 
využívána pro předcházení, zmírňování dopadů a návrat do výchozího stavu 
změněného v důsledku nastalé hrozby (útoku). Fyzická opatření budou zahrnovat 
opatření, která budou zabraňovat fyzickému zničení a neoprávněnému přístupu k 
chráněným systémům. Administrativní opatření budou zahrnovat pravidla a postupy 
zajišťující ochranu počítačových systémů, která budou upravovat práva a povinnosti 
vlastních zaměstnanců i osob třetích stran, například dodavatelů. 

Požadavky na opatření pro zajištění počítačové bezpečnosti budou založeny na 
odstupňovaném přístupu dle výsledku hodnocení zejména následujících oblastí: 

- význam funkcí vykonávaných systémem kontroly a řízení, resp. jeho částí, pro 
bezpečnost 

- dopady nastalé základní projektové hrozby pro zařízení 

- odolnost systémů kontroly a řízení proti základním projektovým hrozbám 

- provozní prostředí 

- přímé i nepřímé důsledky vyplývající z překonání opatření pro zajištění 
počítačové bezpečnosti  

Na základě výsledků hodnocení budou jednotlivé funkce systému kontroly a řízení 
s podobným hodnocením a s ní spojené technické prostředky zařazeny do 
počítačové bezpečnostní úrovně. 

Při uplatnění odstupňovaného přístupu budou požadavky počítačové bezpečnosti 
přiřazené počítačové bezpečnostní úrovni odstupňovány odstupňovaně podle 
významu pro bezpečnost. V principu to znamená, že vybraná skupina opatření bude 
uplatněna na všechny bezpečnostní úrovně a každá skupina bude ještě zahrnovat 
další specifickou sadu opatření.  

Současně budou počítačové systémy systematicky rozděleny do jednotlivých 
logických nebo fyzických zón na základě požadavků počítačové bezpečnosti, jejich 
vnitřních vlastností nebo jejich propojení s jinými systémy. Přitom platí, že všechny 
systémy v jedné zóně přísluší do stejné bezpečnostní úrovně, odpovídající systému 
s nejvyšší počítačovou bezpečnostní úrovní v této zóně.  

V návrhu bezpečnostních opatření k zajištění počítačové bezpečnosti budou mimo 
jiné uplatněna opatření založená na použití více úrovní ochrany do hloubky. To 
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znamená, že při překonání jednotlivého opatření nedojde k ovlivnění systému 
kontroly a řízení. Tohoto cíle bude dosaženo implementací více bezpečnostních 
úrovní a současně realizací a průběžným udržováním administrativních opatření.  

Budou učiněna taková administrativní, fyzická a technická opatření zamezující 
úmyslnému zneužití počítačových systémů, aby žádné jednotlivé selhání 
administrativního, fyzického nebo technického opatření nevedlo k ohrožení, které je 
zahrnuto v základní projektové hrozbě. 

Aplikovaná pravidla budou zahrnovat opatření pro řízení přístupu k systémům, 
zacházení s daty (včetně programů), modifikace a údržbu, provádění auditů 
bezpečnosti, hodnocení stavu bezpečnostních opatření a školení personálu. 
Systémy důležité pro bezpečnost budou chráněny proti neoprávněnému přístupu 
odstupňovaně podle svého významu pro bezpečnost v návaznosti na bezpečnostní 
klasifikaci dle ČSN EN 61226. Tj. pro systémy vykonávající funkce kategorie A bude 
řízení přístupu zahrnovat identifikaci a autentizaci personálu, pro přístup k systémům 
vykonávající funkce nižší kategorie postačuje použití spolehlivé identifikace. 
Vzdálený přístup (vně elektrárny) k systémům vykonávajícím funkce kategorie A 
nebo B bude vyloučen. Pro systémy vykonávající funkce nižší kategorie bude 
vzdálený přístup omezen, a pokud bude využit, bude analýzou prokázáno, že 
nepředstavuje nepřijatelné riziko.  

Přístup k systémům, včetně pokusu o přístup, bude zaznamenáván se všemi údaji 
důležitými pro analýzu přístupu. Tyto záznamy budou u systémů vykonávajících 
funkce kategorie A pravidelně prověřovány. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě: 

 WENRA SRL [3.7-73.7-7] Issue E: E10.1, E10.2, E10.7, E10.8, E10.10 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] Req. 59, 6.31., Req. 60, Req. 62, 6.34, Req. 63, 
6.37., Req. 64 a 6.38. 
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3.7.2 OCHRANNÝ SYSTÉM REAKTORU – SYSTÉM RYCHLÉHO 
ODSTAVENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranný systém reaktoru – systém rychlého odstavení reaktoru a následně 
obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.7.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OCHRANNÝ SYSTÉM 
REAKTORU – SYSTÉM RYCHLÉHO ODSTAVENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranný systém reaktoru – systém rychlého odstavení reaktoru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
ochranné systémy. Ochranné systémy musí 

a) rozeznat vznik abnormálního provozu a základní projektové nehody, 

b) automaticky uvést do chodu bezpečnostní systémy ke zvládání abnormálního 
provozu a základní projektové nehody, včetně výkonného systému pro rychlé 
odstavení jaderného reaktoru, 

c) umožnit pracovníkům obsluhy jaderného zařízení záložní ruční spuštění zásahů 
ochranného systému v případech předpokládaných projektem jaderného zařízení, 

d) být odděleny od řídicích systémů; propojení ochranných a řídicích systémů je 
přípustné, neovlivňuje-li negativně jadernou bezpečnost, 

e) být navrženy tak, že jejich zásahy jsou v případě konfliktu nadřazeny činnosti 
řídicích systémů a zásahům pracovníků obsluhy v míře dovolující plnit požadavek 
podle písmene f), 

f) plnit automatické funkce ochranných systémů, aniž by bránily pracovníkům 
obsluhy jaderného zařízení v nápravných zásazích podle havarijních předpisů a 
návodů pro zvládání těžkých havárií, 

g) být vysoce spolehlivé a zálohovány tak, aby jednoduchá porucha nezpůsobila 
ztrátu funkce ochranného systému, 

h) být navrženy tak, aby výpadek, zkoušení nebo uvedení mimo provoz kanálu 
tvořeného komponentou nebo jedním ze zálohujících se funkčních řetězců od čidla 
po zpracování signálu (dále jen „kanál“) nezpůsobily snížení počtu 
provozuschopných zálohujících se kanálů na jeden, 

i) mít nezávislé kanály v počtu, který zajistí, že jednoduchá porucha nezpůsobí ztrátu 
funkce ochranného systému, 

j) mít společné obvody zpracování zálohujících se signálů navržené tak, aby jejich 
poruchy nemohly způsobit ztrátu funkce systému rychlého odstavení jaderného 
reaktoru, a 

k) být navrženy tak, aby bylo minimalizováno ohrožení funkcí ochranného systému, 
a to i při výskytu předem neidentifikovatelných poruch ze společné příčiny v 
ochranných systémech. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (2) 
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Požadavky na ochranný systém a nastavení jeho parametrů musí být v projektu 
jaderného zařízení stanoveny tak, aby nemohlo dojít k překročení projektových 
kritérií a projektových limitů jaderného paliva. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (3) 

Ochranný systém musí být v projektu jaderného zařízení navržen tak, aby 
umožňoval 

a) periodické zkoušky funkce jednotlivých kanálů při provozu jaderného reaktoru a 

b) vyzkoušení společných obvodů zpracování zálohujících se signálů při 
odstaveném jaderném reaktoru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (4) 

Ochranný systém musí být v projektu jaderného zařízení navržen tak, aby při zjištění 
poruch jeho komponent pomocí průběžně automaticky prováděné diagnostiky nebo 
při vzniku podmínek znemožňujících řádné provádění jeho bezpečnostních funkcí 
umožnil pracovníkům obsluhy jaderného zařízení dosažení bezpečného stavu 
jaderného zařízení nebo stabilizovaného podkritického stavu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí při použití digitálních programovatelných prostředků 
v ochranném systému stanovit požadavek na jejich kvalitu a její nezávislé 
posouzení. Nelze-li zajistit potřebnou spolehlivost projektovaných bezpečnostních 
funkcí ochranných systémů v důsledku nízké odolnosti těchto systémů proti poruše 
ze společné příčiny v programovém vybavení, musí být funkce ochranného systému 
zálohována diverzními prostředky. 

3.7.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OCHRANNÝ SYSTÉM REAKTORU – 
SYSTÉM RYCHLÉHO ODSTAVENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na ochranný systém reaktoru – systém 
rychlého odstavení reaktoru. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Ochranný systém reaktoru – systém 
rychlého odstavení reaktoru bude popsán v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2].  

Projekt systému kontroly a řízení jaderné elektrárny bude jako svou nejdůležitější 
část zahrnovat ochranné systémy reaktoru. 

Tyto ochranné systémy budou plnit bezpečnostní funkce a představují zároveň 
součást hierarchie principu ochrany do hloubky v oblasti zajištění jaderné 
bezpečnosti NJZ EDU. Ochranné systémy reaktoru budou sestávat ze systému 
rychlého odstavení reaktoru a ze systému spouštění technických prostředků pro 
zajištění bezpečnosti viz kap. 3.7.3). 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení zajistí, že ochranný systém reaktoru – systém 
rychlého odstavení reaktoru bude plnit ochranné funkce zabránění provozu reaktoru 
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mimo stanovené bezpečnostní meze v důsledku poruchy zařízení, provozních chyb 
nebo dalších abnormálních podmínek. 

Zásady projektového řešení 

Projektové řešení ochranného systému reaktoru – systému rychlého odstavení 
reaktoru zajistí splnění obecných požadavků na systémy kontroly a řízení 
definovaných v kap. 3.7.1.  

Požadované projektové řešení ochranných systémů bude kromě implementace výše 
uvedených obecných požadavků řešeno tak, aby tyto systémy plnily další níže 
specifikované požadavky na funkce ochranných systémů. 

Požadované projektové řešení jaderné elektrárny bude zahrnovat ochranné 
systémy, které budou sestávat z elektrických a mechanických zařízení a obvodů (od 
vstupních čidel po rozhraní akčních členů). Tyto systémy budou zahrnovat i obvody 
zpracování a výběru ochranných signálů. 

Projektové řešení ochranných systémů zajistí, že ochranné systémy budou 
monitorovat veličiny nebo stavy jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost 
a automaticky budou vyvolávat zásahy výkonných systémů určených k předcházení 
nebezpečným nebo potenciálně nebezpečným podmínkám pro následující 
bezpečnostní funkce: 

 rychlé odstavení reaktoru, 
 spouštění technických prostředků pro zajištění bezpečnosti. 

Projektové řešení ochranných systémů zajistí, že ochranné systémy budou kromě 
bezpečnostních funkcí poskytovat i následující funkce: 

 iniciace rychlého odstavení turbíny, 
 generování signálů pro blokování řízení nebo ochranné akce v závislosti na 

provozních podmínkách elektrárny. 

Ochranné systémy budou v projektu navrženy jako systémy autonomní – pokud 
vybrané parametry překročí nastavené meze, pak ochranné systémy automaticky 
bez zásahu operátora provedou projektem požadované činnosti, tj. rychlé odstavení 
reaktoru a/nebo iniciaci systému spouštění technických prostředků pro zajištění 
bezpečnosti. Budou učiněna opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost 
narušení činnosti ochranných systémů zásahem operátora, avšak současně 
nebudou ochranné systémy bránit operátorům ve vykonání nápravných zásahů 
podle havarijních předpisů a návodů pro zvládání těžkých havárií. 

Projektové řešení ochranných systémů bude vycházet z funkčních požadavků 
strojně-technologických systémů, systémů elektro a stavebních systémů a bude 
v souladu se stanovenými požadavky na plnění předepsaných bezpečnostních 
funkcí.  

Podrobnější informace o projektu ochranných systémů (zejména o způsobu 
implementace ochranných funkcí RT a ESFAS) budou známy až po uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem. Tyto informace předá žadatel o povolení ještě 
před zahájením výroby SKŘ (včetně vytváření příslušného aplikačního SW) na SÚJB 
a tyto informace budou následně zohledněny v dalším stupni licenční dokumentace. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  
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Jmenovitě: 

 WENRA SRL [3.7-73.7-7] Issue E: E10.9 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] Req. 62, 6.34., 6.35., 6.36., Req. 63, 6.37., Req. 
61, 6.32. a 6.33. 

3.7.3 OCHRANNÝ SYSTÉM REAKTORU – SYSTÉMY SPOUŠTĚNÍ 
TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranný systém reaktoru – ochranný systém reaktoru – systémy spouštění 
technických prostředků pro zajištění bezpečnosti a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

3.7.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OCHRANNÝ SYSTÉM 
REAKTORU – SYSTÉMY SPOUŠTĚNÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ochranný systém reaktoru – systémy spouštění technických prostředků pro 
zajištění bezpečnosti. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
ochranné systémy. Ochranné systémy musí 

a) rozeznat vznik abnormálního provozu a základní projektové nehody, 

b) automaticky uvést do chodu bezpečnostní systémy ke zvládání abnormálního 
provozu a základní projektové nehody, včetně výkonného systému pro rychlé 
odstavení jaderného reaktoru, 

c) umožnit pracovníkům obsluhy jaderného zařízení záložní ruční spuštění zásahů 
ochranného systému v případech předpokládaných projektem jaderného zařízení, 

d) být odděleny od řídicích systémů; propojení ochranných a řídicích systémů je 
přípustné, neovlivňuje-li negativně jadernou bezpečnost, 

e) být navrženy tak, že jejich zásahy jsou v případě konfliktu nadřazeny činnosti 
řídicích systémů a zásahům pracovníků obsluhy v míře dovolující plnit požadavek 
podle písmene f), 

f) plnit automatické funkce ochranných systémů, aniž by bránily pracovníkům 
obsluhy jaderného zařízení v nápravných zásazích podle havarijních předpisů a 
návodů pro zvládání těžkých havárií, 

g) být vysoce spolehlivé a zálohovány tak, aby jednoduchá porucha nezpůsobila 
ztrátu funkce ochranného systému, 

h) být navrženy tak, aby výpadek, zkoušení nebo uvedení mimo provoz kanálu 
tvořeného komponentou nebo jedním ze zálohujících se funkčních řetězců od čidla 
po zpracování signálu (dále jen „kanál“) nezpůsobily snížení počtu 
provozuschopných zálohujících se kanálů na jeden, 
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i) mít nezávislé kanály v počtu, který zajistí, že jednoduchá porucha nezpůsobí ztrátu 
funkce ochranného systému, 

j) mít společné obvody zpracování zálohujících se signálů navržené tak, aby jejich 
poruchy nemohly způsobit ztrátu funkce systému rychlého odstavení jaderného 
reaktoru, a 

k) být navrženy tak, aby bylo minimalizováno ohrožení funkcí ochranného systému, 
a to i při výskytu předem neidentifikovatelných poruch ze společné příčiny v 
ochranných systémech. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (2) 

Požadavky na ochranný systém a nastavení jeho parametrů musí být v projektu 
jaderného zařízení stanoveny tak, aby nemohlo dojít k překročení projektových 
kritérií a projektových limitů jaderného paliva. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (3) 

Ochranný systém musí být v projektu jaderného zařízení navržen tak, aby 
umožňoval 

a) periodické zkoušky funkce jednotlivých kanálů při provozu jaderného reaktoru a 

b) vyzkoušení společných obvodů zpracování zálohujících se signálů při 
odstaveném jaderném reaktoru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (4) 

Ochranný systém musí být v projektu jaderného zařízení navržen tak, aby při zjištění 
poruch jeho komponent pomocí průběžně automaticky prováděné diagnostiky nebo 
při vzniku podmínek znemožňujících řádné provádění jeho bezpečnostních funkcí 
umožnil pracovníkům obsluhy jaderného zařízení dosažení bezpečného stavu 
jaderného zařízení nebo stabilizovaného podkritického stavu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí při použití digitálních programovatelných prostředků 
v ochranném systému stanovit požadavek na jejich kvalitu a její nezávislé 
posouzení. Nelze-li zajistit potřebnou spolehlivost projektovaných bezpečnostních 
funkcí ochranných systémů v důsledku nízké odolnosti těchto systémů proti poruše 
ze společné příčiny v programovém vybavení, musí být funkce ochranného systému 
zálohována diverzními prostředky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače stavu parametrů a 
komponent a ovladače zařízení v blokové dozorně tak, aby 

b) pracovníci obsluhy blokové dozorny měli informace o 

1. provozu jaderného zařízení, 

2. automatických zásazích řídicích a ochranných systémů a 

3. výsledcích automatických zásahů řídicích a ochranných systémů, 
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3.7.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OCHRANNÝ SYSTÉM REAKTORU – 
SYSTÉMY SPOUŠTĚNÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na ochranný systém reaktoru – 
systémy spouštění technických prostředků pro zajištění bezpečnosti. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Ochranný systém reaktoru – systémy 
spouštění technických prostředků pro zajištění bezpečnosti budou popsány v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.7-2].  

Projekt systému kontroly a řízení jaderné elektrárny bude jako svou nejdůležitější 
část zahrnovat ochranné systémy reaktoru. 

Tyto ochranné systémy budou plnit bezpečnostní funkce a představují zároveň 
součást hierarchie principu ochrany do hloubky v oblasti zajištění jaderné 
bezpečnosti NJZ EDU. Ochranné systémy reaktoru budou sestávat ze systému 
rychlého odstavení reaktoru (viz kap. 3.7.2) a ze systému spouštění technických 
prostředků pro zajištění bezpečnosti. 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení zajistí, že ochranný systém reaktoru – systémy 
spouštění technických prostředků pro zajištění bezpečnosti budou spouštět 
bezpečnostní systémy, které automaticky provádějí ochranné zásahy pro zmírnění 
následků základních projektových nehod. 

Zásady projektového řešení 

Projektové řešení ochranného systému reaktoru – systémů spouštění technických 
prostředků pro zajištění bezpečnosti zajistí splnění obecných požadavků na systémy 
kontroly a řízení definovaných v kap. 3.7.1.  

Základní požadavky na ochranné systémy – systémy spouštění technických 
prostředků pro zajištění bezpečnosti jsou shodné s požadavky na ochranný systém – 
systém rychlého odstavení reaktoru. Tyto zásady projektového řešení jsou uvedeny 
v kap. 3.7.2. 

Požadované projektové řešení systému spouštění technických prostředků rychlého 
odstavení reaktoru bude kromě implementace výše uvedených obecných požadavků 
a základních požadavků na ochranné systémy řešeno tak, aby tyto systémy plnily 
další níže specifikované požadavky na funkce. 

Požadované projektové řešení jaderné elektrárny zajistí, že v případě havarijní 
aktivace ochranného systému budou požadované akce prováděny automaticky po 
dobu nejméně 30 minut bez potřeby zásahu operátora z provozní dozorny. Jakékoli 
akce obsluhy, které budou v tomto čase prováděny, budou v projektu identifikovány 
a odůvodněny. 

Podrobnější informace o projektu ochranných systémů (zejména o způsobu 
implementace ochranných funkcí RT a ESFAS) budou známy až po uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem. Tyto informace předá žadatel o povolení ještě 
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před zahájením výroby SKŘ (včetně vytváření příslušného aplikačního SW) na SÚJB 
a tyto informace budou následně zohledněny v dalším stupni licenční dokumentace. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě: 

 WENRA SRL [3.7-73.7-7] Issue E: E10.9 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] 5.11., Req. 62, 6.34., 6.35., 6.36., Req. 63, 6.37., 
Req. 61, 6.32. a 6.33. 
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3.7.4 SYSTÉMY NUTNÉ PRO BEZPEČNÉ ODSTAVENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy nutné pro bezpečné odstavení reaktoru a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.7.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY NUTNÉ PRO 
BEZPEČNÉ ODSTAVENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy nutné pro bezpečné odstavení reaktoru. 

Požadavky týkající se systému pro řízení reaktivity včetně odstavení jsou uvedeny 
v kap. 3.4.6. 

Požadavky na ovládání z rozhraní člověk-stroj 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače a ovladače tak, 
aby pracovníci obsluhy měli neustále dostatek informací o provozu jaderného 
zařízení a mohli v případě potřeby zasáhnout. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
tak, aby signalizovaly odchylky důležitých provozních parametrů od mezí 
přípustných hodnot. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače stavu parametrů a 
komponent a ovladače zařízení v blokové dozorně tak, aby 

a) zohledňovaly lidský faktor a ergonomické požadavky na uživatelské rozhraní pro 
pracovníky obsluhy blokové dozorny, 

b) pracovníci obsluhy blokové dozorny měli informace o 

1. provozu jaderného zařízení, 

2. automatických zásazích řídicích a ochranných systémů a 

3. výsledcích automatických zásahů řídicích a ochranných systémů, 

c) pracovníci obsluhy blokové dozorny mohli provádět činnosti stanovené vnitřními 
předpisy a 

d) systémy kontroly a řízení dávaly prostřednictvím sdělovačů vizuální a zvukové 
výstrahy, upozorňující pracovníky obsluhy blokové dozorny na vznik nebo změnu 
provozních stavů, které se odchylují od mezí pro normální provoz a mohou ovlivnit 
jadernou bezpečnost a radiační ochranu jaderného zařízení. 

Požadavky na dozorny 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí obsahovat návrh blokové 
dozorny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (2) 
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Bloková dozorna musí být navržena v projektu jaderného zařízení tak, aby 

a) umožňovala bezpečný přístup a pobyt pracovníků a zdravotní nezávadnost 
prostředí pro pracovníky obsluhy blokové dozorny ve všech stavech jaderného 
zařízení, ve kterých je funkce blokové dozorny vyžadována projektem jaderného 
zařízení, a 

b) byla zajištěna ochrana blokové dozorny před vlivem vnitřních událostí a vlastností 
území, který může ohrozit její provozuschopnost a obyvatelnost podle písmene a). 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na záložní pracoviště a 
prostředky pro ovládání jaderného zařízení tak, aby v případě nepoužitelnosti 
blokové dozorny byly zajištěny zásahy pracovníků obsluhy jaderného zařízení nutné 
v provozních stavech, v podmínkách základních projektových nehod a po základní 
vnější projektové události pro 

a) odstavení jaderného reaktoru, 

b) udržení jaderného reaktoru v bezpečném stavu, 

c) odvádění zbytkového tepla z jaderného reaktoru a bazénů skladování a 

d) monitorování stavu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (5) 

Záložní pracoviště musí 

a) být tak, jak je to rozumně proveditelné, fyzicky a elektricky odděleno od blokové 
dozorny, 

b) být navrženo tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a pobyt pracovníků na tomto 
pracovišti a zdravotní nezávadnost jeho prostředí pro pracovníky obsluhy blokové 
dozorny v situacích, pro které je záložní pracoviště projektem jaderného zařízení 
určeno, a 

c) plnit požadavek podle odstavce 3 písm. b) a c) a funkce záložního pracoviště v 
rozsahu stanoveném projektem jaderného zařízení. 

3.7.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY NUTNÉ PRO BEZPEČNÉ 
ODSTAVENÍ REAKTORU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy nutné pro bezpečné 
odstavení reaktoru. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy nutné pro bezpečné odstavení 
reaktoru budou identifikovány a popsány v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2].  

Projekt systému kontroly a řízení jaderné elektrárny bude zahrnovat systémy, které 
budou plnit funkce nutné pro bezpečné odstavení reaktoru. 

Uplatněné projektové požadavky nepředpokládají žádné systémy výhradně určené k 
udržování bloku ve studeném stavu a/nebo převedení do studeného stavu. 
Projektem požadované funkce pro zabezpečení a udržení bloku ve studeném stavu 
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a/nebo převedení do studeného stavu budou zajištěny vybranými systémy 
elektrárny, které budou normálně zajišťovat provozní funkce včetně spouštění, 
odstavení a ochranné funkce. 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení zajistí, že systémy kontroly a řízení nutné pro 
bezpečné odstavení reaktoru budou plnit funkce udržení reaktoru v bezpečném 
stavu (stav v horké rezervě) po delší časové období (řádově několik dnů), současně 
budou tyto systémy plnit funkce uvedení elektrárny do podmínek studeného stavu, 
pokud to bude nutné. 

Projektové řešení systémů, které budou plnit funkce pro zabezpečení a udržení 
bloku ve studeném stavu a/nebo převedení do studeného stavu, zajistí splnění 
obecných požadavků na systémy kontroly a řízení definovaných v kap.3.7.1. 

Požadované projektové řešení systémů plnících funkce nutné pro bezpečné 
odstavení reaktoru bude kromě implementace výše uvedených obecných požadavků 
řešeno tak, aby tyto systémy plnily další níže specifikované požadavky na funkce. 

Požadavky na dozorny 

Projekt jaderné elektrárny bude zahrnovat pro každý blok provozní dozornu a záložní 
pracoviště. 

Požadované projektové řešení provozní dozorny zajistí, že na dozorně budou k 
dispozici takové prostředky, které umožní bezpečně provozovat jaderný blok v 
normálním provozu/provozních stavech a zároveň tyto prostředky umožní uvést blok 
do bezpečného stavu po vzniku havarijních podmínek nebo rozšířených 
projektových podmínek. 

V návrhu provozní dozorny bude věnována pozornost identifikaci všech vnitřních a 
vnějších událostí, které mohou negativně ovlivnit provoz dozorny a budou navržena 
a implementována opatření pro minimalizaci dopadů těchto událostí. 

Projekt bude zahrnovat i záložní pracoviště, které bude využíváno v případech, kdy 
není provozní dozorna dostupná.  

Záložní pracoviště bude vybaveno prostředky SKŘ tak, aby v případě 
nepoužitelnosti blokové dozorny byly zajištěny zásahy pracovníků obsluhy jaderného 
zařízení nutné k: 

 odstavení jaderného reaktoru, 
 udržení jaderného reaktoru v bezpečném stavu, 
 odvádění zbytkového tepla z jaderného reaktoru a bazénů skladování a 
 monitorování stavu jaderného zařízení. 

Nezbytný rozsah funkcí a odolnost záložní dozorny budou určeny s ohledem na 
události (včetně možných kombinací událostí), které by mohly vést k nepoužitelnosti 
provozní dozorny.  

Projektové řešení pracovních míst, jejich rozmístění, způsob přístupu k informačním 
a řídicím prostředkům a prezentace informací budou navrženy v souladu s principy 
inženýrské psychologie a ergonomie. Požadované projektové řešení dozoren v 
oblasti inženýrské psychologie a ergonomie je uvedeno v kap. 3.18. 
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Požadované projektové řešení zajistí, že proces návrhu rozhraní člověk-stroj (H-MI) 
bude uvažovat všechny požadované funkce a úlohy a zahrne je do detailního 
projektu H-MI. 

Projekt rozhraní člověk-stroj bude výsledkem komplexního procesu, v němž budou 
zohledněny všechny požadované funkce a úkoly, provozní hlediska a bezpečnost a 
komfort personálu. 

Požadované projektové řešení obyvatelnosti a prostředí provozní a záložní dozorny 
je specifikováno v kap. 3.6.4. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak: 
 WENRA SRL [3.7-73.7-7] Issue E: E10.3, E10.4, E10.5, E10.6 
 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] 6.12., Req. 60, Req. 65 a Req. 66. 
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3.7.5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na informační systémy důležité pro bezpečnost a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

3.7.5.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na informační systémy důležité pro bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
umožňující sledovat, měřit, zaznamenávat, zpracovávat a řídit provozní parametry 
technologických procesů a ovládat systémy s vlivem na jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení ve všech stavech jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (2) 

Jaderné zařízení musí být podle projektu jaderného zařízení vybaveno informačními 
systémy, které poskytují, zaznamenávají a zpracovávají v havarijních podmínkách 
informace 

a) o okamžitém stavu jaderného zařízení a o průběhu události, zejména o 
parametrech a stavu systémů, které mohou mít vliv na průběh štěpné reakce nebo 
integritu aktivní zóny, primárního okruhu a ochranné obálky a s ní souvisejících 
systémů, a 

b) umožňující předpovědět šíření ionizujícího záření a únik radioaktivní látky mimo 
jaderné zařízení tak, aby bylo možné řídit odezvu na radiační havárii.  

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na spolehlivost informačních a 
řídicích systémů a na způsob, periodicitu a kvalitu ověřování stavu těchto systémů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí pro komponenty informačních a řídicích systémů, u 
nichž je projektem jaderného zařízení vyžadována vysoká spolehlivost, zajistit 
ověřování jejich stavu 

a) za provozu průběžně prováděnou diagnostikou nebo periodickým testováním, 
nebo 

b) při odstaveném jaderném reaktoru jejich periodickým testováním, neexistuje-li 
bezpečný způsob jejich testování za provozu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače a ovladače tak, 
aby pracovníci obsluhy měli neustále dostatek informací o provozu jaderného 
zařízení a mohli v případě potřeby zasáhnout. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (6) 
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Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
tak, aby signalizovaly odchylky důležitých provozních parametrů od mezí 
přípustných hodnot. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače stavu parametrů a 
komponent a ovladače zařízení v blokové dozorně tak, aby 

b) pracovníci obsluhy blokové dozorny měli informace o 

1. provozu jaderného zařízení, 

2. automatických zásazích řídicích a ochranných systémů a 

3. výsledcích automatických zásahů řídicích a ochranných systémů, 

Pozn.: Dále budou aplikovány požadavky uvedené v kap. 3.13.3. 

3.7.5.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ 
PRO BEZPEČNOST 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na informační systémy důležité pro 
bezpečnost. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Informační systémy důležité pro 
bezpečnost budou identifikovány a popsány v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2].  

Projekt systému kontroly a řízení jaderné elektrárny bude zahrnovat informační 
systémy, které budou plnit funkce důležité pro jadernou bezpečnost. 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení zajistí, že informační systémy důležité pro 
bezpečnost budou zajišťovat informace nutné pro bezpečný provoz v normálních, 
abnormálních, a především za havarijních podmínek. Jejich hlavním úkolem bude 
zajistit pro obslužný personál informace pro ruční zásahy a provádět monitorování a 
záznam provozních parametrů s vlivem na jadernou bezpečnost během a po 
havarijních podmínkách. 

Zásady projektového řešení 

Projektové řešení informačních systémů důležitých pro bezpečnost zajistí splnění 
obecných požadavků na SKŘ definovaných v kap. 3.7.1. 

Požadované projektové řešení informačních systémů důležitých pro jadernou 
bezpečnost bude kromě implementace výše uvedených obecných požadavků 
řešeno tak, aby tyto systémy plnily další níže specifikované požadavky na funkce. 

V návrhu projektového řešení bude provedena analýza toku informací a analýza 
zpracování požadavků. Tato analýza bude provedena pro určení informačních 
požadavků, informačních toků a požadavků na zpracování dat v SKŘ, aby bylo 
možné v projektu technicky splnit všechny požadované funkce, včetně 
rozhodovacích a provozních činností. Požadované projektové řešení zajistí, že SKŘ 
budou splňovat všechny požadavky, stanovené na základě této analýzy. 
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Požadované projektové řešení bude zahrnovat instrumentaci a přístrojové vybavení 
pro monitorování za provozních stavů i havarijních podmínek, včetně podmínek 
těžké havárie. Tyto informační systémy budou zajišťovat zobrazení údajů z 
monitorování plnění všech bezpečnostních funkcí a současně včasnou detekci rizika 
ztráty bezpečnostních funkcí. Na tomto základě budou moci být přijata opatření pro 
minimalizaci a predikci uvolněných radioaktivních látek do prostoru primárního 
kontejnmentu a do okolí. 

Pokud bude projektové řešení pohavarijního monitorování řešeno samostatným 
systémem, bude zajištěno, aby funkce systému pohavarijního monitorování nemohly 
být ovlivněny funkcemi jiných systémů. Současně musí být zajištěno, aby funkce 
systému pohavarijního monitorování neovlivňovaly funkce jiných systémů. 

V případě, že funkce monitorování za rozšířených projektových podmínek včetně 
těžké havárie budou začleněny do jiného systému, pak projekt zajistí, aby funkce 
pohavarijního monitorování nebyly nijak ovlivněny funkcemi systému, v němž jsou 
implementovány a zároveň musí být zajištěno, aby funkce monitorování za 
rozšířených projektových podmínek včetně těžké havárie nemohly ovlivnit ostatní 
funkce systémů s vyšší nebo stejnou bezpečnostní klasifikací. 

Podrobnější informace o implementaci funkcí monitorování za rozšířených 
projektových podmínek včetně těžké havárie budou známy až po uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem. Tyto informace předá žadatel o povolení ještě před 
zahájením výroby SKŘ (včetně vytváření příslušného aplikačního SW) na SÚJB a 
tyto informace budou následně zohledněny v dalším stupni licenční dokumentace. 

Projekt zajistí a prokáže, že instrumentace monitorování za rozšířených projektových 
podmínek včetně těžké havárie bude plnit svou funkci v projektem stanovených 
podmínkách. 

Projekt dále zajistí přenos všech nezbytných technologických dat mezi NJZ EDU a 
stávajícími bloky EDU1,4 pro potřeby provozu NJZ EDU a EDU1,4. Tento přenos 
bude obsahovat i data, nezbytná pro potřeby havarijní připravenosti (samostatná 
pracoviště technického podpůrného střediska a havarijního štábu v prostorách 
EDU1,4 a NJZ EDU). Projektové řešení všech těchto datových přenosů zajistí, že 
jejich prostřednictvím nemůže dojít k ovlivnění funkce systémů kontroly a řízení NJZ 
EDU ani EDU1,4 s vyšší bezpečnostní klasifikací.“ 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě: 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] Req. 32, 5.56., 5.57., Req. 59 a 6.31. 
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3.7.6 OSTATNÍ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ostatní systémy důležité pro bezpečnost a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

3.7.6.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OSTATNÍ SYSTÉMY 
DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ostatní systémy důležité pro bezpečnost. 

Vztah ochranných a řídicích systémů (bezpečnostní blokády) 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
ochranné systémy. Ochranné systémy musí 

d) být odděleny od řídicích systémů; propojení ochranných a řídicích systémů je 
přípustné, neovlivňuje-li negativně jadernou bezpečnost, 

e) být navrženy tak, že jejich zásahy jsou v případě konfliktu nadřazeny činnosti 
řídicích systémů a zásahům pracovníků obsluhy v míře dovolující plnit požadavek 
podle písmene f), 

3.7.6.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OSTATNÍ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO 
BEZPEČNOST 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na ostatní systémy důležité pro 
bezpečnost. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Ostatní systémy důležité pro 
bezpečnost budou identifikovány a popsány v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2].  

Projekt systému kontroly a řízení jaderné elektrárny bude kromě systémů 
definovaných v kap. 3.7.2.až 3.7.5 zahrnovat i další systémy, které budou plnit 
funkce důležité pro jadernou bezpečnost. Mezi ostatní systémy důležité pro 
bezpečnost řadíme bezpečnostní blokády, implementované v řídicích a ochranných 
systémech, jejichž hlavním úkolem bude omezit pravděpodobnost některých 
vybraných událostí nebo užívané při ověřování stavu bezpečnostních systémů. Toto 
zahrnuje funkce, které brání poškození zařízení důležitých pro bezpečnost (pokud již 
nejsou tyto řídicí systémy a blokády popsány v kap. 3.7.2 až 3.7.5) nebo k ověřování 
dostupnosti ochranných systémů sloužících ke spouštění technických prostředků pro 
zajištění bezpečnosti. 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení zajistí, že bezpečnostní blokády zahrnuté v této 
kategorii systémů budou účinným způsobem bránit poškození zařízení důležitých 
pro bezpečnost. 
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Zásady projektového řešení 

Projektové řešení ostatních systémů důležitých pro bezpečnost zajistí splnění 
obecných požadavků na SKŘ definovaných v kap. 3.7.1.  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě: 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] Req. 64. 
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3.7.7 ŘÍDICÍ SYSTÉMY NEVYŽADOVANÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ JADERNÉ 
BEZPEČNOSTI  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na řídicí systémy nevyžadované pro zajištění jaderné bezpečnosti a následně 
obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.7.7.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ SYSTÉMY 
NEVYŽADOVANÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ JADERNÉ BEZPEČNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na řídicí systémy nevyžadované pro zajištění jaderné bezpečnosti. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
umožňující sledovat, měřit, zaznamenávat, zpracovávat a řídit provozní parametry 
technologických procesů a ovládat systémy s vlivem na jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení ve všech stavech jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (2) 

Jaderné zařízení musí být podle projektu jaderného zařízení vybaveno informačními 
systémy, které poskytují, zaznamenávají a zpracovávají v havarijních podmínkách 
informace 

a) o okamžitém stavu jaderného zařízení a o průběhu události, zejména o 
parametrech a stavu systémů, které mohou mít vliv na průběh štěpné reakce nebo 
integritu aktivní zóny, primárního okruhu a ochranné obálky a s ní souvisejících 
systémů, a 

b) umožňující předpovědět šíření ionizujícího záření a únik radioaktivní látky mimo 
jaderné zařízení tak, aby bylo možné řídit odezvu na radiační havárii. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače a ovladače tak, 
aby pracovníci obsluhy měli neustále dostatek informací o provozu jaderného 
zařízení a mohli v případě potřeby zasáhnout. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
tak, aby signalizovaly odchylky důležitých provozních parametrů od mezí 
přípustných hodnot. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
ochranné systémy. Ochranné systémy musí 

d) být odděleny od řídicích systémů; propojení ochranných a řídicích systémů je 
přípustné, neovlivňuje-li negativně jadernou bezpečnost, 

e) být navrženy tak, že jejich zásahy jsou v případě konfliktu nadřazeny činnosti 
řídicích systémů a zásahům pracovníků obsluhy v míře dovolující plnit požadavek 
podle písmene f), 
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f) plnit automatické funkce ochranných systémů, aniž by bránily pracovníkům 
obsluhy jaderného zařízení v nápravných zásazích podle havarijních předpisů a 
návodů pro zvládání těžkých havárií, 

3.7.7.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ŘÍDICÍ SYSTÉMY NEVYŽADOVANÉ 
PRO ZAJIŠTĚNÍ JADERNÉ BEZPEČNOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na řídicí systémy nevyžadované pro 
zajištění jaderné bezpečnosti. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Řídicí systémy nevyžadované pro 
zajištění jaderné bezpečnosti budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace 
v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2].  

Projekt systému kontroly a řízení jaderné elektrárny bude zahrnovat také systémy 
kontroly a řízení, které nemají vliv na jadernou bezpečnost (neplní žádnou 
bezpečnostní funkci). Tyto systémy budou zajišťovat monitorování a řízení takových 
technologických systémů procesu výroby elektrické energie v jaderné elektrárně, 
které neovlivňují jadernou bezpečnost. 

Tyto systémy kontroly a řízení budou součástí hierarchické struktury systémů 
kontroly a řízení jaderné elektrárny a budou nedílnou součástí aplikace obecného 
požadavku ochrany do hloubky v oblasti zajištění jaderné bezpečnosti NJZ EDU. 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení zajistí, že tyto řídicí systémy budou plnit funkce 
udržování předepsaných provozních parametrů technologického zařízení v souladu 
s projektovými kritérii stanovenými projektem pro normální provoz (provozní 
parametry) a zabraňovat tak vzniku abnormálního provozu nebo havarijních 
podmínek. V případě abnormálního provozu nebo havarijních podmínek mohou tyto 
systémy zajišťovat podpůrné funkce, které omezují některé nežádoucí důsledky 
abnormálního provozu nebo havarijních podmínek. 

Zásady projektového řešení 

Projektové řešení řídicích systémů nevyžadovaných pro zajištění jaderné 
bezpečnosti zajistí splnění obecných požadavků na SKŘ definovaných v kap. 3.7.1. 

Požadované projektové řešení SKŘ nevyžadovaných pro zajištění jaderné 
bezpečnosti bude kromě implementace výše uvedených obecných požadavků 
řešeno tak, aby tyto systémy plnily další níže specifikované požadavky na funkce. 

Požadované projektové řešení zajistí aplikaci požadavků na nezávislost a oddělení 
SKŘ plnících ochranné funkce od ostatních systémů SKŘ. Projektové řešení zamezí 
propojení ochranných systémů s řídicími systémy použitím takových technických 
prostředků, které zajistí odpovídající funkční izolaci. 

V případě, že jsou některé vstupní signály použity současně pro ochranné a řídicí 
systémy, projektové řešení zajistí a prokáže, že jsou splněny všechny bezpečnostní 
požadavky na ochranné systémy. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  
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Jmenovitě: 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] Req. 64 a 3.38. 
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3.7.8 DIVERZNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SYSTÉMŮ KONTROLY A 
ŘÍZENÍ  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na diverzní systémy instrumentace a řízení a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

3.7.8.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA DIVERZNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
FUNKCE SYSTÉMŮ KONTROLY A ŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na diverzní systémy instrumentace a řízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
ochranné systémy. Ochranné systémy musí 

a) rozeznat vznik abnormálního provozu a základní projektové nehody, 

b) automaticky uvést do chodu bezpečnostní systémy ke zvládání abnormálního 
provozu a základní projektové nehody, včetně výkonného systému pro rychlé 
odstavení jaderného reaktoru, 

c) umožnit pracovníkům obsluhy jaderného zařízení záložní ruční spuštění zásahů 
ochranného systému v případech předpokládaných projektem jaderného zařízení, 

d) být odděleny od řídicích systémů; propojení ochranných a řídicích systémů je 
přípustné, neovlivňuje-li negativně jadernou bezpečnost, 

e) být navrženy tak, že jejich zásahy jsou v případě konfliktu nadřazeny činnosti 
řídicích systémů a zásahům pracovníků obsluhy v míře dovolující plnit požadavek 
podle písmene f), 

f) plnit automatické funkce ochranných systémů, aniž by bránily pracovníkům 
obsluhy jaderného zařízení v nápravných zásazích podle havarijních předpisů a 
návodů pro zvládání těžkých havárií, 

g) být vysoce spolehlivé a zálohovány tak, aby jednoduchá porucha nezpůsobila 
ztrátu funkce ochranného systému, 

h) být navrženy tak, aby výpadek, zkoušení nebo uvedení mimo provoz kanálu 
tvořeného komponentou nebo jedním ze zálohujících se funkčních řetězců od čidla 
po zpracování signálu (dále jen „kanál“) nezpůsobily snížení počtu 
provozuschopných zálohujících se kanálů na jeden, 

i) mít nezávislé kanály v počtu, který zajistí, že jednoduchá porucha nezpůsobí ztrátu 
funkce ochranného systému, 

j) mít společné obvody zpracování zálohujících se signálů navržené tak, aby jejich 
poruchy nemohly způsobit ztrátu funkce systému rychlého odstavení jaderného 
reaktoru, a 

k) být navrženy tak, aby bylo minimalizováno ohrožení funkcí ochranného systému, 
a to i při výskytu předem neidentifikovatelných poruch ze společné příčiny v 
ochranných systémech. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (2) 
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Požadavky na ochranný systém a nastavení jeho parametrů musí být v projektu 
jaderného zařízení stanoveny tak, aby nemohlo dojít k překročení projektových 
kritérií a projektových limitů jaderného paliva. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (3) 

Ochranný systém musí být v projektu jaderného zařízení navržen tak, aby 
umožňoval 

a) periodické zkoušky funkce jednotlivých kanálů při provozu jaderného reaktoru a 

b) vyzkoušení společných obvodů zpracování zálohujících se signálů při 
odstaveném jaderném reaktoru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (4) 

Ochranný systém musí být v projektu jaderného zařízení navržen tak, aby při zjištění 
poruch jeho komponent pomocí průběžně automaticky prováděné diagnostiky nebo 
při vzniku podmínek znemožňujících řádné provádění jeho bezpečnostních funkcí 
umožnil pracovníkům obsluhy jaderného zařízení dosažení bezpečného stavu 
jaderného zařízení nebo stabilizovaného podkritického stavu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí při použití digitálních programovatelných prostředků 
v ochranném systému stanovit požadavek na jejich kvalitu a její nezávislé 
posouzení. Nelze-li zajistit potřebnou spolehlivost projektovaných bezpečnostních 
funkcí ochranných systémů v důsledku nízké odolnosti těchto systémů proti poruše 
ze společné příčiny v programovém vybavení, musí být funkce ochranného systému 
zálohována diverzními prostředky. 

Poznámka: Při návrhu diverzních bezpečnostních funkcí systémů kontroly a řízení 
budou také respektovány další požadavky „Vyhláška na Projekt“ [3.7-2], zejména § 
34 o „Systémech řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru” a § 41 (zejm. odst. 
4) o „Pracovištích a systémech pro ovládání jaderného zařízení” (požadavky jsou 
podrobně uvedeny v oddílech 3.4 a 3.7 zadávací bezpečnostní zprávy). 

3.7.8.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA DIVERZNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
FUNKCE SYSTÉMŮ KONTROLY A ŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
zajišťování odolnosti systémů kontroly a řízení proti poruchám se společnou příčinou 
v systémech vykonávajících funkce kategorie A, zejména použitím principu diverzity 
a popis naplnění základních legislativních požadavků na diverzní systémy 
instrumentace a řízení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Diverzní funkce systémů kontroly a 
řízení budou v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.7-2] 
popsány v dalším stupni licenční dokumentace. 

Účel a význam 

V projektu ochranných systémů vykonávajících bezpečnostní funkce kategorie A 
budou mimo jiné stanoveny požadavky na kvalitu, její posouzení a projektová 
východiska pro zajištění ochrany SKŘ před poruchami se společnou příčinou. Při 
posouzení SKŘ vykonávajících bezpečnostní funkce kategorie A bude provedena 
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analýza možných mechanizmů působení poruch se společnou příčinou na 
bezpečnostně významná narušení funkcí SKŘ. Budou identifikovány všechny možné 
zdroje poruch se společnou příčinou, mechanismy působení a analyzovány možné 
následky. Při analýze budou uvažovány poruchy se společnou příčinou v hardware, 
programovém vybavení a vlivu lidského faktoru zejména během návrhu 
(projektování), uvádění do provozu, provozu, údržbě i modifikacích. Aby byla 
zajištěna důvěryhodnost analýz spolehlivosti ochranných systémů, bude přednostně 
tato analýza provedena osobami nezávislými na dodavateli nebo na projektantovi. 

Tato analýza bude také provedena pro systémy, které jsou v analýzách uvažovány 
jako prostředky pro zmírnění dopadů poruch se společnou příčinou v systémech 
vykonávajících bezpečnostní funkce kategorie A. 

Na základě významnosti možných následků budou pro realistické poruchy navržena 
vhodná opatření. 

Zásady projektového řešení 

Na základě výsledků analýz vlivu poruch se společnou příčinou na bezpečnostní 
funkce SKŘ bude pro zajištění požadované spolehlivosti již v návrhu architektury 
systémů kontroly a řízení použito principů diversity. Tyto principy budou zahrnovat 
funkční, signálovou a přístrojovou diverzitu. Takto navržené řešení SKŘ bude 
v rámci procesu návrhu opět analyzováno pro vyhodnocení účinnosti navržených 
opatření a výsledky porovnány s požadavky na spolehlivost bezpečnostních funkcí. 

Pokud nebude možné zajistit a prokázat potřebnou spolehlivost bezpečnostních 
funkcí kategorie A při použití digitálních programovatelných prostředků z důvodu 
nízké odolnosti těchto systémů proti poruše se společnou příčinou SW, budou 
nezbytné funkce ochranného systému kontroly a řízení zálohovány diverzními 
prostředky. 

Diverzní prostředky budou také zajišťovat funkce diverzního monitorování parametrů 
důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a zajišťovat ruční spouštění zásahů na 
blokové dozorně a na záložním pracovišti.  

Projektové řešení diverzních systémů instrumentace a řízení zajistí splnění 
obecných požadavků na SKŘ definovaných v kap. 3.7.1.  

Diverzní systémy zahrnuté v projektu budou navrhovány jako součást úrovně 3b 
ochrany do hloubky. Projektové požadavky na diverzní systémy mohou být oproti 
požadavkům na ochranné systémy na úrovni 3a zmírněny, pokud bude prokázána 
přijatelnost takového řešení.  

Projektové řešení diverzního systému reaktoru bude založené na technologii 
prokazatelně diverzní vůči technologii zálohovaných systémů. Tento požadavek při 
zálohování systémů využívající technologie volně programovatelných systémů 
splňují zejména analogové systémy, pevně propojené (prodrátované) systémy, 
systémy založené na reléové technice a systémy založené na programovatelných 
hradlových polích (FPGA technologie). 

V návrhu projektu bude důkladnou analýzou prokázáno, že diverzita mezi primárním 
ochranným systémem reaktoru a diverzním systémem reaktoru je dostatečná, je 
v návrhu projektu skutečně implementována a bude zajištěna pro všechny etapy 
životního cyklu systému. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.7 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 40 

 

V návrhu projektu bude konkrétní rozhodnutí o použití diverzity, volba druhu diverzity 
nebo rozhodnutí nepoužít diverzitu řádně zdůvodněno. 

Cílů požadovaného průkazu bude v projektovém řešení dosaženo tak, že projekt 
SKŘ bude při aplikaci principu diverzity posouzen jako komplexní celek s cílem 
eliminovat oblasti potenciální stejnorodosti, jako jsou materiál, komponenty, podobné 
výrobní procesy, podobný software nebo podobnosti pracovních principů nebo 
společných podpůrných funkcí. 

V projektu bude učiněna opatření, aby automatické funkce diverzního systému 
nenarušovaly funkce ochranných systémů. Tohoto cíle bude dosaženo mimo jiné 
vhodným nastavením bezpečnostních mezí a zajištěním priorit signálů mezi systémy 
jednotlivých úrovní ochrany do hloubky. Bližší informace k zajištění priority signálů 
jsou uvedeny v kapitole 3.7.1.2. 

Projektové řešení implementace funkční, softwarové a přístrojové diverzity bude 
založeno na deterministickém přístupu společně s posouzením rizika poruch ze 
společné příčiny a v souladu s PSA. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě: 

 WENRA SRL [3.7-7] Issue E: E10.10. 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] Req. 62, 6.34., 6.35., 6.36., Req. 63 a 6.37.  

3.7.9 SYSTÉMY PŘENOSU DAT  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy přenosu dat a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

3.7.9.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY PŘENOSU DAT 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy přenosu dat. 

Reference: Vyhláška na Projekt §40 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
ochranné systémy. Ochranné systémy musí 

d) být odděleny od řídicích systémů; propojení ochranných a řídicích systémů je 
přípustné, neovlivňuje-li negativně jadernou bezpečnost, 

3.7.9.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY PŘENOSU DAT 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy přenosu dat. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy přenosu dat budou popsány v 
dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.7-2].  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.7 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 41 

 

Projekt systému kontroly a řízení jaderné elektrárny bude zahrnovat systémy 
přenosu dat, které budou zajišťovat datovou komunikaci (přenos technologických a 
systémových dat) v rámci jednotlivých systémů kontroly a řízení a dále pak v rámci 
komplexní hierarchické architektury systému kontroly a řízení jaderného bloku. 

Účel a význam 

Požadované projektové řešení systémů přenosu dat zajistí přenos technologických a 
systémových dat, která jsou nutná pro plnění hlavního úkolu systému kontroly a 
řízení, tj. pro udržování předepsaných provozních parametrů technologického 
zařízení v souladu s projektovými kritérii a limitami a podmínkami bezpečného 
provozu, a v případě systémů důležitých z hlediska bezpečnosti pro spolehlivé 
plnění všech předepsaných ochranných funkcí. 

Zásady projektového řešení 

Projektové řešení systémů přenosu dat zajistí splnění obecných požadavků na SKŘ 
definovaných v kap. 3.7.1. 

Požadované projektové řešení systémů přenosu dat bude kromě implementace výše 
uvedených obecných požadavků řešeno tak, aby tyto systémy plnily další níže 
specifikované požadavky na funkce. 

Projektové řešení systémů přenosu dat podpoří aplikovatelnost požadavků na 
nezávislost a funkční oddělení SKŘ plnících ochranné funkce od ostatních systémů 
SKŘ. 

Požadované projektové řešení zajistí dostatečnou ochranu digitálních počítačových 
a komunikačních systémů a sítí proti kybernetickému útoku. Navržené projektové 
řešení bude pro splnění tohoto požadavku využívat osvědčených postupů, metodik a 
pravidel, které jsou v této oblasti k dispozici.  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě: 

 IAEA SSR 2/1 rev1 [3.7-4] Req. 64 a 6.38. 
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3.8 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na elektrické systémy a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.8-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.8-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.8-3] a WENRA NEW [3.8-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb., 162/2017 Sb. aj.), mezinárodních doporučení WENRA 
(například Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, 
stejně tak i relevantních norem. 

Elektrické systémy zajišťují vyvedení výkonu do elektrizační soustavy a rovněž 
pracovní, rezervní a nouzové elektrické napájení vlastní spotřeby, včetně systémů 
s vlivem na jadernou bezpečnost. Hlavním úkolem elektrických systémů je zajistit 
předepsané kvalitativní a kvantitativní parametry elektrického napájení, které 
napájeným technologickým systémům umožní spolehlivou funkci, a v případě 
systémů s vlivem na jadernou bezpečnost rovněž umožní spolehlivé splnění všech 
předepsaných bezpečnostních funkcí. 

Kapitola 3.8 je dále členěna na čtyři podkapitoly: 

 Kapitola 3.8.1 Všeobecné požadavky na elektrické systémy 

 Kapitola 3.8.2 Vnější elektrický systém 

 Kapitola 3.8.3 Elektrické systémy uvnitř elektrárny 

 Kapitola 3.8.4 Station Blackout 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.8-2]. 

3.8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na elektrické systémy a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Kapitola obsahuje obecné požadavky na elektrické systémy jako celek a obecné 
požadavky na zajištěné elektrické napájení vlastní spotřeby, zálohování systémů 
elektrického napájení, nouzové, diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení.  

3.8.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na elektrické systémy.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou elektrické systémy 
navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými 
v kap. 3.3.1.  
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Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4).  

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit pro systémy důležité pro provoz jaderného 
zařízení systém navzájem nezávislých zdrojů elektrického napájení tak, aby byla v 
rozumně proveditelné míře vyloučena možnost selhání elektrického napájení 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zdroje a systémy 
elektrického napájení podle odstavce 1 tak, aby 

a) systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost byly 
schopny vykonávat určené funkce, 

b) zálohující se systémy, konstrukce a komponenty byly z hlediska elektrického 
napájení navzájem nezávislé a 

c) zdroj elektrického napájení měl sám o sobě spolehlivost a kapacitu k zajištění 

1. plnění projektových limitů pro elektrické napájecí systémy při provozních stavech 
a 

2. bezpečnostních funkcí v souladu s požadavky projektu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (3) a) až f) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
elektrické napájecí systémy tak, aby 

a) bylo v rozumně proveditelné míře zajištěno, že porucha rozvodu elektrické 
energie mimo jaderné zařízení neovlivní 

1. systém pracovního napájení jaderného zařízení, 

2. systém rezervního napájení vlastní spotřeby jaderného zařízení a 

3. plnění základních bezpečnostních funkcí, 

b) pro napájení projektem jaderného zařízení určených systémů, konstrukcí a 
komponent s vlivem na jadernou bezpečnost byl k dispozici nouzový zdroj 
elektrického napájení, který je rychle dostupný, spolehlivý, nezávislý a za provozu 
testovatelný, (dále jen „nouzový zdroj elektrického napájení“) s výkonem 
poskytovaným po dobu potřebnou pro zajištění spolehlivé funkce systémů nutných 
pro zvládnutí situací, které jsou stanoveny v projektových východiscích, 

c) nouzový zdroj elektrického napájení byl schopen plnit svou bezpečnostní funkci 
při jednoduché poruše v systému nouzových zdrojů elektrického napájení a 
současné ztrátě vnějšího elektrického napájení, 

d) zatěžování nouzového zdroje elektrického napájení připojováním jednotlivých 
spotřebičů probíhalo řízeným způsobem a nedošlo k jeho přetížení, 
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e) v situaci, kdy je počet nezávislých nouzových zdrojů elektrického napájení nižší 
než počet nezávislých zálohujících se bezpečnostních systémů stejného typu, 
nebyla snížena spolehlivost a nezávislost zásahu bezpečnostních systémů a 

f) byly k dispozici další diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení zajišťující 
napájení systémů, konstrukcí a komponent pro zvládání situací vyvolaných 
extrémními vlastnostmi území a vnitřními událostmi patřícími do rozšířených 
projektových podmínek v souladu s postupy pro jejich zvládání stanovenými 
projektem jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit systémy, konstrukce a komponenty s 
vlivem na jadernou bezpečnost, u nichž je pro zajištění jaderné bezpečnosti nutné 
nepřetržité napájení z akumulátorů. Kapacita akumulátorů nepřetržitého napájení 
musí být projektem jaderného zařízení stanovena konzervativním přístupem s 
ohledem na potřebnou dobu napájení a výkon tak, aby byly zajištěny bezpečnostní 
funkce stanovené projektem jaderného zařízení do doby, než bude možné zajistit 
dobíjení akumulátorů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (5)  

Elektrický napájecí systém systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost musí být podle projektu jaderného zařízení vybaven monitorovacími a 
informačními systémy, které 

a) podávají pracovníkům obsluhy informace o stavu a důležitých elektrických 
parametrech elektrického napájecího systému a 

b) jsou schopny zjišťovat a lokalizovat poruchu elektrického napájecího systému a 
jeho komponent. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (6)  

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 50 
MW, které slouží k výrobě elektrické energie, musí obsahovat návrh způsobu 
zajištění napájení vlastní spotřeby jaderného zařízení z vlastního turbogenerátoru v 
případě, že napájení z vnější sítě je přerušeno a je znemožněno vyvedení výkonu 
turbogenerátoru do vnější sítě. 

3.8.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na elektrické systémy. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Elektrické systémy budou popsány v 
dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.8-2]. 

Elektrické systémy budou řešeny blokově, aby byla dostatečně omezena možnost 
přenosu a šíření elektrických poruch mezi jednotlivými bloky. Každý z bloků NJZ 
EDU bude mít k dispozici sítě a zdroje blíže specifikované v rámci této kapitoly ZBZ, 
z nichž každý bude mít spolehlivost a kapacitu k zajištění plnění projektových limitů 
pro elektrické napájecí systémy při provozních stavech a pro plnění bezpečnostních 
funkcí v souladu s požadavky projektu jaderného zařízení. Elektrické systémy budou 
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naprojektovány v souladu s požadavky strojně-technologických systémů, systémů 
kontroly a řízení (SKŘ), stavebních systémů a rovněž v souladu s požadavky na 
plnění předepsaných bezpečnostních funkcí, a to takovým způsobem, aby nedošlo 
ke snížení stanovené úrovně ochrany do hloubky, odolnosti vůči poruše ze společné 
příčiny a plnění kritéria jednoduché poruchy.  

Elektrické systémy určené pro zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost budou 
navrženy tak, aby umožňovaly provádět za provozu kontrolu stavu a zkoušky jejich 
funkčních schopností a spolehlivosti. Technické řešení těchto zařízení bude 
obsahovat bezpečnostní opatření kompenzující výskyt nezjištěných poškození za 
provozu jaderného zařízení.  

Elektrické systémy určené pro napájení systémů, konstrukcí a komponent s vlivem 
na jadernou bezpečnost budou vybaveny monitorovacími a informačními systémy, 
které poskytnou pracovníkům obsluhy informace o stavu a důležitých elektrických 
parametrech elektrického napájecího systému a budou schopny zjišťovat a 
lokalizovat poruchu elektrického napájecího systému a jeho komponent. 

Použití komerčně dostupných zařízení v elektrických systémech určených pro 
zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost bude umožněno za předpokladu, že jejich 
použití bylo ověřeno v relevantních průmyslových aplikacích a bylo u nich prokázáno 
splnění požadovaných funkčních, výkonových a kvalifikačních požadavků s 
dostatečnou bezpečnostní rezervou.  

Aplikace principu ochrany do hloubky pro elektrické systémy 

V souladu s bezpečnostními požadavky Atomového zákona [3.8-1], vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.8-2], IAEA SSR 2/1 (Rev. 1) [3.8-3], WENRA NEW [3.8-4] bude v 
projektu elektrárny zabezpečeno dodržení bezpečnostních cílů formou uplatnění 
principu ochrany do hloubky, který vychází z koncepce použití vícenásobných 
fyzických bariér proti úniku radioaktivních látek a zabezpečení integrity těchto bariér 
systémem vzájemně se doplňujících technických a organizačních opatření. Tento 
princip bude vhodným způsobem aplikován a rozpracován pro elektrické systémy.  

V rámci projektu budou elektrické systémy rozvodných sítí vlastní spotřeby, 
pracovních zdrojů elektrického napájení, rezervních zdrojů elektrického napájení, 
nouzových zdrojů elektrického napájení a diverzních a alternativních zdrojů 
elektrického napájení zařazeny do odpovídajících úrovní ochrany do hloubky v 
souladu s požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  

V souladu s definovanými principy budou opatření ochrany do hloubky hierarchicky 
uspořádána do pěti úrovní ochrany, přičemž při selhání opatření definovaných v 
rámci nižší úrovně bude následně uplatněno opatření vyšší úrovně.  

Realizace principu ochrany do hloubky bude technicky naplněna zajištěním potřebné 
míry nezávislosti, zálohování, fyzického oddělení, funkční izolace, redundance, 
fyzické a funkční různorodosti (diverzity) elektrických systémů integrovaných v 
jednotlivých úrovních ochrany do hloubky, přičemž budou zohledněny specifické 
požadavky na elektrické systémy.  

V rámci aplikace principu ochrany do hloubky bude v projektu elektrických systémů 
uplatněna redundance, která zajistí pro systémy vykonávající bezpečnostní funkce 
splnění kritéria jednoduché poruchy a dostatečné míry udržovatelnosti a 
testovatelnosti, přičemž konkrétní technická realizace zajištění požadovaného 
stupně redundance a plnění kritéria jednoduché poruchy bude vycházet z výsledků 
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bezpečnostní analýzy. V projektu bude ve vhodném rozsahu uplatněna redundance i 
pro systémy ovlivňující spolehlivost provozu elektrárny.  

V rámci aplikace principu ochrany do hloubky bude v projektu elektrických systémů 
aplikována diverzita v dostatečné míře omezující výskyt poruch ze společné příčiny. 
V projektu bude navržen vhodný způsob a rozsah diverzity odpovídající významu 
bezpečnostních funkcí vykonávaných danou komponentou či systémem.  

Elektrické rozvodné sítě vlastní spotřeby 

Elektrické napájení spotřebičů s vlivem na jadernou bezpečnost bude realizováno ze 
sítí I. a II. kategorie zajištěného napájení ve smyslu české legislativy (viz níže 
"Nouzové zdroje elektrického napájení pro bezpečnostní systémy" v této kapitole). 
Tyto sítě budou normálně napájeny z pracovního napájení vlastní spotřeby (PNVS) 
nebo rezervního napájení vlastní spotřeby (RNVS), přičemž v případě souběžného 
výpadku PNVS i RNVS přejdou automaticky na napájení z nouzových zdrojů 
elektrického napájení. Zdroje a sítě I. a II. kategorie zajištěného napájení budou 
uspořádány do systémů zajištěného napájení (SZN). Tyto SZN budou dostatečně 
navzájem nezávislé, oddělené (z hlediska elektrického, stavebního, požárního atd.), 
odolné vůči účinkům prostředí v NJZ EDU, a to včetně zajištění potřebné úrovně 
seismické odolnosti. Rovněž budou odolné vůči tranzientním jevům z vnějšího 
elektrického systému (tj. nadřazené elektrizační soustavy) a vnitřního elektrického 
systému (tj. rozvodů vlastní spotřeby). SZN budou podpůrnými bezpečnostními 
systémy pro příslušnou divizi výkonných a ochranných bezpečnostních systémů. 

Sítě normálního napájení (tzv. III. kategorie nezajištěného napájení) budou napájeny 
pouze z pracovních a rezervních zdrojů elektrického napájení, tj. bez možnosti 
zálohování z nouzových zdrojů elektrického napájení. Z těchto sítí budou napájeny 
spotřebiče bez vlivu na jadernou bezpečnost. Sítě normálního napájení se budou v 
projektově zdůvodněném rozsahu vzájemně zálohovat a budou vykazovat potřebnou 
úroveň odolnosti vůči tranzientním jevům z vnějšího a vnitřního elektrického 
systému. 

Elektrické rozvodné sítě vlastní spotřeby budou projektovány v souladu s 
charakteristikami území k umístění NJZ EDU z pohledu elektromagnetické 
interference specifikovanými v rámci kapitoly 2.3.4.7 „Elektromagnetická 
interference“ a rovněž projektovými východisky pro EMC a vazby na elektrizační 
soustavu specifikovanými v rámci kapitoly 2.11. 

Pracovní zdroje elektrického napájení 
Pracovní zdroje elektrického napájení budou nedílnou součástí hierarchie ochrany 
do hloubky v oblasti zajištění elektrického napájení NJZ EDU. Pracovním zdrojem 
elektrického napájení vlastní spotřeby každého z bloků budou odbočkové 
transformátory s regulací napětí pod zatížením. Tyto odbočkové transformátory 
budou napájeny přímo z alternátoru příslušného bloku (pokud bude odbočka 
instalována mezi svorkami generátoru a blokovým transformátorem) nebo z místa za 
blokovým transformátorem na straně 400 kV (pokud bude odbočka instalována na 
straně ZVN blokového transformátoru v elektrárenské rozvodně 400 kV v areálu NJZ 
EDU). Tento způsob napájení bude technicky realizován s využitím generátorového 
vypínače a blokového vypínače. Vlastní spotřeba tedy bude napájena z pracovních 
zdrojů elektrického napájení ve všech režimech, kdy bude zachována funkce a 
vazba s generátorem nebo s vnějším elektrickým systémem (najíždění, normální 
provoz na výkonu, normální odstavování, abnormální režimy a havarijní podmínky 
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na bloku, poruchy v přenosové soustavě nebo na turbosoustrojí se zachováním 
stability turbosoustrojí nebo sítě). Dojde-li k přerušení vazby s vnější sítí a zároveň je 
znemožněno vyvedení výkonu turbogenerátoru do vnější sítě, zreguluje 
turbogenerátor na výkon odpovídající vlastní spotřebě tak, aby mohl dále napájet 
pouze vlastní spotřebu. Vlastní spotřeba tak bude stále napájena z pracovních 
zdrojů.  

Rezervní zdroje elektrického napájení 

Rezervní zdroje elektrického napájení budou nedílnou součástí hierarchie ochrany 
do hloubky v oblasti zajištění elektrického napájení NJZ EDU. Rezervním zdrojem 
elektrického napájení pro každý z bloků budou rezervní transformátory s regulací 
napětí pod zatížením. Transformátory budou připojeny k distribuční síti 110 kV. Na 
rezervní napájení bude blok přecházet v případě částečné nebo úplné ztráty 
pracovních zdrojů elektrického napájení. Přepnutí bude iniciováno prioritně 
automaticky s možností ručního přepnutí. V rámci aplikace principu ochrany do 
hloubky pro elektrické systémy bude rezervní napájení poskytovat odpovídající 
náhradu pracovního napájení v takovém rozsahu, aby nebyla nutná aktivace 
nouzových zdrojů elektrického napájení.  

Nouzové zdroje elektrického napájení pro systémy související s bezpečností a 
pro ochranu investic 

Nouzové zdroje elektrického napájení pro systémy související s bezpečností a pro 
ochranu investic budou integrovány do elektrických systémů v rámci hierarchie 
ochrany do hloubky v oblasti zajištění elektrického napájení NJZ EDU. Tyto zdroje 
budou zabezpečovat elektrické napájení systémů klasifikovaných jako souvisejících 
s bezpečností, zařízení finančně nákladných, převážně konvenčního ostrova (např. 
turbosoustrojí), a dalších zařízení důležitých z hlediska bezpečnosti osob. 

Nouzové zdroje elektrického napájení pro bezpečnostní systémy 

Nouzové zdroje elektrického napájení pro bezpečnostní systémy budou plnit 
bezpečnostní funkce a představují zároveň součást hierarchie ochrany do hloubky v 
oblasti zajištění elektrického napájení NJZ EDU. Tyto zdroje budou mít dostatečný 
výkon pro napájení projektem určených systémů, konstrukcí a komponent s vlivem 
na jadernou bezpečnost po dobu potřebnou pro zajištění spolehlivé funkce systémů 
nutných pro zvládnutí situací stanovených v projektových východiscích. 

Nouzové zdroje elektrického napájení budou určeny pro případ současné ztráty 
pracovních i rezervních zdrojů elektrického napájení a budou strukturovány do 
funkčně i dispozičně nezávislých systémů zajištěného napájení (SZN), přičemž 
základní koncepce redundance SZN bude vycházet z požadavků technologického 
projektu. Tyto SZN včetně nouzových zdrojů elektrického napájení pro bezpečnostní 
systémy (I. a II. kategorie zajištěného napájení) budou řešeny důsledně blokově. 

Nouzové zdroje elektrického napájení budou instalovány v areálu NJZ EDU a jejich 
funkceschopnost bude nezávislá jak na stavu pracovních či rezervních zdrojů 
elektrického napájení, tak na stavu vnějšího elektrického systému. V redundantních 
kanálech iniciace nouzových zdrojů elektrického napájení bude v dostatečném 
rozsahu uplatněn princip funkční, konstrukční a technologické diverzity. 

Počet nouzových zdrojů bude určen konkrétním projektem. Počet nezávislých 
nouzových zdrojů elektrického napájení bude přednostně řešen tak, že počet těchto 
zdrojů bude stejný jako počet napájených nezávislých zálohujících se 
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bezpečnostních systémů.  V případě, že počet nezávislých nouzových zdrojů 
elektrického napájení bude nižší než počet nezávislých zálohujících se 
bezpečnostních systémů stejného typu, bude v projektu prokázáno, že nebude 
snížena spolehlivost a nezávislost zásahu bezpečnostních systémů. 

Nouzové zdroje elektrického napájení pro sítě II. kategorie zajištěného napájení 
budou tvořeny dieselgenerátory, popř. jinými technickými prostředky splňujícími 
požadavky na plnění bezpečnostních funkcí. V případě použití dieselgenerátorů 
bude jejich start iniciován automaticky při ztrátě napájení příslušného SZN z PNVS, 
resp. RNVS a jejich zatěžování bude po jejich připojení k příslušnému SZN řešeno 
automaticky postupným (sekvenčním) způsobem. Pomocné systémy 
dieselgenerátorů budou zajišťovat řádnou funkci podporovaných technologických 
systémů dieselgenerátorů v průběhu normálního provozu, abnormálního provozu a v 
havarijních podmínkách elektrárny, a to v souladu s vrcholovým požadavkem na 
zajištění jaderné bezpečnosti. Všechny dieselgenerátory bezpečnostních systémů 
budou vybaveny nezávislými a navzájem nesdílenými podpůrnými systémy, 
především palivovým systémem, systémem sání vzduchu a odvodu spalin, 
systémem startovacího vzduchu, systémem mazacího oleje, systémem chladící 
vody a elektrickými systémy. Pomocné systémy dieselgenerátorů budou dostatečně 
dimenzovány, dostatečně chráněny před působením vnějších a vnitřních vlivů a 
budou umožňovat periodické inspekce a testování za provozu. V prostoru elektrárny 
bude skladováno množství paliva dostačující pro nepřetržitý provoz všech 
dieselgenerátorů bezpečnostních systémů s nominálním výkonem po dobu 
potřebnou pro zajištění spolehlivé funkce systémů nutných pro zvládnutí situací, 
které budou stanoveny v projektových východiscích.  

Nouzové zdroje elektrického napájení pro sítě I. kategorie ZN budou tvořeny 
akumulátorovými bateriemi se systémy nepřetržitého napájení (usměrňovače a 
střídače). Kapacita akumulátorových baterií nepřetržitého napájení bude stanovena 
konzervativním přístupem s ohledem na potřebnou dobu napájení a výkon tak, aby 
byly zajištěny bezpečnostní funkce stanovené projektem do doby, než bude možné 
zajistit dobíjení akumulátorů. V projektu zdrojů elektrického napájení I. kategorie ZN 
bude uplatněn dle potřeby princip funkční, konstrukční a technologické diverzity. 

Nouzové zdroje elektrického napájení budou navrženy tak, aby umožňovaly 
provádět bez narušení jaderné bezpečnosti kontrolu stavu, zkoušky funkčních 
schopností a spolehlivosti, testování, revizní a opravárenské činnosti, výměny 
komponent a kalibrace. V projektu nouzových zdrojů elektrického napájení bude 
zajištěna možnost provádět jejich funkční zkoušky. 

Diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení 

Diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení budou určeny pro zvládání a 
zotavení se z událostí typu Station Blackout. V rámci aplikace principu ochrany do 
hloubky bude v projektu diverzních a alternativních zdrojů elektrického napájení 
uplatněna odpovídající míra redundance. Základní legislativní požadavky vztahující 
se k Station Blackout jsou uvedeny v rámci kap. 3.8.4.  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.8-3] Req. 68, 6.43., 6.44. a 6.45. 
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3.8.2 VNĚJŠÍ ELEKTRICKÝ SYSTÉM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vnější elektrický systém a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Vnější elektrický systém zajišťuje vyvedení výkonu do elektrizační soustavy a rovněž 
pracovní a rezervní napájení vlastní spotřeby. 

Vnější elektrický systém představuje významné rozhraní mezi elektrárnou a 
elektrizační soustavou, které má vliv na funkci systémů s vlivem na jadernou 
bezpečnost a rovněž plní důležitou roli v hierarchii ochrany do hloubky v oblasti 
zajištění elektrického napájení. 

Vnější elektrický systém zahrnuje pro každý blok NJZ EDU připojení do elektrizační 
soustavy (prostřednictvím rozvodny 400 kV a 110 kV Slavětice), tj. linky vyvedení 
výkonu 400 kV a vedení rezervního napájení 110 kV, včetně odpovídajícího 
příslušenství uvedených systémů. 

3.8.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA VNĚJŠÍ ELEKTRICKÝ 
SYSTÉM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vnější elektrický systém.  

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (1)  

Projekt jaderného zařízení musí zajistit pro systémy důležité pro provoz jaderného 
zařízení systém navzájem nezávislých zdrojů elektrického napájení tak, aby byla v 
rozumně proveditelné míře vyloučena možnost selhání elektrického napájení 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zdroje a systémy 
elektrického napájení podle odstavce 1 tak, aby 

a) systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost byly 
schopny vykonávat určené funkce, 

b) zálohující se systémy, konstrukce a komponenty byly z hlediska elektrického 
napájení navzájem nezávislé a 

c) zdroj elektrického napájení měl sám o sobě spolehlivost a kapacitu k zajištění 

1. plnění projektových limitů pro elektrické napájecí systémy při provozních stavech 
a 

2. bezpečnostních funkcí v souladu s požadavky projektu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (3) a) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
elektrické napájecí systémy tak, aby 

a) bylo v rozumně proveditelné míře zajištěno, že porucha rozvodu elektrické 
energie mimo jaderné zařízení neovlivní 

1. systém pracovního napájení jaderného zařízení, 

2. systém rezervního napájení vlastní spotřeby jaderného zařízení a 
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3. plnění základních bezpečnostních funkcí 

3.8.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA VNĚJŠÍ ELEKTRICKÝ SYSTÉM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na vnější elektrický systém. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Vnější elektrický systém bude popsán v 
dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.8-2].  

Projekt vnějšího elektrického systému zajistí takové řešení vazby bloku s elektrizační 
soustavou, které bude splňovat technologické a bezpečnostní požadavky vnitřního 
elektrického systému specifikované v rámci kap. 3.8.3 (tj. systému napájení vlastní 
spotřeby). 

Projekt vnějšího elektrického systému bude obsahovat pracovní a rezervní zdroje 
elektrického napájení, z nichž každý bude mít spolehlivost a kapacitu k zajištění 
plnění projektových limitů pro elektrické napájecí systémy při provozních stavech a 
pro plnění bezpečnostních funkcí v souladu s požadavky projektu jaderného 
zařízení. 

V projektu vnějšího elektrického systému a jeho vazeb na vnitřní elektrický systém 
bude aplikován princip ochrany do hloubky. To znamená, že v případě elektrické 
poruchy iniciované ve vnějším elektrickém systému bude zajištěna požadovaná 
sekvence přechodu napájení vlastní spotřeby z pracovního napájení na rezervní 
napájení a v případě potřeby na nouzové napájení. Realizace principu ochrany do 
hloubky v rámci vnějšího elektrického systému bude technicky naplněna zajištěním 
potřebné míry nezávislosti, oddělení, funkční izolace, redundance, fyzické a funkční 
různorodosti (diverzity). 

Bloky NJZ EDU budou připojeny do elektrizační soustavy (ES) ČR prostřednictvím 
rozvodny 400 kV Slavětice, do které jsou v současnosti vyvedeny i bloky EDU1-4. 
Vazba obou bloků NJZ EDU na rozvodnu 400 kV Slavětice bude realizována 
venkovními vedeními 400 kV a kabelovými vedeními 110 kV. Pro každý blok bude 
instalována jedna samostatná linka vyvedení výkonu 400 kV a dvě kabelová vedení 
rezervního napájení 110 kV. Technické a organizační rozhraní bloků NJZ EDU a ES 
bude realizováno v souladu s požadavky Kodexu PS (ČEPS) a Pravidly provozování 
distribučních soustav (E.ON). 

Technologické subsystémy vyvedení výkonu budou řešeny blokově, aby 
byla dostatečně omezena možnost přenosu a šíření elektrických poruch mezi 
jednotlivými bloky. Výkon každého generátoru daného bloku bude po transformaci v 
blokovém transformátoru vyveden blokovou linkou do přenosové soustavy 400 kV. 
Ve vývodu generátoru daného bloku, popř. až za blokovým transformátorem, bude 
instalován generátorový vypínač. Zdrojem pracovního napájení vlastní spotřeby 
bloku bude odbočka ze systému vyvedení výkonu (z generátorového napětí, popř. 
ze strany 400 kV za blokovým transformátorem). Najíždění bloku bude zajištěno ze 
zdroje pracovního napájení, tj. z přenosové soustavy 400 kV. Z důvodu zajištění 
vysoké spolehlivosti bude vyvedení výkonu bloku realizováno v zapojení “dva 
vypínače na odbočku”. Blokový vypínač linky 400 kV bude instalován v rozvodně 
Slavětice. Elektrické systémy vyvedení výkonu každého bloku budou vybaveny 
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vhodnými systémy ochran, automatik, regulací a řízení zkoordinovanými 
s odpovídajícími technickými systémy přenosové soustavy 400 kV a se všemi 
relevantními elektrickými subsystémy v rámci schématu napájení vlastní spotřeby 
NJZ EDU. Rozvodna 400 kV bude pro zapojení bloků NJZ EDU rozšířena, upravena 
a posílena a bude i jedním ze zdrojů pracovního napájení vlastní spotřeby. 

Rezervní napájení bude řešeno blokově a bude zajišťovat potřebnou míru funkční 
nezávislosti na pracovním napájení vlastní spotřeby. Zdrojem rezervního napájení 
vlastní spotřeby obou bloků NJZ EDU bude rozvodna 110 kV Slavětice, která je 
rovněž jedním ze zdrojů rezervního napájení vlastní spotřeby stávajících bloků 
EDU1-4. Stávající rozvodna 110 kV Slavětice je propojena s přenosovou soustavou 
400 kV transformací 400/110 kV. Elektrické systémy rezervního napájení každého 
bloku budou vybaveny vhodnými systémy ochran, automatik, regulací a řízení 
zkoordinovanými s odpovídajícími technickými systémy distribuční soustavy 110 kV 
a se schématem napájení vlastní spotřeby NJZ EDU. 

V rámci zpracování kapitoly 3.8 ZBZ byla zpracována Analýza vícenásobných 
poruch v oblasti vyvedení výkonu a RNVS pro lokalitu Dukovany [3.8-5], pro 
posouzení rizik vyplývajících ze souběhů, křížení, konstrukce a umístění 
podzemních kabelových a nadzemních venkovních vedení 110 kV a 400 kV v nově 
navrženém koridoru mezi transformovnou Slavětice, NJZ EDU a EDU1-4. Analýza 
[3.8-5] posuzuje a porovnává stávající stav koridoru mezi transformovnou Slavětice 
a EDU1-4 s nově navrženým uspořádáním tohoto koridoru z důvodu umístění NJZ 
EDU. Z výsledků analýzy [3.8-5] vyplývá, že nově navrhovaný koridor mezi EDU1-4, 
NJZ EDU a transformovnou Slavětice nezvyšuje četnost nejzávažnějších poruch, při 
kterých jeden z bloků EDU1-4 přichází o vazbu na elektrizační síť 110 kV i 400 kV. 
Analýza [3.8-5] dále hodnotí provedení vyvedení výkonu a RNVS NJZ EDU a 
způsob připojení NJZ EDU na elektrizační soustavu a prokazuje správnost 
zvoleného řešení napojení na elektrizační soustavu 110 kV a 400 kV. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.8-3] Req. 41. 
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3.8.3 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY UVNITŘ ELEKTRÁRNY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na elektrické systémy uvnitř elektrárny a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Vnitřní elektrický systém zajišťuje pracovní, rezervní a nouzové elektrické napájení 
vlastní spotřeby, včetně systémů s vlivem na jadernou bezpečnost. Hlavním úkolem 
vnitřního elektrického systému je zajistit předepsané kvalitativní a kvantitativní 
parametry elektrického napájení, které napájeným technologickým systémům 
umožní spolehlivou funkci (tj. zejména spolehlivou výrobu elektrické energie) a v 
případě systémů důležitých z hlediska bezpečnosti umožní spolehlivé plnění všech 
předepsaných bezpečnostních funkcí. 

Elektrické systémy uvnitř elektrárny zahrnují veškeré elektrické systémy a 
komponenty, které nejsou součástí vnějšího elektrického systému definovaného 
v kap. 3.8.2. 

3.8.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 
UVNITŘ ELEKTRÁRNY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na elektrické systémy uvnitř elektrárny.  

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit pro systémy důležité pro provoz jaderného 
zařízení systém navzájem nezávislých zdrojů elektrického napájení tak, aby byla v 
rozumně proveditelné míře vyloučena možnost selhání elektrického napájení 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zdroje a systémy 
elektrického napájení podle odstavce 1 tak, aby 

a) systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost byly 
schopny vykonávat určené funkce, 

b) zálohující se systémy, konstrukce a komponenty byly z hlediska elektrického 
napájení navzájem nezávislé a 

c) zdroj elektrického napájení měl sám o sobě spolehlivost a kapacitu k zajištění 

1. plnění projektových limitů pro elektrické napájecí systémy při provozních stavech 
a 

2. bezpečnostních funkcí v souladu s požadavky projektu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (3) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
elektrické napájecí systémy tak, aby 

a) bylo v rozumně proveditelné míře zajištěno, že porucha rozvodu elektrické 
energie mimo jaderné zařízení neovlivní 

1. systém pracovního napájení jaderného zařízení, 

2. systém rezervního napájení vlastní spotřeby jaderného zařízení a 
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3. plnění základních bezpečnostních funkcí 

Zvláštní požadavky na elektrické systémy zajištěného napájení 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (3) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
elektrické napájecí systémy tak, aby 

b) pro napájení projektem jaderného zařízení určených systémů, konstrukcí a 
komponent s vlivem na jadernou bezpečnost byl k dispozici nouzový zdroj 
elektrického napájení, který je rychle dostupný, spolehlivý, nezávislý a za provozu 
testovatelný, (dále jen „nouzový zdroj elektrického napájení“) s výkonem 
poskytovaným po dobu potřebnou pro zajištění spolehlivé funkce systémů nutných 
pro zvládnutí situací, které jsou stanoveny v projektových východiscích, 

c) nouzový zdroj elektrického napájení byl schopen plnit svou bezpečnostní funkci 
při jednoduché poruše v systému nouzových zdrojů elektrického napájení a 
současné ztrátě vnějšího elektrického napájení, 

d) zatěžování nouzového zdroje elektrického napájení připojováním jednotlivých 
spotřebičů probíhalo řízeným způsobem a nedošlo k jeho přetížení 

e) v situaci, kdy je počet nezávislých nouzových zdrojů elektrického napájení nižší 
než počet nezávislých zálohujících se bezpečnostních systémů stejného typu, 
nebyla snížena spolehlivost a nezávislost zásahu bezpečnostních systémů a 

f) byly k dispozici další diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení zajišťující 
napájení systémů, konstrukcí a komponent pro zvládání situací vyvolaných 
extrémními vlastnostmi území a vnitřními událostmi patřícími do rozšířených 
projektových podmínek v souladu s postupy pro jejich zvládání stanovenými 
projektem jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit systémy, konstrukce a komponenty s 
vlivem na jadernou bezpečnost, u nichž je pro zajištění jaderné bezpečnosti nutné 
nepřetržité napájení z akumulátorů. Kapacita akumulátorů nepřetržitého napájení 
musí být projektem jaderného zařízení stanovena konzervativním přístupem s 
ohledem na potřebnou dobu napájení a výkon tak, aby byly zajištěny bezpečnostní 
funkce stanovené projektem jaderného zařízení do doby, než bude možné zajistit 
dobíjení akumulátorů. 

3.8.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ELEKTRICKÉ SYSTÉMY UVNITŘ 
ELEKTRÁRNY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na elektrické systémy uvnitř elektrárny. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Elektrické systémy uvnitř elektrárny 
budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.8-2]. 

Vnitřní elektrický systém bude koncipován blokově, aby byla dostatečně omezena 
možnost přenosu a šíření elektrických poruch mezi jednotlivými bloky. 
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Projekt vnitřního elektrického systému bude obsahovat pracovní, rezervní, nouzové 
a diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení, z nichž každý bude mít 
spolehlivost a kapacitu k zajištění plnění projektových limitů pro elektrické napájecí 
systémy při provozních stavech a pro plnění bezpečnostních funkcí v souladu 
s požadavky projektu jaderného zařízení. Funkce, charakteristiky a požadavky na 
jednotlivé druhy zdrojů elektrického napájení jsou podrobně popsány v kapitole 
3.8.1.2. 

V projektu vnitřního elektrického systému a jeho vazeb na vnější elektrický systém 
bude aplikován princip ochrany do hloubky. To znamená, že v případě elektrické 
poruchy iniciované ve vnitřním elektrickém systému bude zajištěna požadovaná 
sekvence přechodu napájení vlastní spotřeby z pracovního napájení na rezervní 
napájení a v případě potřeby i na nouzové napájení. Tj. při výpadku pracovního 
napájení bude zajištěn automatický přechod vlastní spotřeby na rezervní napájení, v 
případě souběžného výpadku pracovního i rezervního napájení budou k dispozici 
zdroje nouzového elektrického napájení, které budou zahrnovat funkčně i dispozičně 
nezávislé systémy zajištěného napájení (SZN), přičemž základní koncepce 
redundance SZN bude vycházet z požadavků technologického projektu (požadavků 
kladených projektem na napájení systémů a spotřebičů, zejména v rámci části 
strojně–technologické a SKŘ v souladu s jejich bezpečnostními funkcemi) a každý 
SZN bude schopen zajistit elektrické napájení k němu příslušných bezpečnostních 
technologických a řídících systémů dostačujících pro splnění požadovaných 
bezpečnostních funkcí. 

Na základě bezpečnostní klasifikace budou stanoveny specifické požadavky na 
robustnost projektového řešení, kvalifikaci a spolehlivost elektrických systémů 
včetně požadavků na maximálně přípustnou dobu trvání, resp. dobu přerušení 
napájení, na dostatečnou kapacitu, výkon, napětí a další parametry (např. autonomii 
paliva, startovací systém SZN, pomocné systémy SZN apod.). 

Realizace principu ochrany do hloubky bude technicky naplněna zajištěním potřebné 
míry nezávislosti, fyzického oddělení, funkční izolace, redundance, fyzické a funkční 
různorodosti (diverzity) bezpečnostních systémů a případně i systémů souvisejících 
s bezpečností, pokud plní bezpečnostní funkce, a rovněž systémů pro ochranu osob 
a investic. 

Vnitřní elektrické systémy budou odolné vůči poruchám z vnějšího elektrického 
systému tak, že bude v rozumně proveditelné míře zajištěno, že porucha rozvodu 
elektrické energie mimo jaderné zařízení neovlivní systém pracovního napájení, 
rezervního napájení a plnění základních bezpečnostních funkcí. 

 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.8-3] Req. 68, 6.43., 6.44. a 6.45. 
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3.8.4 STATION BLACKOUT 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na opatření pro řešení Station Blackout a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Událost Station Blackout (SBO) je jednou z postulovaných iniciačních událostí, které 
mohou iniciovat vznik havarijních podmínek, včetně těžkých havárií. Událostí Station 
Blackout se rozumí souběžná ztráta pracovního a rezervního napájení vlastní 
spotřeby bloku, tj. ztráta elektrického napájení z vnějšího elektrického systému (sítě 
400 kV i 110 kV), přičemž dojde navíc k odstavení generátoru a rovněž k selhání 
nouzových zdrojů elektrického napájení zařazených do systémů zajištěného 
napájení II. kategorie, a to souběžně ve všech divizích bezpečnostních systémů, tj. 
provozuschopné zůstanou pouze nouzové zdroje elektrického napájení systémů I. 
kategorie zajištěného napájení. 

3.8.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA STATION BLACKOUT 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na opatření pro řešení Station Blackout.  

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (3) f) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
elektrické napájecí systémy tak, aby 

f) byly k dispozici další diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení zajišťující 
napájení systémů, konstrukcí a komponent pro zvládání situací vyvolaných 
extrémními vlastnostmi území a vnitřními událostmi patřícími do rozšířených 
projektových podmínek v souladu s postupy pro jejich zvládání stanovenými 
projektem jaderného zařízení. 

3.8.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA STATION BLACKOUT 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na opatření pro řešení Station 
Blackout. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Opatření pro řešení Station Blackout 
budou popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.8-2]. 

V projektu elektrických systémů bude vyžadována instalace diverzních a 
alternativních zdrojů elektrického napájení včetně zdrojů pro zvládání a zotavení se 
z události typu Station Blackout (SBO). 

Diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení budou součástí systému ochrany 
do hloubky v oblasti zajištění elektrického napájení a budou především určeny pro 
napájení systémů, konstrukcí a komponent pro zvládání situací vyvolaných 
extrémními vlastnostmi území a vnitřními událostmi patřícími do rozšířených 
projektových podmínek v souladu s postupy pro jejich zvládání stanovenými 
projektem. 
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V projektu elektrických systémů bude vyžadováno vytvoření připojovacích míst pro 
mobilní zdroje elektrického napájení, která budou fyzicky přístupná i za rozšířených 
projektových podmínek. 

Diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení budou navrženy a dimenzovány 
tak, aby byly v dostatečné míře zajištěny požadované bezpečnostní funkce. V 
projektu těchto zdrojů a jejich integrace do elektrických systémů budou vhodně 
aplikovány principy zajištění potřebné míry nezávislosti, fyzického oddělení, funkční 
izolace, redundance, fyzické a funkční různorodosti (diverzity). 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.8-3] Req. 68, 6.44A., 6.44B., 6.44C., 6.44.D. a 
6.45A. 
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3.9 POMOCNÉ SYSTÉMY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na pomocné systémy a stavební objekty a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.9-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.9-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.9-3] a WENRA NEW [3.9-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Pomocné systémy jsou určeny ke spolehlivému plnění pomocných funkcí při 
normálním provozu elektrárny. 

Kapitola 3.9 je dále členěna na pět podkapitol: 

 Kapitola 3.9.1 Zacházení s palivem a jeho skladování 

 Kapitola 3.9.2 Vodní systémy (i nedůležité – pitná voda, CCHV atd.) 

 Kapitola 3.9.3 Pomocné provozní systémy 

 Kapitola 3.9.4 Systémy klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace 

 Kapitola 3.9.5 Ostatní pomocné systémy 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.9-2].  

3.9.1 ZACHÁZENÍ S PALIVEM A JEHO SKLADOVÁNÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zacházení s palivem a jeho nakládání a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

Systémy a prostředky pro zacházení s jaderným palivem a jeho nakládání budou 
zajišťovat bezpečný příjem a skladování čerstvého paliva, zavážení a vyvážení 
paliva z reaktoru, skladování ozářeného paliva v bazénech a manipulaci s ozářeným 
palivem a s obalovými soubory. 

3.9.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZACHÁZENÍ S PALIVEM A 
JEHO NAKLÁDÁNÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zacházení s palivem a jeho nakládání.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy a prostředky 
pro zacházení s palivem a jeho nakládání navrženy v souladu se základními 
bezpečnostními principy a požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  
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Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Reference: Atomový zákon §110 (2) 

Původce vyhořelého jaderného paliva je povinen nakládat s ním tak, aby nebyla 
ztížena možnost jeho další přepravy a dalšího nakládání s ním. 

Reference: Vyhláška na Projekt §13 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na plnění principů bezpečného 
využívání jaderné energie při manipulaci s čerstvým a ozářeným jaderným palivem a 
jeho skladování v případě 

a) čerstvého jaderného paliva v 

1. samostatných jaderných zařízeních pro skladování čerstvého jaderného paliva, 
nebo 

2. prostorách jaderného zařízení s jaderným reaktorem určených ke skladování 
čerstvého jaderného paliva a 

b) ozářeného jaderného paliva v zařízeních pro skladování ozářeného jaderného 
paliva, kterými jsou prostory jaderného zařízení nebo sklad vyhořelého jaderného 
paliva, (dále jen „zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva“), a z nich 
zejména zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva s kapalným chladicím 
médiem (dále jen „bazén skladování“). 

Reference: Vyhláška na Projekt §13 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí v oblasti požadavků na plnění principů bezpečného 
využívání jaderné energie při manipulaci s čerstvým a ozářeným jaderným palivem a 
jeho skladování zajistit 

a) ochranu fyzických bezpečnostních bariér ochranou do hloubky, založenou 
zejména na inherentních vlastnostech nebo pasivních funkcích systémů, konstrukcí 
a komponent, 

b) provádění periodických kontrol a zkoušek vybraných zařízení, 

c) minimalizaci pravděpodobnosti poškození nebo ztráty jaderného paliva, 

d) zabránění pádu jaderného paliva během přepravy, 

e) zabránění pádu předmětů na palivový soubor a 

f) podkritičnost uskladněného jaderného paliva prostorovým rozmístěním jaderného 
paliva nebo jinými fyzikálními prostředky a postupy stanovenými při použití 
konzervativního přístupu tak, aby nedošlo k překročení hodnoty 

1. 0,95 efektivního koeficientu násobení neutronů při provozních stavech a 
předpokládaných podmínkách základní projektové nehody, nebo 

2. 0,98 efektivního koeficientu násobení neutronů v podmínkách optimální 
moderace. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §14 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na plnění 
principů bezpečného využívání jaderné energie při manipulaci s ozářeným jaderným 
palivem a jeho skladování v zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva. 

Reference: Vyhláška na Projekt §14 (2) 

Projekt zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva musí v oblasti 
požadavků na plnění principů bezpečného využívání jaderné energie při manipulaci 
s ozářeným jaderným palivem a jeho skladování zajistit 

a) odvod zbytkového tepla ozářeného jaderného paliva při provozních stavech a 
základních projektových nehodách, 

b) kapacitu zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva v rozsahu 
umožňujícím manipulaci s palivovými soubory pro potřeby kontroly, vyhledání 
poškození, provedení oprav a vyvezení jaderného paliva z aktivní zóny, 

c) kapacitu zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva v rozsahu 
umožňujícím při vyřazování z provozu nebo v případě nepředpokládaných 
provozních problémů jaderného zařízení s jaderným reaktorem manipulaci s 
obalovými soubory s ozářeným jaderným palivem nebo s jednotlivými palivovými 
soubory tak, aby byla zajištěna jaderná bezpečnost a radiační ochrana. 

d) technické prostředky bazénu skladování umožňující 

1. provádění pravidelných kontrol a zkoušek pro sledování integrity palivových 
elementů a palivových souborů, 

2. skladování porušených palivových elementů nebo poškozených palivových 
souborů a manipulaci s nimi, 

3. oddělené skladování ozářeného jaderného paliva, které nesplňuje projektová 
kritéria týkající se integrity ozářeného jaderného paliva, obsahu jiné radioaktivní látky 
v něm, testů palivových elementů a palivových souborů nebo možnosti oprav 
palivových souborů, 

4. kontrolu chemického složení a obsahu radionuklidů v kapalném médiu, ve kterém 
je ozářené jaderné palivo skladováno nebo ve kterém je s ním manipulováno, 

5. sledování a řízení teploty a výšky hladiny v bazénu skladování a odhalení úniků 
kapaliny z tohoto bazénu, 

6. udržování kapacity chlazení bazénu skladování ve všech provozních stavech a v 
havarijních podmínkách jaderného zařízení provozními prostředky, bezpečnostními 
systémy a diverzními prostředky tak, aby se zabránilo odhalení palivových souborů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §15 

Projektem jaderného zařízení užité výpočetní analýzy prokazující podkritičnost 
skladování jaderného paliva musí konzervativním přístupem zohlednit vliv 

a) geometrických a materiálových vlastností zařízení pro skladování jaderného 
paliva, zejména 

1. geometrie tohoto zařízení, včetně vlastností použitých konstrukčních materiálů, 

2. roztečí palivových elementů v palivovém souboru a 

b) počtu a míry obohacení palivových elementů, 
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c) přítomnosti rozpuštěného bóru v bazénu skladování, 

1. vyhořívajících absorbátorů neutronů integrovaných do jaderného paliva, a to se 
zohledněním typu integrálního vyhořívajícího absorbátoru, jeho rozmístění a 
množství a 

2. nejvyšší dosahované schopnosti násobení neutronů jaderného paliva, a  

d) vyhoření jaderného paliva, pokud 

1. jeho schopnost násobení neutronů je vyhodnotitelná a 

2. jde o vyhořelé jaderné palivo, které strávilo nejméně jednu palivovou kampaň v 
aktivní zóně. 

3.9.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ZACHÁZENÍ S PALIVEM A JEHO 
NAKLÁDÁNÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na zacházení s palivem a jeho 
nakládání. Dále jsou v kapitole popsány manipulační prostředky (nejen 
pro zacházení s palivem). 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy a prostředky pro zacházení 
s palivem a jeho nakládání a manipulační prostředky budou popsány v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.9-2].  

Manipulace s čerstvým jaderným palivem a jeho skladování 

Systém pro skladování a manipulaci s čerstvým jaderným palivem bude 
naprojektován tak, aby plnil následující funkce: 

 bezpečný příjem a inspekci nového čerstvého jaderného paliva, 
 bezpečné skladování, inspekce a manipulace se skladovaným čerstvým 

jaderným palivem, 
 dostatečnou kapacitu skladu čerstvého jaderného paliva, 
 zajištění radiační ochrany pracovníků. 

Čerstvé jaderné palivo bude před převzetím do skladu čerstvého paliva podrobeno 
vstupní inspekci pro kontrolu správnosti a bezvadného stavu po transportu a 
pro zajištění evidence jaderného paliva. 

Čerstvé jaderné palivo bude skladováno suchým způsobem s dodatečnou kapacitou 
na min. 1 překládku paliva (alternativně lze část paliva skladovat i mokrou cestou v 
bazénu skladování). Bude uvážena možnost skladování větší zásoby paliva až na 
několik let pro zajištění vyšší energetické bezpečnosti ČR. 

Čerstvé jaderné palivo bude udržováno v podkritickém stavu (Kef menší než 0,95 v 
čisté vodě; v podmínkách ideální moderace nepřesáhne Kef hodnotu 0,98). 

Systém pro skladování a manipulaci s čerstvým jaderným palivem bude 
naprojektován tak, aby poskytoval prostor a zařízení pro rekonstrukci, opravy a 
inspekce palivových souborů. 
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Zvedací a manipulační prostředky, včetně transportních a zvedacích zařízení, budou 
naprojektovány tak, aby zabránily poškození paliva pádem, nárazem, a to i 
při uvážení jednoduché poruchy, v případě ztráty elektrického napájení nebo 
zemětřesení. 

V projektu elektrického napájení a ochran zvedacích a manipulačních prostředků 
bude zajištěna dostatečná diverzifikace a segregace. 

Manipulace s ozářeným a vyhořelým jaderným palivem a jeho skladování 

Systém pro skladování a manipulaci s vyhořelým palivem bude naprojektován tak, 
aby plnil následující funkce: 

 bezpečné skladování, inspekce a manipulace se skladovaným čerstvým a 
vyhořelým palivem (a dalším skladovaným zařízením) včetně operací během 
překládky paliva a včetně jeho přeložení do obalového souboru a manipulací 
s obalovými soubory, 

 dostatečnou kapacitu skladu vyhořelého paliva,  
 zajištění radiační ochrany pracovníků. 

Vyhořelé jaderné palivo bude skladováno mokrým způsobem v bazénu skladování 
vyhořelého jaderného paliva po dodatečnou dobu, než bude možné jej vyvézt 
přeložit do obalových souborů a přemístit v nich do meziskladu vyhořelého 
jaderného paliva.  

Kapacita bazénu skladování vyhořelého jaderného paliva bude na cca 10 let provozu 
s rezervní kapacitou pro vyvezení celé aktivní zóny (pro účely kontrol vnitřních částí 
reaktoru či úplného vyvezení). Dále bude poskytovat dostatečný prostor pro čerstvé 
palivo určené pro zavezení do reaktoru a pro další ozářené zařízení a manipulační 
prostředky a také prostor pro skladování poškozených palivových souborů, resp. 
hermetických kontejnerů na skladování poškozených palivových proutků. 

Vyhořelé jaderné palivo bude udržováno v podkritickém stavu (Kef menší než 0,95 v 
čisté vodě; v podmínkách ideální moderace nepřesáhne Kef hodnotu 0,98). 

Pro zajištění odvodu tepla z vyhořelého jaderného paliva a pro udržování vhodného 
chemického režimu v bazénu skladování vyhořelého jaderného paliva bude projekt 
obsahovat systém čištění a chlazení bazénu vyhořelého jaderného paliva. 

Odvod tepla bude zajištěn za normálního i abnormálního provozu i během 
havarijních podmínek. Za normálního provozu bude teplota v bazénu skladování 
vyhořelého jaderného paliva udržována na teplotě okolo 50 °C. Během havarijních 
podmínek bude zajištěn odvod tepla buď pomocí systému čištění a chlazení bazénu 
vyhořelého jaderného paliva, případně pasivně odparem s doplňováním ztrát. 
Systém čištění a chlazení bazénu vyhořelého jaderného paliva bude obsahovat 
minimálně dvě divize. V projektu bude umožněno využít i diverzní systém a 
alternativní prostředky pro doplňování vody do bazénu.  

Objem vody v bazénu skladování vyhořelého jaderného paliva bude dostatečný pro 
zajištění odvodu tepla z paliva po dobu nezbytnou pro obnovení chlazení či zajištění 
náhradního způsobu doplňování, a to i v případě úplné ztráty chlazení (např. 
z důvodu úplné ztráty napájení). 

Bazén skladování vyhořelého jaderného paliva a související potrubní systémy budou 
naprojektovány tak, aby nemohlo dojít k vydrenážování bazénu skladování 
vyhořelého jaderného paliva pod stanovenou mez. 
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Bazén skladování vyhořelého jaderného paliva bude vybaven měřením hladiny, 
teploty, aktivity a koncentrace kyseliny borité. Dále budou měřeny/vzorkovány 
chemické parametry. 

Bazén skladování vyhořelého jaderného paliva bude opatřen nerezovou výstelkou a 
bude vybaven systémem sběru a identifikace netěsností. 

Bazén skladování vyhořelého jaderného paliva bude vybaven systémy umožňujícími 
provádět evidenci palivových souborů (osvětlení, kamery apod.). 

Systém pro skladování a manipulaci s jaderným palivem bude naprojektován tak, 
aby poskytoval prostor a zařízení pro rekonstrukci, opravy a inspekce palivových 
souborů. Systém bude vybaven zařízením pro detekci a identifikaci netěsných 
palivových souborů (sipping) a zařízením pro detekci netěsných palivových proutků, 
inspekci palivových souborů a pro jejich opravu (stand inspekcí a oprav).   

Zvedací a manipulační prostředky, včetně transportních a zvedacích zařízení, budou 
naprojektovány tak, aby zabránily poškození paliva pádem, nárazem, a to i 
při uvážení jednoduché poruchy, v případě ztráty elektrického napájení nebo 
zemětřesení. Nad bazénem skladování vyhořelého jaderného paliva nebude 
manipulováno s těžkými břemeny (těžšími než palivový soubor). 

V projektu elektrického napájení a ochran zvedacích a manipulačních prostředků 
bude zajištěna dostatečná diverzifikace a segregace. 

Radiační ochrana bude zajištěna dostatečnou výškou vody nad palivovými soubory. 

Manipulační prostředky 

Elektrárna bude vybavena manipulačními prostředky, které umožní: 
 manipulaci s čerstvým a vyhořelým jaderným palivem včetně manipulací 

během překládky paliva a během nakládání vyhořelého jaderného paliva do 
obalových souborů, 

 manipulaci s obalovými soubory, 
 manipulaci s dalšími těžkými břemeny primárního okruhu (horní blok, víko 

reaktoru, vnitřní části reaktoru, motor HCČ, utahovák matic apod.), 
 manipulaci s ostatním zařízením elektrárny včetně nástrojů pro údržbu. 

Manipulační prostředky s vlivem na jadernou bezpečnost budou naprojektovány tak, 
aby zabránily pádu/nárazu břemene, a to i při uvážení jednoduché poruchy, 
v případě ztráty elektrického napájení nebo zemětřesení.  

Manipulační prostředky s vlivem na jadernou bezpečnost budou naprojektovány 
s dostatečnou kapacitou a vybaveny systémy zajišťujícími nepřesažení max. 
hmotnosti břemen, dodržení max. rychlosti pohybu a zajištění pohybu jen v rámci 
nastaveného prostoru a v rámci nastavených provozních stavů elektrárny. 

V projektu elektrického napájení a ochran zvedacích a manipulačních prostředků 
bude zajištěna dostatečná diverzifikace a segregace. Na manipulačních prostředcích 
s vlivem na jadernou bezpečnost budou prováděny pravidelné kontroly, testy a 
údržba. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.9-3] Req. 80, 6.64., 6.65., 6.66., 6.67., 6.68., 
6.68A., Req. 76 a 6.55. 
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3.9.2 VODNÍ SYSTÉMY  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vodní systémy a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění. 

Vodní systémy zahrnují systémy zajišťující chlazení zařízení s vlivem i bez vlivu na 
jadernou bezpečnost a dále systémy pro dodávku, skladování a úpravu surové, 
upravené, demineralizované či pitné vody do systémů elektrárny a pro hygienické 
účely a systémy pro úpravu a vypouštění odpadních vod. 

3.9.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA VODNÍ SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vodní systémy.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou vodní systémy 
navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými 
v kap. 3.3.1. 

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Odvod tepla ze systémů s vlivem na jadernou bezpečnost 

Reference: Vyhláška na Projekt §46 (1) a) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na pomocné a podpůrné služby 
a systémy, kterými jsou: 

a) nezávislé systémy odvodu tepla do okolního prostředí pro zajištění funkce 
bezpečnostních systémů pro odvod zbytkového tepla z aktivní zóny, odvod tepla 
z bazénů skladování, odvod tepla z ochranné obálky a odvod tepla z vybraných 
zařízení a dalších zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost při provozních stavech 
a při základních projektových nehodách. 

Tyto systémy musí být propojovány tak, aby byla zajištěna: 

1. spolehlivost provedení bezpečnostní funkce zálohováním systémů, konstrukcí a 
komponent těchto nezávislých systémů odvodu tepla s vlivem na jadernou 
bezpečnost, včetně jejich elektrického napájení z nouzových zdrojů elektrického 
napájení, 

2. detekce průniku radioaktivní látky do těchto systémů odvodu tepla 

3. zařízení pro zamezení úniku radioaktivní látky mimo jaderné zařízení, 

Požadavky na pomocné a podpůrné vodní systémy s vlivem na jadernou 
bezpečnost 

Reference: Vyhláška na Projekt §46 (1) c) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na pomocné a podpůrné služby 
a systémy, kterými jsou: 
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c) jiné systémy, které poskytují služby nebo média k udržení provozuschopnosti 
zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost, zejména elektrické napájení, vodu, 
stlačený vzduch, pohonné hmoty, mazání, nebo technické plyny. 

Vodní systémy bez vlivu na jadernou bezpečnost 

V definovaných legislativních vstupech nebyly nalezeny požadavky týkající se 
specificky vodních systémů bez vlivu na jadernou bezpečnost (dodávka, skladování 
a úprava surové, upravené, demineralizované či pitné vody do systémů elektrárny a 
pro hygienické účely a systémy úpravu a pro vypouštění odpadních vod). 

3.9.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA VODNÍ SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na vodní systémy. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Vodní systémy budou popsány v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.9-2].  

V projektu budou stanoveny požadavky na vodní systémy dle §46 (1) vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.9-2] a elektrárna jimi bude vybavena. 

Požadované bezpečnostní funkce mohou být plněny za použití kombinace různých 
systémů v souladu s bezpečnostní filosofií konkrétního projektu. Systémy mohou být 
konstrukčně založeny na pasivních principech či aktivních prvcích či kombinaci obou 
principů. 

Odvod tepla ze systémů s vlivem na jadernou bezpečnost 

Elektrárna bude vybavena systémy, které zajistí spolehlivý odvod tepla ze systémů 
s vlivem na jadernou bezpečnost (především z aktivní zóny, resp. systémů 
havarijního chlazení aktivní zóny, z ochranné obálky a bazénů skladování 
vyhořelého jaderného paliva) za provozních stavů i havarijních podmínek tak, aby 
teploty zařízení nepřekročily stanovené hodnoty, a to po dostatečně dlouhou dobu, 
než bude možné reálně uvažovat jiné možnosti chlazení či dodávky chladicí vody. 

U projektů s aktivními bezpečnostními systémy je odvod tepla ze systémů s vlivem 
na jadernou bezpečnost typicky zajišťován pomocí vloženého okruhu chlazení a dále 
pomocí systému technické vody důležité přes chladicí věže či bazény s rozstřikem 
do atmosféry. Odvod tepla ze systémů klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace, 
které samy chladí např. systémy kontroly a řízení je obvykle zajištěn systémem 
chlazené vody. 

U projektů s pasivními bezpečnostními systémy je zpravidla za provozních stavů 
zajištěn odvod tepla pomocí aktivních systémů (obdobných jako u projektů 
s aktivními bezpečnostními systémy), za havarijních podmínek pak pomocí 
pasivních systémů založených na principu přirozeného proudění, přestupu tepla a 
odvodu tepla odparem. 

Vložený okruh chlazení 

Vložený okruh chlazení bude navržen jako uzavřený chladicí okruh zajišťující odvod 
tepla ze systémů s vlivem na jadernou bezpečnost a ze systémů primární části 
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elektrárny bez vlivu na jadernou bezpečnost a jeho předání do systému technické 
vody důležité. 

Systém bude obsahovat: 
 čerpadla zajišťující cirkulaci chladicí vody pro odvod tepla, 
 vnitřní potrubní rozvody k tepelným výměníkům/ spotřebičům s oddělovacími 

armaturami, 
 systémem kontroly a řízení technologie s možností provádění zkoušek a testů 

zařízení za provozu. 

Systém bude proveden v souladu s požadavky na redundanci v několika nezávislých 
divizích. Systém bude umožňovat oddělení části chladicí systémy s vlivem na 
jadernou bezpečnost od částí chladicích systémy bez vlivu na jadernou bezpečnost. 

Systém bude obsahovat opatření k monitorování a zabránění průniku radioaktivních 
látek do systému technické vody důležité. 

Systém technické vody důležité 

Systém technické vody důležité bude navržen jako otevřený recirkulační systém 
zajišťující odvod tepla z vloženého okruhu chlazení, případně přímo ze systémů 
s vlivem na jadernou bezpečnost, až do koncového jímače tepla, tedy do atmosféry.  

Systém bude obsahovat: 
 čerpadla zajišťující cirkulaci chladicí vody pro odvod tepla, 
 vnitřní potrubní rozvody k tepelným výměníkům/spotřebičům s oddělovacími 

armaturami, 
 vnější potrubní rozvody včetně koncového jímače tepla (chladicí věže či 

bazény s rozstřikem), 
 systémem kontroly a řízení technologie s možností provádění zkoušek a testů 

zařízení za provozu. 

Systém bude obsahovat opatření k monitorování a zabránění úniku radioaktivních 
látek do životního prostředí. 

Systém bude proveden v souladu s požadavky na redundanci v několika nezávislých 
divizích. 

Vzhledem k tomu, že systém bude proveden jako otevřený recirkulační, bude 
docházet ke ztrátě chladicí vody odparem a odluhem. Dostatečný objem vody 
v systému bude zajištěn pomocí doplňování surové či upravené vody. V systému 
bude udržován vhodný chemický režim (pokud bude potřeba) tak, aby nedocházelo 
k tvorbě tvrdých úsad či nadměrné korozi. 

Systém bude vybaven zařízením pro snadnou kontrolu a údržbu potrubí, 
technologického zařízení a jeho drenáž, bude rovněž umožnovat čištění a výměnu 
vybraných komponent. 

Objem vody v systému technické vody důležité bude dostatečný pro zajištění odvodu 
tepla (a to i při uvažování konzervativních klimatických podmínkách) po dostatečně 
dlouhou dobu, než bude možné reálně uvažovat jiné možnosti chlazení či dodávky 
chladicí vody. 

Systém chlazené vody 

Vložený okruh chlazení bude navržen jako uzavřený chladicí okruh zajišťující odvod 
tepla především ze systémů klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace s vlivem na 
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jadernou bezpečnost a systémů klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace primární 
části elektrárny bez vlivu na jadernou bezpečnost. 

Systém bude obsahovat: 
 chladicí jednotky, 
 čerpadla zajišťující cirkulaci chlazené vody pro odvod tepla, 
 vnitřní potrubní rozvody k tepelným výměníkům/spotřebičům s oddělovacími 

armaturami, 
 systémem kontroly a řízení technologie s možností provádění zkoušek a testů 

zařízení za provozu. 

Systém bude proveden v souladu s požadavky na redundanci v několika nezávislých 
divizích. Systém bude umožňovat oddělení části chladicí systémy s vlivem na 
jadernou bezpečnost od částí chladicích systémy bez vlivu na jadernou bezpečnost. 

Vodní systémy bez vlivu na jadernou bezpečnost 

Projekt bude vybaven dalšími vodními systémy, které budou sloužit k odvodu tepla 
ze systémů bez vlivu na jadernou bezpečnost a které budou umožňovat provoz 
těchto systémů (např. chlazení sekundární části elektrárny a vnějších provozů) a 
které budou zajišťovat dodávku, skladování a úpravu surové, upravené, 
demineralizované či pitné vody do systémů elektrárny a pro hygienické účely a 
systémy pro úpravu a pro vypouštění odpadních vod. 

Surová voda bude dodávána pomocí stávající čerpací stanice (po zkapacitnění a 
rekonstrukci) (záložní variantou je výstavba nové čerpací stanice) umístěné na VN 
Mohelno na řece Jihlavě. Z ní budou vedeny dva nové výtlačné řady surové vody do 
nového vodojemu NJZ EDU a z vodojemu dva nové gravitační řady do areálu NJZ 
EDU. Další informace viz kap. 1.3.3 a 2.5.4.5. 

Pro sběr a odvod odpadních vod z NJZ EDU bude vybudována nová čistírna 
odpadních vod, nová sběrná jímka odpadních vod a dva nové řady odpadních vod, 
na kterých bude umístěna nová malá vodní elektrárna. Odvedení odpadních vod 
bude realizováno do vodní nádrže Mohelno na řece Jihlavě. Další informace viz kap. 
1.3.3 a 2.5.4.6. 

Srážkové vody z areálu NJZ EDU budou zachytávány v novém kanalizačním 
systému dešťových vod a odváděny primárně severním směrem do existující 
záchytné nádrže na Skryjském potoce (a dále stávajícím tokem Skryjského potoka). 
S ohledem na sklonové poměry území budou srážkové vody z plochy jižní části 
areálu NJZ EDU (tj. kolem plochy chladicí věže/chladicích věží NJZ EDU) odváděny 
do Lipňanského potoka (případně budou vedeny podél něj a zaústěny do potoka 
Olešná). Pro odvod budou vybudovány nové potrubní řady. Další informace viz kap. 
1.3.3 a 2.5.4.6. 

S ohledem na úroveň hladiny podzemní vody na PNpU NJZ EDU a v jeho těsném 
okolí, která se pohybuje od 1,5 – 6,5 m pod terénem, budou na PNpU NJZ EDU 
realizována opatření k jeho odvodnění (viz kap. 3.3.4). Nový systém odvodnění bude 
oddělený od stávajícího systému odvodnění EDU1-4. Je předpokládáno, že čerpaná 
podzemní voda bude odváděna do dešťové kanalizace. 

Pitná voda pro NJZ EDU bude zajištěna odbočkou ze stávajícího veřejného 
vodovodu vedeného v těsném sousedství areálu NJZ EDU podél silnice Slavětice – 
Dukovany. 
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Tyto systémy budou provedeny tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz elektrárny a 
aby byly splněny všechny relevantní požadavky české legislativy (včetně požadavků 
týkajících se ochrany životního prostředí). 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.9-3] Req. 53, 6.19A., 6.19B., Req. 70, a 6.46. 
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3.9.3 POMOCNÉ PROVOZNÍ SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na pomocné provozní systémy a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění. 

Pomocné provozní systémy jsou tvořeny souborem systémů, které zajišťují 
podpůrné funkce pro hlavní systémy primárního okruhu (např. doplňování a 
udržování chemického režimu primárního okruhu, dodávky stlačeného vzduchu, 
provozní a pohavarijní vzorkování, drenážování apod.) 

3.9.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA POMOCNÉ PROVOZNÍ 
SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na pomocné provozní systémy.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou pomocné provozní 
systémy navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky 
uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

Systém doplňování a udržování chemického režimu primárního okruhu 

Reference: Vyhláška na Projekt §38 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systémy pro čištění chladiva 
primárního okruhu od nečistot a radioaktivních látek, včetně odstraňování korozních 
a štěpných produktů, tak, aby byla plněna projektem jaderného zařízení stanovená 
kritéria přijatelnosti pro chemický režim primárního okruhu a umožněn provoz 
při netěsnostech jaderného paliva připuštěných projektem jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §37 (4) 

Pro udržení dostatečného množství chladiva v primárním okruhu a pro regulaci 
objemových změn chladiva ve všech provozních stavech musí být v projektu 
jaderného zařízení stanoven doplňovací systém. 

Ostatní pomocné provozní systémy 

Reference: Vyhláška na Projekt §46 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na pomocné a podpůrné služby 
a systémy, kterými jsou: 

c) jiné systémy, které poskytují služby nebo média k udržení provozuschopnosti 
zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost, zejména 

1. elektrické napájení, 

2. vodu, 

3. stlačený vzduch, 
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4. pohonné hmoty, 

5. mazání, nebo 

6. technické plyny. 

3.9.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA POMOCNÉ PROVOZNÍ SYSTÉMY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na pomocné provozní systémy. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Pomocné provozní systémy budou 
popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.9-2]. 

V projektu budou stanoveny požadavky systém doplňování a udržování chemického 
režimu primárního okruhu dle §37 (4) a §38 (4) a pomocné provozní systémy dle §46 
(1) vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.9-2] a elektrárna jimi bude vybavena. 

Systém doplňování a udržování chemického režimu primárního okruhu 

Systém doplňování a udržování chemického režimu primárního okruhu bude za 
normálního provozu plnit následující funkce: 

 řízení a udržování požadovaného množství chladiva v primárním okruhu 
během všech podmínek normálního provozu, zvláště během změn výkonu, 
spouštění a odstavování reaktoru, 

 řízení pomalých změn reaktivity změnou koncentrace kyseliny borité 
v chladivu (např. z důvodu vyhořívání paliva nebo produkce štěpných 
produktů) během všech podmínek normálního provozu, zvláště během 
odstavování reaktoru, 

 řízení chemického režimu primárního chladiva (např. koncentrace 
rozpuštěných plynů a pH), 

 zajištění požadovaného chemického složení primárního okruhu vhodného 
pro začátek odvzdušňování a otevření primárního okruhu během 
dochlazování do studeného odstavení, 

 řízení koncentrace štěpných a korozních produktů v primárním okruhu pomocí 
mechanické filtrace a demineralizace během všech podmínek normálního 
provozu, zvláště pak během překládky paliva, 

 zajištění kontinuálního doplňování chladiva a sběr chladiva z těsnění hlavních 
cirkulačních čerpadel (v případě použití čerpadel s těsněním hřídele), 

 řízení tlaku v primárním okruhu pomocí odpouštění v případě úplného 
zaplnění primárního okruhu chladivem, 

 zajištění dodávky chemikálií, 
 zajištění odstraňování vzácných plynů z primárního okruhu, 
 zajištění skladovací kapacity pro roztok kyseliny borité, 
 zajištění doplňování primárního chladiva do pomocných systémů, 
 zajištění dávkování vodíku do primárního okruhu. 

Systém bude za abnormálního provozu plnit následující funkce: 
 zajištění dodávky chladiva do pomocných sprch v kompenzátoru objemu 

v případě neprovozuschopnosti hlavních cirkulačních čerpadel, 
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 zajištění doplňování chladiva do primárního okruhu v případě nehod s velmi 
malou ztrátou primárního chladiva pro prevenci spuštění systému havarijního 
chlazení, 

 zajištění automatického doplňování kyseliny borité pro dosažení podkritického 
stavu (např. při prasknutí malých potrubí v sekundárním okruhu). 

Systém nebude plnit bezpečnostní funkce během základních projektových nehod. 

Systém doplňování a udržování chemického režimu primárního okruhu bude složen 
minimálně z následujících subsystémů: 

 trasa, resp. trasy, doplňování s nádrží zásoby chladiva a nádrží doplňování 
chemikálií, 

 doplňovací čerpadla s přidruženými armaturami a potrubím, 
 odpouštěcí trasa, resp. trasy, s dochlazením a snížením tlaku chladiva a 

zařízeními pro řízení průtoku chladiva, 
 čistící trasa, resp. trasy, s mechanickým filtrem a demineralizačním zařízením, 
 trasa, resp. trasy, s přívodem přídavné vody s přidruženými čerpadly a 

nádržemi a přívodem kyseliny borité s přidruženými čerpadly a nádržemi. 

Systém bude schopen: 
 udržet reaktor v podkritickém stavu během podmínek studeného odstavení i 

za podmínek teploty chladiva odpovídající okolní teplotě a s uvažováním 
úplného vysunutí regulačního orgánu s nejvyšší váhou, 

 zajistit převedení reaktoru do podmínek studeného odstavení bloku 
po odstavení reaktoru, 

 kompenzovat pomalé změny reaktivity, 
 zajistit ochranu proti nechtěnému snížení koncentrace kyseliny borité 

v primárním chladivu. 

Systém bude schopen: 
 udržovat množství chladiva v primárním okruhu v přijatelném provozním 

rozmezí kompenzátoru objemu během všech podmínek normálního provozu, 
 zajišťovat doplňování pro kompenzaci teplotní změny objemu (smršťování) 

chladiva během vychlazování a doplňování chladiva do primárního okruhu 
pro kompenzaci provozních netěsností během normálního provozu, 

 zajišťovat odpouštění pro kompenzaci teplotní změny objemu (rozpínání) 
chladiva během zahřívání primárního okruhu a během změn výkonu. 

Systém bude schopen zajistit řízení chemického režimu primárního chladiva (včetně 
odplyňování) tak, aby omezil vznik a množství korozních a štěpných produktů 
na úroveň ALARA. Zároveň zajistí omezení možnosti výskytu usazenin boritanů v 
aktivní zóně a tím sníží možnost výskytu změn rozložení výkonu v aktivní zóně 
způsobených tímto jevem a možné lokální koroze. Během všech stavů normálního 
provozu, a zvláště během překládky paliva bude koncentrace štěpných a korozních 
produktů v primárním chladivu řízena pomocí demineralizace a mechanické filtrace 
primárního chladiva. 

Monitorování chemického složení primárního chladiva bude zajištěno pomocí 
kontinuálního měření a odběru vzorků. 

Vysokotlaká část systému umístěna uvnitř hermetické obálky. V případě výjimek 
z tohoto pravidla, bude proveden průkaz zanedbatelnosti rizika možného obtoku 
hermetické obálky. 
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Provedení systému bude minimalizovat možnost a omezovat následky vniku plynů 
do sání doplňovacích čerpadel. 

Systém proveden s dodatečným zálohováním pro zajištění dostatečné spolehlivosti. 

Demineralizační zařízení a filtry budou oddělitelné a stíněné, aby se umožnil přístup 
k zařízení bez nutnosti drenážování ostatních částí systému. 

V systému doplňování, čištění a regenerace chladiva budou použita minimálně dvě 
čerpadla, z nichž každé bude naprojektováno na plný průtok systému doplňování, 
čištění a regenerace chladiva. 

V případě selhání těsnění doplňovacích čerpadel bude případný radioaktivní únik 
minimalizován. 

Maximální koncentrace skladované kyseliny borité bude omezena na cca 40 g/kg, 
případně bude systém skladování kyseliny borité vybaven zařízením pro zajištění 
dostatečné teploty, aby nedocházelo k vysrážení boritanů. 

Systém dodávky stlačeného vzduchu 

Systém dodávky stlačeného vzduchu bude zajišťovat výrobu suchého filtrovaného 
tlakového vzduchu pro účely technologických systémů elektrárny a případně 
pro zajištění vzduchu pro bezpečnost personálu. 

Systém obvykle neplní bezpečnostní funkce. Dostatek stlačeného vzduchu pro 
bezpečnostní systémy a systémy nouzového napájení (např. pneumatické armatury) 
bude zajištěn tlakovými zásobníky pro zajištění dostatečného počtu zapracování 
(např. 5 startů u bezpečnostních dieselgenerátorů), případně budou systémy 
projektovány na selhání do bezpečného stavu (např. u armatur oddělovacího 
systému hermetické obálky do polohy zavřeno). 

Systém dodávky stlačeného vzduchu bude navržen s dostatečnou rezervou 
pro zajištění provozních potřeb včetně plynulého provádění velkého množství prací 
během odstávky. 

V projektu budou také systémy skladování a dodávky technických plynů (např. vodík, 
dusík, kyslík či oxid uhličitý) dle potřeby technologie. 

Systém provozního a pohavarijního vzorkování 

Systém provozního a pohavarijního vzorkování bude vykonávat následující funkce: 
 sbírat, upravovat (dle potřeby snižovat tlak a teplotu) a dopravovat 

reprezentativní vzorky na jedno nebo více odběrných míst, 
 monitorovat chemické a radiochemické parametry provozních médií, 
 poskytovat dodatečné informace o aktivitě chladiva reaktoru, 
 monitorovat koncentraci boru v chladivu reaktoru, 
 zabezpečovat bezpečný odběr a manipulaci se vzorky obsahujícími 

radionuklidy, 
 sloužit jako bariéra proti úniku radionuklidů. 

Bude zajištěno radiační monitorování technologických systémů (aktivita v primárním 
okruhu, v pomocných systémech primárního okruhu a zpracování radioaktivních 
odpadů a souvisejících budovách, v ochranné obálce, v systému konverze páry a 
energie a v důležitých vodních systémech). Bude zajištěno monitorování plynných i 
kapalných výpustí (viz kap. 3.12.5). 
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Systém pohavarijního vzorkování bude funkční během základních projektových 
nehod i rozšířených projektových podmínek. 

Trasy systému provozního a pohavarijního vzorkování napojené na systémy 
umístěné uvnitř hermetické obálky budou vybaveny automatickými oddělovacími 
prvky. 

Drenážní systémy 

Zařízení a místnosti budou vybaveny drenážními systémy zajišťujícími sběr drenáží 
a netěsností a jejich odvedení na další zpracování do určených systémů (např. 
systém zpracování kapalných radioaktivních odpadů). 

V projektu drenážních systémů bude použita segregace různých druhů odpadů. 

Ostatní pomocné provozní systémy 

Projekt bude vybaven dalšími provozními systémy, které budou sloužit k zajištění 
podpůrných funkcí pro hlavní technologické systémy či pro personál a údržbu.  

Tyto systémy budou provedeny tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz elektrárny a 
aby byly splněny všechny relevantní požadavky české legislativy (včetně požadavků 
týkajících se ochrany životního prostředí). 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.9-3] Req. 50, 6.17., Req. 72, Req. 71 a 6.47. 
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3.9.4 KLIMATIZACE, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VENTILACE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Systémy klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace v objektech a prostorech 
elektrárny zajišťují vhodné pracovní podmínky pro zařízení i personál. 

3.9.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY KLIMATIZACE, 
VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VENTILACE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy klimatizace, 
vytápění, chlazení a ventilace navrženy v souladu se základními bezpečnostními 
principy a požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Reference: Vyhláška na Projekt §46 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na pomocné a podpůrné služby 
a systémy, kterými jsou 

b) ventilační, klimatizační a filtrační systémy, které zajišťují za provozních stavů a při 
základních projektových nehodách projektem jaderného zařízení stanovené 
podmínky v prostorách, kde se nacházejí systémy, konstrukce a komponenty 
s vlivem na jadernou bezpečnost 

Reference: Vyhláška na Projekt §46 (2) 

Alespoň jeden ze systémů podle odstavce 1 písm. b) musí 

a) zabránit šíření aerosolů radioaktivní látky nebo škodlivých látek unikajících 
ze zařízení v prostorách jaderného zařízení určených k tomu projektem jaderného 
zařízení a snížit úroveň jejich koncentrací na hodnoty, které jsou v souladu 
s požadavky na přístupnost obslužných prostor jaderného zařízení, 

b) zabránit úniku radioaktivní látky mimo jaderné zařízení nebo tento únik udržet tak 
malý, jak je rozumně proveditelné, 

c) zajistit projektem jaderného zařízení stanovené podmínky prostředí v prostorách 
jaderného zařízení a odvětrávat z nich inertní a toxické plyny, aniž by byla narušena 
schopnost řídit výpusť radioaktivní látky, 

d) být vybaven filtry s dostatečnou účinností a umožňovat zkoušky jejich účinnosti a 

e) zajistit soulad výpustí radionuklidů z jaderného zařízení s požadavky atomového 
zákona. 
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3.9.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY KLIMATIZACE, 
VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VENTILACE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy klimatizace, vytápění, 
chlazení a ventilace. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy klimatizace, vytápění, chlazení 
a ventilace budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.9-2].  

Systémy klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace v objektech a prostorách 
elektrárny budou navrženy a vybaveny vhodným zařízením tak, aby splnily 
stanovené požadavky z hlediska zajištění bezpečného provozu elektrárny (ve všech 
provozních stavech i v případě havarijních podmínek), a to jak ve vztahu k okolí, tak i 
ve vztahu k technologickému zařízení a obsluhujícímu personálu. Základem 
pro návrh systému bude účel daného objektu (prostoru) z hlediska provozu 
instalovaného technologického zařízení a způsobu jeho obsluhy provozním 
personálem. 

Navržené systémy klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace budou pro udržení 
vhodného prostředí (teplota, tlak, relativní vlhkost, čistota vzduchu) pro instalované 
zařízení a činnost obsluhy plnit tyto funkce: 

 z hlediska radioaktivity: 
o redukovat koncentraci radioaktivních plynů a aerosolů vysoce účinnými 

filtračními systémy (včetně jodových filtrů) tak, aby byla zajištěna 
radiační ochrana pracovníků i snížení plynných radioaktivních výpustí 
na nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň, 

o udržovat odpovídající směr proudění vzduchu mezi jednotlivými 
prostory, tak aby vzduch proudil vždy z prostoru s menší možnou 
aktivitou do prostoru s vyšší aktivitou (včetně udržování podtlaku vůči 
okolí), 

 udržovat vhodné pracovní podmínky pro ochranu zdraví a pohodu pracovníků 
a pro správnou funkcí zařízení (včetně výměny vzduchu a odvádění tepla 
ze zařízení a také zajištění hlukových limitů), 

 ochrana pracovních prostor proti vnějším vlivům jako např. kouř, chemické 
látky, radioaktivní látky apod., 

 zabezpečovat odvětrávání prostor, ve kterých by mohlo dojít k hromadění 
nebezpečných či výbušných plynů, 

 omezovat případné účinky požáru a bránit jeho šíření vzduchotechnickými 
systémy a zajistit ventilaci únikových cest, 

 zajištění splnění požadavků na zabezpečení (např. ochrana proti průstřelu). 

Požadované bezpečnostní funkce mohou být plněny za použití kombinace různých 
bezpečnostních systémů v souladu s bezpečnostní filosofií konkrétního projektu. 
Systémy mohou být konstrukčně založeny na pasivních principech či aktivních 
prvcích či kombinaci obou principů. 

Systém klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace budou provedeny tak, aby bylo 
možné za provozu monitorovat, testovat a kontrolovat jejich správnou funkci. 
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Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.9-3] Req. 73, 6.48., 6.49. a 6.63. 
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3.9.5 OSTATNÍ POMOCNÉ SYSTÉMY  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektové řešení ostatních pomocných systémů a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Ostatní pomocné systémy jsou tvořeny souborem dalších systémů (neuvedených 
v kap. 3.9.1 až 3.9.4), které zajišťují podpůrné funkce pro elektrárnu. Mimo jiné 
obsahují také systém protipožární ochrany včetně únikových cest a také pracovní a 
nouzové osvětlení. 

3.9.5.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ 
OSTATNÍCH POMOCNÝCH SYSTÉMŮ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektové řešení ostatních pomocných systémů.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou ostatní pomocné 
systémy navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky 
uvedenými v kap. 3.3.1. 

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou 
a ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

3.9.5.1.1 Systémy protipožární ochrany 

Reference: Atomový zákon §49 (1) 

Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie je povinen  

k) zajistit prevenci vzniku požárů a výbuchů, jejich detekci, likvidaci a vyloučení a 
omezení jejich vlivu na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení. 

q) zajistit pro jaderné zařízení od zahájení jeho výstavby jednotku hasičského 
záchranného sboru podniku (HZSp) podle zákona o požární ochraně.  

Reference: Vyhláška na Projekt §23 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zajištění prevence, odolnosti 
a ochrany jaderného zařízení před vlivem požáru, exploze nebo zplodin hoření na 
jaderném zařízení tak, aby systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou 
bezpečnost a zásahy pracovníků obsluhy jaderného zařízení potřebné z hlediska 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení nebyly ohroženy nepřiměřeným rizikem 
požáru, exploze nebo vlivu zplodin hoření. 

Reference: Vyhláška na Projekt §23 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zajištění prevence, odolnosti 
a ochrany jaderného zařízení před vlivem požáru, exploze nebo zplodin hoření na 
jaderném zařízení v souladu s požadavky zákona o požární ochraně. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §23 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systémy, konstrukce a 
komponenty jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost tak, aby 
pravděpodobnost vzniku požáru v místě, kde se nacházejí, byla tak nízká, jak je to 
rozumně proveditelné. 

Reference: Vyhláška na Projekt §23 (4) 

Pro stavební objekty a jiné konstrukce s vlivem na jadernou bezpečnost jaderného 
zařízení musí být zpracováno posouzení požárního nebezpečí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §23 (5) 

Požár ani jeho následky nesmí ohrozit schopnost jaderného zařízení zajistit plnění 
základních bezpečnostních funkcí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §23 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systém zjištění a ohlášení 
vzniku požáru, který 

a) bez prodlení odhalí vznik požáru v areálu jaderného zařízení, 

b) bez prodlení informuje o vzniku požáru a jeho místě pracovníky v 

1. blokové dozorně, 

2. ohlašovně požáru nebo obdobném řídicím centru systému požární ochrany na 
jaderném zařízení  

3. havarijním řídicím středisku, 

c) umožní včasné oznámení požáru osobám v areálu jaderného zařízení, 

d) je vybaven záložním zdrojem elektrického napájení a 

e) zůstává funkční při požáru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §23 (7) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zařízení vyhrazená 
z hlediska požární ochrany a jejich zálohování tak, aby v případě jejich poruchy nebo 
náhodného uvedení do provozu nebylo negativně ovlivněno plnění bezpečnostní 
funkce vybraného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §23 (8) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na kabely funkční při požáru 
nebo na oheň nešířící provedení kabeláže pro systémy, konstrukce a komponenty 
s vlivem na jadernou bezpečnost včetně kabeláže v blokové dozorně a záložním 
pracovišti blokové dozorny (dále jen „záložní pracoviště“). 

3.9.5.1.2 Ostatní pomocné systémy 

Reference: Vyhláška na Projekt §46 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na pomocné a podpůrné služby 
a systémy, kterými jsou 

c) jiné systémy, které poskytují služby nebo média k udržení provozuschopnosti 
zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost, zejména: 
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1. elektrické napájení, 

2. vodu, 

3. stlačený vzduch, 

4. pohonné hmoty, 

5. mazání, 

6. technické plyny. 

3.9.5.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ OSTATNÍCH 
POMOCNÝCH SYSTÉMŮ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na projektové řešení ostatních 
pomocných systémů. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Ostatní pomocné systémy budou 
popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.9-2].  

V projektu budou stanoveny požadavky na ostatní nezbytné pomocné systémy dle 
§46 (1) vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.9-2] a elektrárna jimi bude vybavena. 

Ostatní pomocné systémy budou provedeny v souladu s požadavky na projekt 
systémů, stavebních a strojních konstrukcí a komponent a zařízení (viz kap. 3.3). 
Zvláště bude zajištěna vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce a odolnost 
vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a ochrana před vlivem 
vnitřních událostí a negativními vlastnostmi území k umístění. 

Ostatní pomocné systémy budou vybaveny v potřebném rozsahu zajištěným 
napájením. Základní požadavky na systémy zajištěného napájení jsou specifikovány 
v kapitole "3.8.1.3.3 Požadavky na elektrické systémy zajištěného napájení". 

3.9.5.2.1 Legislativní rámec požární ochrany 

Základním legislativním dokumentem pro stanovení požadavků na požární ochranu 
je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jemu 
příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra v platných zněních, a to zejména 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), č. 247/2001 Sb., o organizaci a 
činnosti jednotek požární ochrany, č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 
požární techniky, č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků 
požární ochrany a č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. Specificky pro jaderná zařízení jsou požadavky na požární ochranu 
stanoveny v zákoně č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, vyhlášce SÚJB 
č. 329/2017 Sb., o projektování JZ a JM. 

3.9.5.2.2 Princip požární ochrany 

S ohledem na informace uvedené v kap. 1.1.2  se předpokládá na NJZ EDU zajištění 
požární ochrany následovně: 
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 autonomní systém požární ochrany (požární prevence, represe a stavební 
prevence), 

 vlastní požární stanice, vlastní dohledové centrum EPS, samostatná jednotka 
Hasičského záchranného sboru podniku (HZSp) a operační středisko HZSp.  

Přesný rozsah autonomie mezi NJZ EDU a EDU1-4 v oblasti požární ochrany bude 
upřesněn až na základě požadavku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje v dalších stupních licenční dokumentace. 

Hlavním účelem požární ochrany je zajistit ochranu života a zdraví fyzických osob, 
majetku a životního prostředí před požáry a jejich následky. Projekt protipožární 
ochrany zabezpečí, že následkem vzniku požáru, výbuchu nebo požáru s následným 
výbuchem na jaderném zařízení nedojde k neřízenému úniku radioaktivních látek do 
životního prostředí a nebude znemožněna možnost bezpečného odstavení reaktoru. 

Požární ochrana NJZ EDU bude zajištěna uplatňováním několika úrovní "ochrany do 
hloubky": 

 budou uplatňována preventivní opatření, která v co nejvyšší míře zabrání 
vzniku požáru, 

 budou instalovány systémy pro zjišťování a ohlašování požáru, které zajistí, 
aby požár, který vznikne i přes přijatá preventivní opatření, byl zjištěn a 
ohlášen bezprostředně po svém vzniku, 

 budou zřízeny požárně dělicí konstrukce (pasivní požárně bezpečnostní 
systémy), které zabrání v šíření neuhašeného požáru mimo požární úsek tak, 
aby byly splněny požadované bezpečnostní funkce systémů a zařízení 
jaderné elektrárny, 

 budou k dispozici prostředky k rychlému hašení požáru (stabilní hasičská 
zařízení), aby byl zjištěný požár automaticky uhašen bezprostředně po svém 
vzniku, 

 paralelně k výše uvedeným prostředkům a opatřením bude v případě zjištění 
požáru následovat hasičský zásah jednotky HZSp a případně dalších složek 
IZS. 

Projekt požární ochrany NJZ EDU bude řešen tak, aby: 

 minimalizoval úniky radioaktivity do životního prostředí v důsledku požáru, 

 zajistil bezpečnou evakuaci osob, 

 zabránil iniciaci požáru pomocí kontroly, oddělení a ohraničení množství 
hořlavých látek a zdrojů vznícení, 

 izoloval hořlavé materiály a ohraničil šíření požáru rozdělením budov 
elektrárny na požární úseky vzájemně oddělené konstrukcemi s definovanou 
požární odolností a na požární buňky, které jsou schopny podstatně omezit 
dopad požáru, 

 odděloval redundantní zařízení jednotlivých bezpečnostních systémů a 
souvisejících úseků elektrického napájení konstrukcemi s definovanou 
požární odolností tak, aby se zachovala schopnost plnit bezpečnostní funkce 
jednotlivých systémů při a po požáru, 
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 bránil pronikání kouře, horkých plynů nebo látek na potlačení požáru z 
jednoho prostoru do druhého v rozsahu, ve kterém by mohly mít negativní 
dopad na schopnost bezpečného odstavení reaktoru včetně činností 
operátorů, 

 zajistil v nejvyšší možné míře bezpečné provedení požárního zásahu 
jednotkami požární ochrany. 

3.9.5.2.3 Charakteristika systémů požární ochrany 

Ochrana před požáry bude v NJZ EDU založena na kombinaci pasivní a aktivní 
ochrany. Pasivní ochrana je představována zejména následujícími charakteristikami 
projektu NJZ EDU: 

 použití požárně odolných a požár nešířících elektrických kabelů, 

 zamezení přenosu požáru z objektu do objektu dostatečnými odstupovými 
vzdálenostmi, 

 technická konstrukční řešení zajišťující, že objekty (budovy) NJZ EDU jsou 
z pohledu ochrany před požáry rozděleny do požárních úseků navzájem 
od sebe oddělených požárně dělicími konstrukcemi s požadovanou požární 
odolností. Dělení objektů do požárních úseků je založeno na analýze rizika 
požáru a analýze umístění nejdůležitějších bezpečnostních prvků 
s přihlédnutím k jejich redundanci. Prostory, ve kterých požár může ohrozit 
jadernou a radiační bezpečnost, jsou definovány jako samostatné požární 
úseky, 

 požární ochrana požárního úseku je navržena jako jednotný systém, který 
obsahuje také řadu technických řešení zaměřených na prevenci vzniku 
požáru a omezení jeho rozvoje a šíření, 

 nosné a obvodové stěny podél hranice těchto požárních úseků mají určenou 
požární odolnost, a to v závislosti na požárním riziku a stanoveném stupni 
požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, 

 dveře, uzávěry a prostupy technologie (kabely, potrubí) v požárně dělicí 
konstrukci požárního úseku jsou navrženy s patřičnou požární odolností, 

 v jednom požárním úseku se nesmí nacházet více než jedna divize 
bezpečnostních systémů, 

 v případech, kdy nebude možné vytvoření standardních požárních úseků, 
budou vytvářeny požární buňky, 

 technická řešení, jejichž cílem je oddělení elektrických napájecích systémů 
do samostatných požárních úseků a opatření, která mají předejít setkávání a 
křížení jednotlivých elektrických napájecích systémů v jednom požárním 
úseku, 

 pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a dalších zařízení, které musí 
zůstat funkční při požáru, jsou použity ohnivzdorné a oheň nešířící silové a 
kontrolní kabely a kabelové trasy s funkční integritou, 

 bloková dozorna a záložní pracoviště blokové dozorny jsou umístěny a řešeny 
tak, aby se zabránilo jejich společnému výpadku/ztrátě v důsledku požáru. 
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Aktivními prvky ochrany před požáry uplatněnými v projektovém řešení NJZ EDU 
budou zejména: 

 elektrická požární signalizace, 

 samočinné stabilní hasicí zařízení, 

 samočinné odvětrávací zařízení, 

 vnitřní a vnější rozvody požární vody. 

Cílem aktivních prvků ochrany před požáry je včasná identifikace požáru a jeho 
následná likvidace, resp. lokalizace minimálně do doby zásahu jednotky hasičského 
záchranného sboru: 

 všechny prostory s požárním rizikem uvnitř provozních objektů budou 
chráněny elektrickou požární signalizací (EPS) a v závislosti na výsledcích 
požárních analýz i samočinným stabilním hasicím zařízením a samočinným 
odvětrávacím zařízením, 

 všechny prostory, v nichž se nacházejí stroje s olejovou náplní včetně 
transformátorů, budou vybaveny samočinným stabilním hasicím zařízením 
v automatickém režimu, 

 ve venkovním areálu a uvnitř objektů NJZ EDU budou rozmístěny vnější a 
vnitřní hydranty napojené na čerpací stanici požární vody, 

 zásobování požární vodou bude řešeno i v případě ztráty vnějších zdrojů 
elektrické energie, 

 zásoba požární vody bude dostatečná, 

 nouzové osvětlení a informační světelné panely budou umístěny v rámci 
únikových cest. 

V etapě projektování bude zpracována deterministická analýza rizika požáru, 
doplněná pravděpodobnostní analýzou první úrovně (PSA 1. úrovně), která bude 
průběžně aktualizována, a která prokáže, že jsou splněny cíle a zásady požární 
bezpečnosti, že opatření protipožární ochrany jsou správně navržena a byla správně 
identifikována nezbytná administrativní ustanovení. Analýzy mimo jiné zahrnou: 

 situace normálního provozu a jednotlivé požáry s následným šířením 
kamkoliv, kde se vyskytuje hořlavý materiál, 

 zhodnocení věrohodných kombinací požárů s postulovanými iniciačními 
událostmi, které vznikly nezávisle na nich, 

 zhodnocení následků požárů i dopadů činností hasících systémů, 

 zhodnocení dostatečnosti protipožárních technických i organizačních 
opatření.  

3.9.5.2.4 Analýza požárního rizika 

Bude provedena Analýza rizika požáru dle požadavků bezpečnostního návodu SÚJB 
NJ-JB-3.1, která zajistí shromáždění základních informací o uspořádání jaderné 
elektrárny, o jejím vybavení a použitých materiálech, stejně tak jako rozdělení do 
požárních úseků a zón. Na základě těchto informací budou identifikována nezbytná 
opatření a bude provedeno vyhodnocení přiměřenosti požární ochrany. Na základě 
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uvedené analýzy bude zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), 
minimálně v rozsahu platného znění vyhlášky č. 246/2001 Sb. Požárně 
bezpečnostní řešení stavby bude nedílnou součástí projektové dokumentace 
pro povolení stavby. 

3.9.5.2.5 Systémy protipožární ochrany 

Projekt JZ zabezpečí v návaznosti na zpracování Analýzy rizika požáru zajištění 
protipožární ochrany zařízení jaderné elektrárny, zvláště pak zařízení s vlivem na 
jadernou bezpečnost a dále pak ochranu pracovníků, obyvatel a životního prostředí 
v souladu s požadavky české legislativy. Protipožární ochrana bude založena 
na principu ochrany do hloubky.  

Definované cíle pro jednotlivé úrovně ochrany jsou především: zabránění vzniku 
vnitřního i vnějšího požáru, popř. rychlé detekování, ohlášení a uhašení požáru, 
který vznikne i přes přijatá preventivní opatření, a v neposlední řadě zabránění šíření 
požáru, který nebyl uhašen, s cílem vyloučit, resp. omezit jeho negativní účinky 
na systémy zajišťující bezpečnostní funkce a zabránit úniku radioaktivity do životního 
prostředí. Součástí požární ochrany je také vhodné řešení evakuace osob a ochrana 
zasahujících jednotek HZS, zejména pak HZSp. 

V rámci pasivních opatření koncepce projektu počítá s maximálním využitím 
nehořlavých, nesnadno hořlavých či oheň nešířících materiálů. Tam, kde není použití 
těchto materiálů možné, projekt specifikuje opatření předcházející vzniku požáru a 
jeho následného šíření. Projekt bude s dostatečnou mírou technické podrobnosti 
řešit provedení kabeláže a kabelových nosných systémů, jejich umístění a požární 
oddělení pomocí požárních bariér v rámci zachování redundance. 

V rámci zavedení aktivních prvků požární ochrany počítá koncepce projektu 
s využitím systému elektrické požární signalizace pro všechny prostory jaderné 
elektrárny. Zařízení pro požární signalizaci, zahrnující komponenty samočinného 
adresného zjištění požáru, zajistí vyvolání požárního poplachu a součinnost 
s poplachovým zařízením poskytujícím informaci o místě požáru příslušným složkám 
fyzické ochrany a HZS. Tato zařízení budou vybavena zálohovaným elektrickým 
napájením a vyvedením signálu kabely a kabelovými trasami s funkční integritou 
při požáru. Dále bude koncepce projektu řešit umístění a provedení požárně 
bezpečnostního zařízení, jako jsou stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 
automatické protivýbuchové zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. 

V koncepci projektu bude kladen zvláštní důraz na umístění zařízení důležitých pro 
jadernou bezpečnost, resp. na jejich umístění v samostatných požárních úsecích, 
oddělení požárně dělícími konstrukcemi s požadovanou požární odolností, a 
především na minimalizaci požárního rizika a pravděpodobnosti vzniku požáru 
v daných úsecích a jeho následného šíření. Obdobným způsobem budou v projektu 
řešeny prostory, kde se nacházejí olejová hospodářství či skladovací prostory 
s větším množstvím hořlavých látek. I zde koncepce projektu počítá se snížením 
požárního zatížení rozdělením do jednotlivých požárních úseků, popřípadě 
zónováním pomocí požárních bariér. 

3.9.5.2.6 Únikové cesty  

V projektu budou řešeny únikové cesty stejně jako zajištění přístupových 
komunikací, nástupních ploch a zásahových cest, sloužících k provedení efektivního 
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hasebního zásahu v souladu s českou legislativou (včetně jejich označení). Součástí 
únikových cest bude i zajištění nouzového osvětlení a odvětrání únikových cest. 

Požadované bezpečnostní funkce mohou být plněny za použití kombinace různých 
bezpečnostních systémů v souladu s bezpečnostní filosofií konkrétního projektu. 
Systémy mohou být konstrukčně založeny na pasivních principech či aktivních 
prvcích či kombinaci obou principů.  

3.9.5.2.7 Systém pracovního a nouzového osvětlení 

Projekt systémů osvětlení bude zpracován takovým způsobem, aby systémy 
osvětlení zajišťovaly ve stanovených prostorách elektrárny předepsané kvalitativní a 
kvantitativní parametry osvětlení za normálního provozu, abnormálního provozu a 
rovněž v havarijních podmínkách elektrárny, a to v souladu s vrcholovým 
požadavkem na zajištění jaderné bezpečnosti a relevantními oborovými požadavky 
české legislativy, včetně příslušných hygienických a požárních předpisů. 

Projekt bude zahrnovat systémy pracovního (normálního) osvětlení, přičemž vybrané 
objekty, prostory a technologická zařízení budou vybaveny systémem záložního 
osvětlení, který bude napájen ze zdrojů zajištěného napájení. Projekt elektrárny 
bude rovněž zahrnovat systémy nouzového osvětlení, zahrnující osvětlení únikových 
cest stanovených stavebních objektů. Tyto systémy budou napájeny ze systémů 
zajištěného elektrického napájení s nepřetržitým napájením z baterií nebo baterií se 
střídači. 

3.9.5.2.8 Ostatní pomocné systémy 

Projekt bude vybaven dalšími pomocnými systémy, které budou sloužit k zajištění 
podpůrných funkcí pro hlavní technologické systémy či pro personál a údržbu.  

Tyto systémy budou provedeny tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz elektrárny a 
aby byly splněny všechny relevantní požadavky české legislativy (včetně požadavků 
týkajících se ochrany životního prostředí). 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak WENRA SRL [3.9-5] Issue S: S1.1, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, 
S3.1, S3.2, S3.3, S3.4, S4.1, S4.2, S4.3, S4.4 a S4.5 a dále IAEA SSR 2/1 rev1 [3.9-
3] Req. 74, 6.50., 6.51., 6.52., 6.53., 6.54., Req. 36, 5.64., 5.65. a Req. 75. 
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3.10 SYSTÉM KONVERZE PÁRY A ENERGIE 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém konverze páry a energie a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.10-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.10-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.10-3] a WENRA NEW [3.10-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Systém konverze páry a energie zajišťuje odvod tepla z primárního okruhu přes 
teplosměnnou plochu parogenerátorů. Vznikající pára z parogenerátorů (admisní 
pára) je vedena na turbogenerátor (turbínu a generátor) a je využita k výrobě 
elektrické energie. Po průchodu turbínou je pára dochlazena v kondenzátoru. 
Kondenzát z páry je veden čerpadly kondenzátního systému přes nízkotlakou 
regeneraci na odplynění do napájecí nádrže a pomocí napájecích čerpadel přes 
vysokotlakou regeneraci zpět do parogenerátoru. 

Kapitola 3.10 je dále členěna na čtyři podkapitoly: 

 Kapitola 3.10.1 Všeobecné požadavky na systém konverze páry a energie 

 Kapitola 3.10.2 Turbogenerátor 

 Kapitola 3.10.3 Systém dodávky admisní páry 

 Kapitola 3.10.4 Ostatní zařízení systému konverze páry a energie  

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.10-2].  

3.10.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM KONVERZE PÁRY A 
ENERGIE  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém konverze a páry a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

3.10.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM KONVERZE 
PÁRY A ENERGIE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém konverze páry a energie.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy konverze páry 
a energie navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky 
uvedenými v kap. 3.3.1.  
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Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8).  

Reference: Vyhláška na Projekt §47 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systém přeměny energie 
páry produkované z jaderné energie na elektrickou energii (dále jen „systém 
přeměny energie“) tak, aby v provozních stavech při výkonu jaderného reaktoru 
předpokládaném projektem jaderného zařízení byl zajištěn odvod tepla z jaderného 
reaktoru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §47 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na systém sekundárního okruhu 
chlazení jaderného reaktoru (dále jen „sekundární okruh“), který musí zajišťovat 
výrobu a odvod páry a přívod napájecí vody v systému přeměny energie tak, aby 
bylo zajištěno oddělení systému přeměny energie od primárního okruhu a od částí 
systému mimo hermetický prostor při abnormálním provozu a v havarijních 
podmínkách pomocí vybraného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §47 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na vybraná zařízení, která jsou 
součástí systému přeměny energie, tak, aby  

a) bylo zajištěno plnění jejich bezpečnostních funkcí a 

b) byly konstrukce a komponenty tohoto systému s vlivem na jadernou bezpečnost 
chráněny proti vnitřním událostem a vlastnostem území. 

Reference: Vyhláška na Projekt §47 (4) 

Návrh systému přeměny energie v projektu jaderného zařízení musí 
a) zajistit sledování úrovně úniku radioaktivní látky z primárního okruhu do systému 
přeměny energie a 
b) umožnit omezení dalšího úniku radioaktivní látky mimo systém přeměny energie 
tak, aby nedošlo k radiační nehodě nebo radiační havárii. 

3.10.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉM KONVERZE PÁRY A 
ENERGIE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy konverze páry a energie. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systém konverze páry a energie bude 
popsán v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.10-2].  

Přeměna tepelné energie páry vyrobené v parogenerátorech na energii 
mechanickou bude realizována v kondenzační parní turbíně. Přeměna mechanické 
energie na elektrickou bude realizována v trojfázovém turboalternátoru spojeném s 
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turbínou spojkou. Pára vyrobená v parogenerátorech bude vedena spojovacím 
potrubím do bloků vstupních armatur a dále do vysokotlakého dílu turbíny. Pára 
vystupující z vysokotlakého dílu bude po separaci a mezipřihřívání vedena 
do středotlakého dílu turbíny a dále do nízkotlakých dílů. Pokud turbína nebude mít 
středotlaký díl, bude pára vystupující ze separátoru-přihřívače vedena přímo do 
nízkotlakých dílů. Z nízkotlakých dílů bude pára vystupovat do hlavních 
kondenzátorů, které budou chlazeny vodou z okruhu chladicích věží. Systém 
kondenzace bude zajišťovat přeměnu emisní páry, vystupující z nízkotlakých dílů 
turbíny, na turbínový kondenzát a následně s pomocí kondenzátních čerpadel 
dopravu turbínového kondenzátu přes nízkotlakou regeneraci do napájecí 
nádrže/odplyňováku. V napájecí nádrži/odplyňováku bude napájecí voda odplyněna 
a pomocí napájecích čerpadel, po přihřátí ve vysokotlaké regeneraci, vedena přes 
napájecí kolektor a napájecí hlavy do parogenerátorů. Turbogenerátor bude vybaven 
obtokovými stanicemi pro přímé vedení ostré páry do hlavních kondenzátorů. 

Projekt elektrárny bude navržen tak, aby případné poruchy zařízení v systému 
konverze páry a energie měly co nejnižší vliv na jadernou bezpečnost. Projekt bude 
navržen tak, aby poruchy hlavních zařízení (včetně úplné ztráty zátěže turbíny či 
jejího výpadku) byly zvládnutelné bez nutnosti odstavení reaktoru, bez nutnosti 
zapracování ochrany primárního okruhu proti přetlaku a nutnosti zapracování 
bezpečnostních systémů.  

Pro případ poruch většího rozsahu (např. ztráta napájecí vody, prasknutí parovodu či 
potrubí napájecí vody, prasknutí trubiček v parogenerátoru apod.) bude elektrárna 
vybavena bezpečnostními systémy (viz kap. 3.6).  

Projekt zajistí monitorování aktivity na klíčových místech systému konverze páry a 
energie. Bližší informace o systému radiačního monitorování jsou uvedeny v kapitole 
3.9.3. 

Projektové řešení bude obsahovat systém odluhů parogenerátorů. Systém odluhů 
parogenerátorů bude projektován tak, aby udržoval přípustné chemické parametry 
vody na sekundární straně parogenerátorů během všech provozních stavů. Systém 
odluhů parogenerátorů bude projektován tak, aby odebíral a zpracovával vodu ze 
všech parogenerátorů. Systém odluhů bude odvádět odluhovou vodu z místa, kde se 
očekává největší usazování nečistot. V případě detekce radioaktivity na sekundární 
straně parogenerátoru bude možné převést odluhy do systému pro zpracování 
radioaktivních kapalných odpadů. 

Materiály systému konverze páry a energie 

Materiály systému konverze páry a energie budou vybrány s ohledem na pracovní 
prostředí, ve kterém budou systémy a jejich komponenty plnit požadované funkce a 
budou vyrobeny, zkoušeny a podrobeny kontrole v souladu s požadavky 
stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. a ve vybraných normách, a to včetně 
způsobu zajištění kvality. 

Materiály budou vybrány s ohledem na jejich provozní zkušenosti z provozovaných 
jaderných elektráren v České republice i ve světě, zvláště pak na zkušenosti v 
oblasti jejich provozní degradace (včetně tokem urychlené koroze) a stárnutí vlivem 
pracovního prostředí.  

Návrh zařízení bude proveden v souladu s požadavky norem. Návrh bude ověřen 
teoretickým výpočtem dostatečného dimenzování jednotlivých komponent. Výpočet 
bude zahrnovat i rezervu na případné zhoršení vlastností materiálu, které může 
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nastat během provozu vlivem provozní degradace či stárnutí a rezervu na neurčitosti 
stanovení počátečního stavu komponent a rychlosti zhoršování jejich vlastností. 

Zařízení budou podrobena předprovozním i provozním zkouškám v souladu s 
požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. a v souladu s požadavky 
vybraných norem.  

Normy budou vybrány s ohledem na bezpečnostní třídu daného zařízení. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.10-3] Req. 77 a Req. 35. 
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3.10.2 TURBOGENERÁTOR 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na turbogenerátor a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Turbogenerátor sestává z turbíny a generátoru (a jejich pomocných systémů). Slouží 
k přeměně tepelné energie páry na energii mechanickou a následně elektrickou.  

3.10.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA TURBOGENERÁTOR 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky 
turbogenerátoru.  

Turbogenerátor bude plnit všeobecné požadavky na systém konverze páry a energie 
stanovené v kapitole 3.10.1. 

3.10.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA TURBOGENERÁTOR 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na turbogenerátor. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Turbogenerátor bude popsán v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.10-2].  

Turbogenerátor bude sestávat z parní turbíny, generátoru a příslušných pomocných 
systémů. Ostrá pára bude po průchodu rychlozávěrnými a regulačními ventily 
vstupovat do vysokotlakého dílu turbíny. Za vysokotlakým dílem bude zařazen 
separátor-přihřívač, odkud přihřátá pára zbavená vlhkosti bude vedena do 
středotlakého dílu, pokud jím bude turbína vybavena, a dále paralelně do několika 
nízkotlakých dílů. Pokud turbína nebude vybavena středotlakým dílem, bude přihřátá 
pára zbavená vlhkosti vedena paralelně přímo do několika nízkotlakých dílů. Po 
průchodu nízkotlakými díly pára zkondenzuje v kondenzátoru. 

Turbogenerátor bude vybaven ochranným systémem zajišťujícím ochranné a 
monitorující funkce. Mezi důležité ochranné funkce budou patřit ochrana proti 
překročení povolených otáček, ochrana proti poklesu tlaku mazacího oleje a ochrana 
proti nárůstu tlaku v kondenzátoru. Turbína bude vybavena systémem rychlého 
snížení výkonu při projektem určeném překročení jmenovitých otáček. Generátor 
bude vybaven ochranným systémem, který bude zahrnovat minimálně ochranu proti 
mezifázovým zkratům, zemní ochranu statoru, zemní ochranu rotoru, ochranu proti 
nesymetrickému zatížení, přepěťovou ochranu, frekvenční ochrany, ochranu proti 
asynchronnímu chodu, nadproudové ochrany a ochrany proti zpětným 
proudům. V projektem určených rozmezích bude vyloučena existence pásem 
kritických otáček turbogenerátoru. 

Při návrhu dispozice elektrárny a orientace turbogenerátor bude zohledněna 
možnost roztržení turbogenerátoru a vzniku létajících trosek. Stavební základy 
turbogenerátoru budou konstruovány s ohledem na zamezení nadměrných vibrací v 
pásmu provozních otáček a udržení vyhovujícího vyrovnání stroje s přiměřenou 
tuhostí za všech provozních podmínek, včetně zkratů, dále s ohledem na náhlou 
ztrátu elektrického zatížení a nouzové odstavení. Ložiska turbogenerátoru zajistí za 
všech provozních stavů správné vymezení rotorů vůči statorovým částem. Mazací 
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systém turbogenerátoru zajistí bezpečný doběh soustrojí i v případě ztráty 
pracovního a rezervního zdroje elektrické energie. Turbína bude vybavena 
dostatečným počtem vhodně umístěných odvodnění, aby nedošlo k poškození stroje 
zkondenzovanou párou. 

Systém obtoku turbíny bude odvádět páru z potrubí ostré páry přímo do 
kondenzátoru v režimech, kdy nebude turbína schopna zpracovat všechnu páru 
vyrobenou v parogenerátorech. Systém obtoku turbíny umožní: 

 udržení tlaku páry před turbínou v projektem předpokládaných mezích, 
 najetí a odstavení turbogenerátoru, 
 dochlazení bloku do stavu, kdy bude uveden do funkce systém odvodu 

zbytkového tepla, 
 stabilní provoz na nízké výkonové hladině reaktoru (s připojeným, resp. 

nepřipojeným generátorem k síti). 

Otevírací doba obtoku turbíny bude odpovídat požadavku na 
zabránění technologicky neodůvodněného otevření pojišťovacích ventilů 
parogenerátorů. Uzavírací doba bude dostatečně krátká, aby zabránila nadměrnému 
ochlazování primárního okruhu. Dimenzování průtočné kapacity obtoků turbíny bude 
dostatečné v takovém rozsahu, aby zabránilo otevření pojišťovacích ventilů 
parogenerátorů po rychlém odstavení reaktoru z plného výkonu a zabránilo otevření 
pojišťovacích ventilů kompenzátoru objemu po stoprocentním odlehčení stroje nebo 
odstavení turbíny bez současného působení rychlého odstavení reaktoru. 

Obtok turbíny bude umožňovat najíždění turbíny a odvod páry přímo do 
kondenzátoru po omezení zátěže turbogenerátoru (např. při uzavření 
rychlozávěrných ventilů turbíny), aniž dojde k odstavení reaktoru, s udržením tlaku 
páry před strojem v projektem předpokládaných mezích. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.10-3] 6.58. 
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3.10.3 SYSTÉM DODÁVKY ADMISNÍ PÁRY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém dodávky admisní páry a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Systém admisní páry slouží k dopravě admisní páry k turbogenerátoru. 

3.10.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM DODÁVKY 
ADMISNÍ PÁRY 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky systému 
dodávky admisní páry. Systém dodávky admisní páry bude plnit všeobecné 
požadavky na systém konverze páry a energie stanovené v kapitole 3.10.1. 

3.10.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉM DODÁVKY ADMISNÍ 
PÁRY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systém dodávky admisní páry. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systém dodávky admisní páry bude 
popsán v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.10-2].  

Potrubí ostré páry bude zajišťovat dopravu páry z parogenerátorů k rychlozávěrným 
ventilům turbíny a bude provedeno tak, aby: 

 při normálním provozu zajišťovalo dodávku páry na turbínu, 
 při rychlých změnách zatížení a při spouštění dodávalo páru na turbínu a do 

obtokového potrubí turbíny, 
 v režimu horké rezervy nebo při dochlazování bloku dopravovalo páru do 

obtokového potrubí turbíny. 

Systém bude zajišťovat oddělení parogenerátorů od místa roztržení parovodu 
pomocí rychločinných armatur. Systém bude zajišťovat ochranu parogenerátorů před 
nárůstem tlaku. Bude zajištěno odvodnění všech parovodů. K parovodu budou 
připojeny odlehčovací ventily, které budou umístěny mezi stěnou ochranné obálky a 
rychločinnými armaturami. Tento odlehčovací systém bude vypouštět páru do 
ovzduší a tím zajišťovat řízené dochlazování a odvod zbytkového tepla z reaktoru, 
pokud bude obtok turbíny mimo provoz. Zařízení pro odvod páry do atmosféry bude 
kvalifikováno pro práci v podmínkách vody, parovodní směsi i páry.  

Koncepce projektu systému dodávky admisní páry bude navržena tak, aby zabránila 
rozvoji abnormálního provozu do havarijních podmínek. Elektrárna bude mít 
schopnost se vyrovnat s výpadkem turbíny ze 100 % nominálního, popř. nižšího 
výkonu, aniž dojde k odstavení reaktoru nebo otevření pojišťovacích ventilů 
parogenerátorů. Aby se dosáhlo této schopnosti, je po krátký čas dovolen únik páry 
přes odlehčovací ventily do atmosféry. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.10-3] 6.56. a 6.57. 
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3.10.4 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU KONVERZE PÁRY A 
ENERGIE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ostatní zařízení systému konverze páry a energie a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Ostatní zařízení systému konverze páry a energie zahrnují především kondenzátní 
systém (včetně kondenzátoru) a napájecí systém, dále pak např. systém pomocné 
páry a blokovou úpravu kondenzátu. Slouží ke kondenzaci páry vystupující 
z turbogenerátoru a dopravě a úpravě kondenzátní, resp. napájecí vody do 
parogenerátorů.  

3.10.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 
SYSTÉMU KONVERZE PÁRY A ENERGIE 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky ostatních 
zařízení systému konverze páry a energie.  

Ostatní zařízení systému konverze páry a energie bude plnit všeobecné požadavky 
na systém konverze páry a energie stanovené v kapitole 3.10.1. 

3.10.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU 
KONVERZE PÁRY A ENERGIE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na ostatní zařízení systému konverze 
páry a energie. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Ostatní zařízení systému konverze páry 
a energie budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.10-2].  

Kondenzátní systém bude sloužit k dopravě kondenzátu z kondenzátorů přes 
ohříváky nízkotlaké regenerace do napájecí nádrže/odplyňováku. Napájecí systém 
bude sloužit k dopravě odplyněné napájecí vody z napájecí nádrže/odplyňováku 
přes ohříváky vysokotlaké regenerace do parogenerátorů. Během průchodu 
kondenzátním a napájecím systémem bude docházet k postupnému zvyšování 
parametrů kondenzátu a napájecí vody.  

Jednotlivé trasy napájecí vody do parogenerátorů budou vybaveny oddělovacími 
armaturami ke zmírnění účinků roztržení potrubí. Při plném zatížení budou zajišťovat 
průtok napájecí vody nejméně dvě identická čerpadla zapojená paralelně. Každé 
čerpadlo bude vybaveno nezávislým potrubím zajišťujícím minimální průtok. Kromě 
napájecích čerpadel bude součástí projektového řešení minimálně jedno pomocné 
(najížděcí) čerpadlo dimenzované tak, aby umožňovalo dochlazení bloku. Napájecí 
nádrž/odplyňovák bude projektována tak, aby úroveň odstranění 
nezkondenzovatelných plynů vyhovovala kvalitativním požadavkům na napájecí 
vodu za všech provozních režimů. Napájecí nádrž/odplyňovák a sací část 
napájecích čerpadel budou uspořádány tak, aby eliminovaly var vody a kavitaci 
v sacím potrubí čerpadel i při přechodových podmínkách. 
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Zásoba vody v napájecí nádrži/odplyňováku bude dostatečná pro provoz napájecích 
čerpadel za normálního provozu a v přechodových režimech. Normální zásoba vody 
bude dostatečná pro zásobování napájecích čerpadel po odstavení kondenzátních 
čerpadel, a to po dostatečně dlouhou dobu určenou projektem. 

Koncepce projektu systému dodávky napájecí vody do parogenerátorů bude 
navržena tak, aby zabránila rozvoji abnormálního provozu v havarijní podmínky. 
Odstavení jednoho napájecího nebo kondenzátního čerpadla nezpůsobí odstavení 
turbogenerátoru nebo reaktoru. Napájecí systém bude navržen tak, aby byl schopen 
automaticky dodávat vodu s požadovaným průtokem a parametry 
umožňujícími regulaci hladiny v parogenerátorech během všech provozních režimů a 
projektových přechodových procesů a aby zabránil jejich rozvoji v havarijní 
podmínky. Napájecí systém bude schopen zajišťovat napájení parogenerátorů při 
nárůstu tlaku páry v důsledku odlehčení bloku z nominálního výkonu. Předpokládá-li 
projektové řešení bloku využití rezervního napájecího čerpadla, bude dimenzováno 
tak, aby po úspěšném záskoku rezervy došlo k opětovnému zvýšení na nominální 
výkon. Do všech parogenerátorů bude na jakékoliv výkonové úrovni zajištěna 
dodávka napájecí vody o stejné teplotě. 

Projekt bude vybaven havarijním systémem napájení parogenerátorů nebo 
systémem zajišťujícím shodnou bezpečnostní funkci (odvod zbytkového tepla) jiným 
projektovým řešením (viz kap. 3.6.2). 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.10-3] 6.57. 
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3.11 NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na nakládání s radioaktivním odpadem (RAO) a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.11-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.11-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.11-5] a WENRA NEW [3.11-6]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 377/2016 Sb. a vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení 
WENRA (např. WGWD Report Radioactive Waste Treatment and Conditioning 
Safety Reference Levels [3.11-10] a WGWD Waste and Spent Fuel Storage Safety 
Reference Levels [3.11-9]) a IAEA (např. SSR-4 [3.11-7] a GSR Part 5 [3.11-8]), 
stejně tak i relevantních norem. 

Radioaktivní odpad vzniká za provozu jaderné elektrárny v důsledku úniku štěpných 
produktů z paliva nebo v důsledku neutronové aktivace materiálů a médií v aktivní 
zóně reaktoru či bazénu skladování vyhořelého paliva. Štěpné a aktivační 
radionuklidy chladiva primárního okruhu kontaminují dále různá plynná a kapalná 
média a pevné materiály. 

Pro aktivitu kapalných médií je primárním zdrojovým členem voda primárního 
okruhu, kde se radionuklidy vyskytují jednak v rozpustné a jednak v nerozpustné 
formě (především korozní produkty). 

Plynný RAO jsou v podstatě vzdušiny z aktivních technologických okruhů nebo 
z místností kontrolovaného pásma JE (případně sledovaného), kontaminované 
radioaktivními plyny a aerosoly, jejichž předpokládaná aktivita nedovoluje 
nekontrolované vypouštění do vnější atmosféry. Největším zdrojem aktivity plynného 
RAO (především plynných štěpných produktů) je odvzdušnění odplyňovače chladiva 
primárního okruhu. 

Pevný radioaktivní odpad vzniká v závislosti na provozním režimu reaktoru, a to 
zejména během pravidelných odstávek, při údržbářských a úklidových pracích, 
dekontaminaci zařízení a místností apod. Zdrojem kontaminace různých předmětů 
(oděvů, ochranných pomůcek, vadných dále nepoužitelných součástí zařízení atd.) 
je kontakt s aktivními médii - především vodou primární části JE, často 
zprostředkovaný depozit kontaminace na zařízeních. Kromě tohoto nahodile, resp. 
nepravidelně vznikajícího RAO lze předpokládat pravidelný vznik pevného RAO, což 
jsou filtry aktivních vzduchotechnických systémů, aktivovaná měřicí čidla a kazety 
svědečných vzorků. 

Většina RAO bude zpracována a upravena do formy vhodné pro uložení 
v současném ÚRAO Dukovany. Předpokládá se množství až 7200 m3 za celou dobu 
provozu projektované životnosti NJZ EDU, viz dokument „Návrh koncepce 
bezpečného ukončení provozu“.  

Současná kapacita ÚRAO Dukovany je, dle stanoviska SÚRAO [3.11-11], 
dostatečná pro všechny provozní RAO i RAO z vyřazování běžících bloků (ETE1,2 i 
EDU1-4). Provozní RAO z plánovaného NJZ EDU jsou na hranici kapacity úložiště. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.11 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 3 
 

Kapacita ÚRAO Dukovany však bude nedostatečná pro RAO z vyřazování NJZ 
EDU. SÚRAO předpokládá z tohoto důvodu rozšíření kapacit současného úložiště 
v lokalitě Dukovany či vytvoření úložiště jiného [3.11-11]. 

RAO z provozu i vyřazování, které nebude přijatelné k uložení na ÚRAO Dukovany 
se předpokládá dlouhodobě skladovat u původce (provozovatele NJZ EDU) a 
následně uložit v komplexu připravovaného hlubinného úložiště nebo v jiném k tomu 
vhodnému úložišti. Detailněji viz dokument „Návrh koncepce bezpečného ukončení 
provozu“. 

Kapitola 3.11 je dále členěna na čtyři podkapitoly: 

 Kapitola 3.11.1 Zdrojové členy 

 Kapitola 3.11.2 Systémy pro nakládání s kapalným radioaktivním odpadem 

 Kapitola 3.11.3 Systémy pro nakládání s plynným radioaktivním odpadem 

 Kapitola 3.11.4 Systémy pro nakládání s pevným radioaktivním odpadem 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.11-2].  

3.11.1 ZDROJOVÉ ČLENY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zdrojové členy a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Kapitola obsahuje požadavky na identifikaci, popis a metodiku kvantifikace 
zdrojových členů (zdrojů radioaktivity) a výsledných radioaktivních výpustí. 

3.11.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZDROJOVÉ ČLENY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zdrojové členy.  

Reference: Atomový zákon §25 (1) h) 

Držitel povolení a registrant jsou povinni 

h) vést a uchovávat evidenci zdrojů ionizujícího záření, radioaktivních odpadů a 
jaderných položek a evidované údaje předávat Úřadu, 

Reference: Atomový zákon §109 (2) 

Při nakládání s radioaktivním odpadem musí být brány v úvahu všechny jeho 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, které by mohly bezpečné nakládání s ním 
ovlivnit. 

Reference: Atomový zákon §111 (1) b) 

Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce radioaktivního 
odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli povolení k nakládání s 
radioaktivním odpadem, je povinen 

b) omezit množství vznikajícího radioaktivního odpadu technickými a organizačními 
opatřeními, 
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Reference: Vyhláška na Projekt §17 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na jaderné zařízení tak, aby 
mohlo být zajištěno nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s požadavky 
stanovenými atomovým zákonem, vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje a vyhláškou o požadavcích na bezpečné nakládání s 
radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo 
pracoviště III. nebo IV. kategorie. 

3.11.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ZDROJOVÉ ČLENY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na zdrojové členy. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Zdrojové členy budou popsány v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.11-2].  

Pro účely projektování systémů nakládání s radioaktivním odpadem bude provedena 
analýza zdrojových členů za všech stavů normálního provozu včetně dopadů údržby 
a testování, a zároveň za všech stavů abnormálního provozu. 

Použité teoretické modely budou založeny na uznávaných vědeckých základech a 
budou dostatečně ověřeny proti vhodným experimentálním datům (užití výpočtových 
programů pro koncentraci radioaktivních látek v systémech jaderného zařízení). 

V rámci analýzy budou brány v úvahu všechny fyzikální, chemické a biologické 
vlastnosti radioaktivního odpadu, které by mohly bezpečné nakládání s ním ovlivnit, 
budou klasifikovány dle příslušného prováděcího předpisu (vyhlášky č. 377/2016 Sb. 
[3.11-4]) a bude určen předpokládaný objem těchto skupin radioaktivních odpadů. 

Jedním ze základních principů nakládání s radioaktivním odpadem na NJZ EDU 
bude omezení jeho produkce technickými a organizačními opatřeními jak z hlediska 
jeho množství, tak celkové aktivity odpadu a přísné vedení evidence zdrojů 
ionizujícího záření, radioaktivního odpadu a jaderných položek. 

Projekt zajistí, aby nakládání s radioaktivním odpadem bylo prováděno v souladu s 
požadavky stanovenými Atomovým zákonem [3.11-1], vyhláškou o radiační ochraně 
a zabezpečení radionuklidového zdroje [3.11-3] a vyhláškou o požadavcích na 
bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného 
zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie [3.11-4]. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.11-5] 2.7., 2.9., Req. 6, 4.8., Req. 81 a 6.69. 
  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.11 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 5 
 

3.11.2 SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ S KAPALNÝM 
RADIOAKTIVNÍM ODPADEM  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro nakládání s kapalným radioaktivním odpadem a následně obsahuje 
popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Systémy slouží k shromažďování a zpracování vzniklého kapalného radioaktivního 
odpadu s cílem získat na jedné straně přečištěné médium, které je možné znovu 
použít ve spotřebičích primárního okruhu, případně po přeměření vypustit do 
venkovní kanalizace a na straně druhé radioaktivní odpad (koncentráty, kaly, 
vysycené iontoměniče apod.), který je dále upraven.  

Zpracování je založeno na metodách, jako jsou sedimentace, mechanická a 
ionexová filtrace, odpařování apod. Úprava vzniklého radioaktivního odpadu je 
zabezpečena jeho fixací do matrice a vložením do obalového souboru. 

3.11.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY PRO 
NAKLÁDÁNÍ S KAPALNÝM RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro nakládání s kapalným radioaktivním odpadem.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy pro nakládání 
s kapalným radioaktivním odpadem navrženy v souladu se základními 
bezpečnostními principy a požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

Reference: Atomový zákon §109 (2) 

Při nakládání s radioaktivním odpadem musí být brány v úvahu všechny jeho 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, které by mohly bezpečné nakládání s ním 
ovlivnit. 

Reference: Atomový zákon §111 (1) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli povolení k 
nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 

a) vypracovat strategii nakládání s radioaktivním odpadem, která zohlední principy 
obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, 

b) omezit množství vznikajícího radioaktivního odpadu technickými a organizačními 
opatřeními, 

e) zohlednit v dostatečné míře vzájemnou souvislost jednotlivých kroků při nakládání 
s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení a 

f) vypracovat a vést průvodní list radioaktivního odpadu. 
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Reference: Atomový zákon §111 (2) 

Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 

a) nakládat s radioaktivním odpadem tak, aby množství a aktivita radioaktivního 
odpadu byly udržovány na co nejnižší úrovni při uvážení všech bezpečnostních, 
hospodářských a společenských hledisek, 

b) nakládat s radioaktivním odpadem pouze na pracovišti, které splňuje technické 
požadavky pro bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, 

c) dodržovat postupy pro bezpečné shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, 
skladování a ukládání radioaktivních odpadů a 

d) vést evidenci radioaktivních odpadů podle druhu odpadu a předávat údaje z 
evidence Správě 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na jaderné zařízení tak, aby 
mohlo být zajištěno nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s požadavky 
stanovenými atomovým zákonem, vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje a vyhláškou o požadavcích na bezpečné nakládání s 
radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo 
pracoviště III. nebo IV. kategorie. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí 
způsoby odpovídajícími vlastnostem radioaktivního odpadu a manipulovatelnost s 
ním. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zařízení, které je používáno 
při nakládání s radioaktivním odpadem před jeho uložením, tak, aby 

a) bylo přístupné pro potřeby údržby a oprav 

b) bylo snadno dekontaminovatelné, 

c) umožňovalo dohled nad nakládáním s radioaktivním odpadem v souladu s 
požadavky vyhlášky o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie, 

d) umožňovalo odstranění nánosu nebo usazeniny radioaktivní látky, 

e) umožňovalo sběr a vracení úniku radioaktivní látky z tohoto zařízení a 

f) umožňovalo pravidelné monitorování veličin, které prokazují správnou funkci 
tohoto zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zařízení, které je používáno 
při zpracování a úpravě radioaktivního odpadu, který obsahuje výbušné nebo 
hořlavé látky, tak, aby 

a) bylo odolné proti účinkům výbuchu nebo požáru a 
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b) zahrnovalo systém monitorování veličin, které mají vliv na výbušnost nebo vznik 
požáru, zajišťující též výstrahu pro pracovníky obsluhy jaderného zařízení v případě 
zvýšeného rizika výbuchu nebo požáru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §18 (1) 

Projekt jaderného zařízení, které je skladem radioaktivního odpadu, musí zajistit 

a) přednostní využívání systémů, konstrukcí a komponent s pasivní funkcí systému, 
konstrukce nebo komponenty pro zajišťování základních bezpečnostních funkcí 
skladu radioaktivního odpadu, 

b) bezpečnou manipulaci s radioaktivním odpadem, jeho skladování a vyjmutí za 
všech předvídatelných situací, 

c) zabránění poškození obalových souborů pro skladování radioaktivního odpadu při 
manipulaci s radioaktivním odpadem nebo s obalovým souborem, 

d) možnost pravidelné kontroly neporušenosti obalových souborů pro skladování 
radioaktivního odpadu, 

e) rezervní skladovací kapacitu pro přemisťování, přebalování, kontrolu, údržbu a 
vyzvedávání radioaktivního odpadu, 

f) vybavení skladu radioaktivního odpadu systémy, konstrukcemi a komponentami 
pro zajištění jeho funkcí, odpovídajícími druhu, formě, aktivitě a množství 
skladovaného radioaktivního odpadu, a 

g) technická a organizační opatření, která umožňují pravidelné kontroly stavu a 
vybavení skladu radioaktivního odpadu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §18 (2) 

Projekt jaderného zařízení, které je skladem radioaktivního odpadu, musí zajistit pro 
skladování kapalného radioaktivního odpadu 

a) těsnost skladovacích nádrží, 

b) ochranu skladovacích nádrží proti korozi, 

c) ochranu skladovacích nádrží proti přeplnění, 

d) systémy pro sledování míry zaplnění skladovacích nádrží, 

e) umístění skladovacích nádrží v ochranných jímkách, které pojmou objem 
kapalného radioaktivního odpadu ze skladovacích nádrží, 

f) u ochranných jímek 

1. vodotěsnost, 

2. signalizaci úniku radioaktivního odpadu ze skladovacích nádrží a 

3. vybavení zařízením pro odčerpání obsahu, 

g) odvádění výparů ze skladovacích nádrží a ochranných jímek a jejich zpracovávání 
jako radioaktivního odpadu, 

h) umožnění homogenizace a vyčerpání obsahu skladovacích nádrží a ochranných 
jímek, 

i) prázdnou nádrž o objemu odpovídajícím největší nádrži v systému pro každý 
systém skladovacích nádrží a 
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j) v případě skladování v nádobách 

1. nepropustnost podlahy a stěn skladu radioaktivního odpadu do takové výše, aby 
bylo zabráněno při úniku nejvyššího množství skladovaného kapalného 
radioaktivního odpadu z nádoby jeho úniku do životního prostředí, a 

2. spádování podlahy skladu do bezodtokové ochranné jímky. 

Reference: Vyhláška na Projekt §48 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na vybavení jaderného zařízení 
prostředky umožňujícími řízení plynných a kapalných výpustí a nakládání s 
radioaktivním odpadem, včetně zadržovacích a skladovacích prostor. 

3.11.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ S 
KAPALNÝM RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy pro nakládání s kapalným 
radioaktivním odpadem. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy pro nakládání s kapalným 
radioaktivním odpadem budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.11-2].  

V dalším stupni licenční dokumentace bude vypracována a předložena strategie 
nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s principy obsaženými ve vládou 
schválené koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem. 

Systémy pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu budou schopny přijímat, 
segregovat, zpracovávat, skladovat, recyklovat RAO a vypouštět kapalné 
radioaktivní výpusti.  Kapalný radioaktivní odpad bude upraven fixací do matrice tak, 
aby jeho výsledný objem a aktivita byly minimalizovány a aby plnily kritéria 
přijatelnosti pro jeho uložení do úložiště radioaktivního odpadu. 

V projektu bude dostatečná skladovací kapacita (až na 5 let) umožňující skladování 
odpadu před jeho odvozem na úložiště a jeho provozní manipulace a kontroly. 
Odvoz odpadu bude zajištěn průběžně v souladu s požadavky vyhlášky č. 377/2016 
Sb. [3.11-4]. 

Systémy budou naprojektovány tak, aby byly schopny kontinuálně přijímat a 
následně zpracovávat kapalný radioaktivní odpad vznikající během normálního a 
abnormálního provozu a to tak, aby svým vhodným provedením (skladovací 
kapacitou, zálohováním, propojeními mezi zařízením apod.) neomezovaly 
provozuschopnost elektrárny. Systémy budou projektovány tak, aby výsledné 
kapalné radioaktivní výpusti do životního prostředí plnily radiační kritéria přijatelnosti 
a byly na nejnižší rozumně dosažitelné úrovni. 

Kapalný radioaktivní odpad bude segregován už při jeho počátečním jímání, např. 
do těchto kategorií: 

 drenáže ze zařízení, 
 odpady obsahující kyselinu boritou, 
 drenáže z podlah kobek, 
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 chemické odpady, 
 prádelenské odpady, 
 smíšené odpady (např. kontaminovaný olej). 

Způsob zpracování bude zvolen s ohledem na minimalizaci množství výsledného 
radioaktivního odpadu a jeho aktivity. 

Systémy budou naprojektovány tak, aby případné poruchy zařízení nezpůsobily 
nekontrolovaný únik do prostor elektrárny či do životního prostředí. 

S ohledem na to: 
 Skladovací nádrže a nádoby budou vysoce těsné. 
 Skladovací nádrže a nádoby budou zajištěny proti přeplnění a jejich zaplnění 

bude kontrolováno. 
 Skladovací nádrže budou umístěny v ochranných jímkách, které pojmou s 

dostatečnou zálohou objem nádrže; ochranné jímky budou vodotěsné, 
opatřené signalizací úniku z nádrží a vybavené zařízením pro jejich 
odčerpání. 

 Bude-li se kapalný radioaktivní odpad skladovat v nádobách, budou podlaha a 
stěny skladu nepropustné do takové výše, aby bylo zabráněno při úniku 
maximálního množství skladovaného kapalného radioaktivního odpadu jeho 
proniknutí do životního prostředí; podlaha bude spádována do bezodtokové 
nepropustné jímky. 

 Výpary z nádrží, nádob a ochranných jímek budou odváděny a zpracovávány 
jako radioaktivní odpad. 

 V systémech bude existovat dostatečná záloha ve skladovací kapacitě. 

Systémy a jejich komponenty budou vyrobeny z materiálů vysoce odolných vůči 
korozi a budou snadno dekontaminovatelné. Nádrže budou umožňovat provádění 
proplachů, promíchávání a čištění k minimalizaci a odstranění nánosů a odebírání 
vzorků skladovaných odpadů. 

Systémy budou umožnovat monitorování jejich funkce a účinnosti a provádění 
kontrol a zkoušek zařízení. 

Přečištěné odpadní vody budou svedeny do kontrolních nádrží, kde budou 
analyzovány před jejich vypuštěním, recyklací nebo opětovným přečištěním. Do 
životního prostředí budou tyto vody vypouštěny přes jímku odpadních vod spolu 
s ostatními odpadními vodami (především odluhy) tak, aby byly dostatečně míchány. 

Budou zahrnuty prostředky pro případ narušení těsnosti obalového souboru včetně 
zajištění monitorování objemové aktivity ve vzduchu a filtrace a řízeného vypouštění 
vzniklých úniků. 

Bude zajištěna ochrana pracovníků při nakládání s radioaktivním odpadem a bude 
zajištěn dostatečný prostor a radiační ochrana pracovníků při kontrole a údržbě 
zařízení a obalových souborů. 

V souladu s požadavky kap. 3.9.5 bude zajištěna požární ochrana při nakládání 
s radioaktivním odpadem. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.11-5] Req. 12, 4.20., Req. 78, 6.59., 6.60., 
Req. 79, 6.61. a 6.62.  
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3.11.3 SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ S PLYNNÝM 
RADIOAKTIVNÍM ODPADEM  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro nakládání s plynným radioaktivním odpadem a následně obsahuje 
popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Systémy zajišťují zpracování radioaktivního odpadu v plynné formě. Plynný odpad 
vzniká především z kontinuálního odplyňování chladiva od plynů vzniklých 
radiolýzou v reaktoru či vzniklých jako plynné štěpné produkty. Plynný odpad je 
zbavován vlhkosti, mechanických nečistot a radioaktivních aerosolů. Následně jsou 
plyny skladovány v tzv. vymíracích nádržích, kde dochází přirozeným rozpadem ke 
snižování jejich aktivity a odkud jsou po přeměření kontrolovaným způsobem 
ventilačním komínem vypouštěny. 

3.11.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY PRO 
NAKLÁDÁNÍ S PLYNNÝM RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro nakládání s plynným radioaktivním odpadem.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy pro nakládání 
s plynným radioaktivním odpadem navrženy v souladu se základními 
bezpečnostními principy a požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

Reference: Atomový zákon §109 (2) 

Při nakládání s radioaktivním odpadem musí být brány v úvahu všechny jeho 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, které by mohly bezpečné nakládání s ním 
ovlivnit. 

Reference: Atomový zákon §111 (1)  

Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce radioaktivního 
odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli povolení k nakládání s 
radioaktivním odpadem, je povinen 

a) vypracovat strategii nakládání s radioaktivním odpadem, která zohlední principy 
obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, 

b) omezit množství vznikajícího radioaktivního odpadu technickými a organizačními 
opatřeními, 

e) zohlednit v dostatečné míře vzájemnou souvislost jednotlivých kroků při nakládání 
s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení a 

f) vypracovat a vést průvodní list radioaktivního odpadu. 

Reference: Atomový zákon §111 (2)  
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Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 

a) nakládat s radioaktivním odpadem tak, aby množství a aktivita radioaktivního 
odpadu byly udržovány na co nejnižší úrovni při uvážení všech bezpečnostních, 
hospodářských a společenských hledisek, 

b) nakládat s radioaktivním odpadem pouze na pracovišti, které splňuje technické 
požadavky pro bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, 

c) dodržovat postupy pro bezpečné shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, 
skladování a ukládání radioaktivních odpadů a 

d) vést evidenci radioaktivních odpadů podle druhu odpadu a předávat údaje z 
evidence Správě. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na jaderné zařízení tak, aby 
mohlo být zajištěno nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s požadavky 
stanovenými atomovým zákonem, vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje a vyhláškou o požadavcích na bezpečné nakládání s 
radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo 
pracoviště III. nebo IV. kategorie. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí 
způsoby odpovídajícími vlastnostem radioaktivního odpadu a manipulovatelnost s 
ním. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (3)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zařízení, které je používáno 
při nakládání s radioaktivním odpadem před jeho uložením, tak, aby 

a) bylo přístupné pro potřeby údržby a oprav 

b) bylo snadno dekontaminovatelné, 

c) umožňovalo dohled nad nakládáním s radioaktivním odpadem v souladu s 
požadavky vyhlášky o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie, 

d) umožňovalo odstranění nánosu nebo usazeniny radioaktivní látky, 

e) umožňovalo sběr a vracení úniku radioaktivní látky z tohoto zařízení a 

f) umožňovalo pravidelné monitorování veličin, které prokazují správnou funkci 
tohoto zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zařízení, které je používáno 
při zpracování a úpravě radioaktivního odpadu, který obsahuje výbušné nebo 
hořlavé látky, tak, aby 

a) bylo odolné proti účinkům výbuchu nebo požáru a 
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b) zahrnovalo systém monitorování veličin, které mají vliv na výbušnost nebo vznik 
požáru, zajišťující též výstrahu pro pracovníky obsluhy jaderného zařízení v případě 
zvýšeného rizika výbuchu nebo požáru. 

Reference: Vyhláška na Projekt §18 (1)  

Projekt jaderného zařízení, které je skladem radioaktivního odpadu, musí zajistit 

a) přednostní využívání systémů, konstrukcí a komponent s pasivní funkcí systému, 
konstrukce nebo komponenty pro zajišťování základních bezpečnostních funkcí 
skladu radioaktivního odpadu, 

b) bezpečnou manipulaci s radioaktivním odpadem, jeho skladování a vyjmutí za 
všech předvídatelných situací, 

c) zabránění poškození obalových souborů pro skladování radioaktivního odpadu při 
manipulaci s radioaktivním odpadem nebo s obalovým souborem, 

d) možnost pravidelné kontroly neporušenosti obalových souborů pro skladování 
radioaktivního odpadu, 

e) rezervní skladovací kapacitu pro přemisťování, přebalování, kontrolu, údržbu a 
vyzvedávání radioaktivního odpadu, 

f) vybavení skladu radioaktivního odpadu systémy, konstrukcemi a komponentami 
pro zajištění jeho funkcí, odpovídajícími druhu, formě, aktivitě a množství 
skladovaného radioaktivního odpadu, a 

g) technická a organizační opatření, která umožňují pravidelné kontroly stavu a 
vybavení skladu radioaktivního odpadu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §48 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na vybavení jaderného zařízení 
prostředky umožňujícími řízení plynných a kapalných výpustí a nakládání s 
radioaktivním odpadem, včetně zadržovacích a skladovacích prostor. 

3.11.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ S 
PLYNNÝM RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy pro nakládání s plynným 
radioaktivním odpadem. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy pro nakládání s plynným 
radioaktivním odpadem budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.11-2].  

V dalším stupni licenční dokumentace bude vypracována a předložena strategie 
nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s principy obsaženými ve vládou 
schválené koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem. 

Systémy pro nakládání s plynným radioaktivním odpadem budou schopny přijímat, 
segregovat, zpracovávat a vypouštět plynný radioaktivní odpad.  
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Systémy budou naprojektovány tak, aby byly schopny kontinuálně přijímat a 
následně zpracovávat plynný radioaktivní odpad vznikající během normálního a 
abnormálního provozu a to tak, aby svým vhodným provedením (zálohováním, 
propojeními mezi zařízením apod.) neomezoval provozuschopnost elektrárny. 

Systémy budou zpracovávat především radioaktivní plyny vznikající v reaktoru, které 
jsou uvolňovány ze systému čištění a doplňování chladiva primárního okruhu (a dále 
např. ze systému regenerace kyseliny borité či systému odvzdušnění nádrží 
obsahující radioaktivní látky). 

Systémy budou projektovány tak, aby byly schopny zpracovávat všechny zdroje 
plynného radioaktivního odpadu, a to dle potřeby kontinuálně či periodicky a tak, aby 
výsledné plynné výpusti do životního prostředí plnily radiační kritéria přijatelnosti a 
byly na nejnižší rozumně dosažitelné úrovni.  

Plynný odpad bude zbavován vlhkosti, mechanických nečistot a radioaktivních 
aerosolů. Vyčištěné plyny budou skladovány v tzv. vymíracích nádržích (či 
pozdrženy ve vymíracích filtrech), kde dojde přirozeným rozpadem ke snížení jejich 
aktivity a odkud budou po přeměření kontrolovaným způsobem ventilačním komínem 
vypouštěny. 

Systémy budou naprojektovány tak, aby případné poruchy zařízení nezpůsobily 
nekontrolovaný únik do prostor elektrárny či do životního prostředí. 

Systémy budou projektovány tak, aby nedošlo k překročení koncentrace výbušných 
látek a jejich výbuchu. Plyny v systému budou trvale udržovány jako nehořlavé 
pomocí bezkyslíkaté atmosféry. Systém bude navržen tak, aby byla udržena integrita 
systému i v případě vzniku výbušné směsi vodíku a kyslíku. V souladu s požadavky 
kap. 3.9.5 bude zajištěna požární ochrana při nakládání s radioaktivním odpadem. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.11-5] Req. 12, 4.20., Req. 79, 6.61. a 6.63. 
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3.11.4 SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ S PEVNÝM 
RADIOAKTIVNÍM ODPADEM  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro nakládání s pevným radioaktivním odpadem a následně obsahuje 
popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Cílem nakládání s pevným radioaktivním odpadem je minimalizovat jeho objem a 
zpracovat a upravit ho v souladu s kritérii přijatelnosti pro jeho uložení do úložiště 
radioaktivního odpadu. Pevný odpad je tříděn, fragmentován, lisován, spalován a 
vkládán do obalových souborů (dle potřeby za použití fixace do matrice). 

3.11.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY PRO 
NAKLÁDÁNÍ S PEVNÝM RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systémy pro nakládání s pevným radioaktivním odpadem.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou systémy pro nakládání 
s pevným radioaktivním odpadem navrženy v souladu se základními bezpečnostními 
principy a požadavky uvedenými v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

Reference: Atomový zákon §109 (2)  

Při nakládání s radioaktivním odpadem musí být brány v úvahu všechny jeho 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, které by mohly bezpečné nakládání s ním 
ovlivnit. 

Reference: Atomový zákon §111 (1)  

Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce radioaktivního 
odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli povolení k nakládání s 
radioaktivním odpadem, je povinen 

a) vypracovat strategii nakládání s radioaktivním odpadem, která zohlední principy 
obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, 

b) omezit množství vznikajícího radioaktivního odpadu technickými a organizačními 
opatřeními, 

e) zohlednit v dostatečné míře vzájemnou souvislost jednotlivých kroků při nakládání 
s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení a 

f) vypracovat a vést průvodní list radioaktivního odpadu. 

Reference: Atomový zákon §111 (2)  

Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 
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a) nakládat s radioaktivním odpadem tak, aby množství a aktivita radioaktivního 
odpadu byly udržovány na co nejnižší úrovni při uvážení všech bezpečnostních, 
hospodářských a společenských hledisek, 

b) nakládat s radioaktivním odpadem pouze na pracovišti, které splňuje technické 
požadavky pro bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, 

c) dodržovat postupy pro bezpečné shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, 
skladování a ukládání radioaktivních odpadů a 

d) vést evidenci radioaktivních odpadů podle druhu odpadu a předávat údaje z 
evidence Správě. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (1)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na jaderné zařízení tak, aby 
mohlo být zajištěno nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s požadavky 
stanovenými atomovým zákonem, vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje a vyhláškou o požadavcích na bezpečné nakládání s 
radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo 
pracoviště III. nebo IV. kategorie. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí 
způsoby odpovídajícími vlastnostem radioaktivního odpadu a manipulovatelnost s 
ním. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (3)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zařízení, které je používáno 
při nakládání s radioaktivním odpadem před jeho uložením, tak, aby 

a) bylo přístupné pro potřeby údržby a oprav 

b) bylo snadno dekontaminovatelné, 

c) umožňovalo dohled nad nakládáním s radioaktivním odpadem v souladu s 
požadavky vyhlášky o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie, 

d) umožňovalo odstranění nánosu nebo usazeniny radioaktivní látky, 

e) umožňovalo sběr a vracení úniku radioaktivní látky z tohoto zařízení a 

f) umožňovalo pravidelné monitorování veličin, které prokazují správnou funkci 
tohoto zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §17 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na zařízení, které je používáno 
při zpracování a úpravě radioaktivního odpadu, který obsahuje výbušné nebo 
hořlavé látky, tak, aby 

a) bylo odolné proti účinkům výbuchu nebo požáru a 

b) zahrnovalo systém monitorování veličin, které mají vliv na výbušnost nebo vznik 
požáru, zajišťující též výstrahu pro pracovníky obsluhy jaderného zařízení v případě 
zvýšeného rizika výbuchu nebo požáru. 
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Reference:  Vyhláška na Projekt §18 (1)  

Projekt jaderného zařízení, které je skladem radioaktivního odpadu, musí zajistit 

a) přednostní využívání systémů, konstrukcí a komponent s pasivní funkcí systému, 
konstrukce nebo komponenty pro zajišťování základních bezpečnostních funkcí 
skladu radioaktivního odpadu, 

b) bezpečnou manipulaci s radioaktivním odpadem, jeho skladování a vyjmutí za 
všech předvídatelných situací, 

c) zabránění poškození obalových souborů pro skladování radioaktivního odpadu při 
manipulaci s radioaktivním odpadem nebo s obalovým souborem, 

d) možnost pravidelné kontroly neporušenosti obalových souborů pro skladování 
radioaktivního odpadu, 

e) rezervní skladovací kapacitu pro přemisťování, přebalování, kontrolu, údržbu a 
vyzvedávání radioaktivního odpadu, 

f) vybavení skladu radioaktivního odpadu systémy, konstrukcemi a komponentami 
pro zajištění jeho funkcí, odpovídajícími druhu, formě, aktivitě a množství 
skladovaného radioaktivního odpadu, a 

g) technická a organizační opatření, která umožňují pravidelné kontroly stavu a 
vybavení skladu radioaktivního odpadu. 

Reference:  Vyhláška na Projekt §48 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na vybavení jaderného zařízení 
prostředky umožňujícími řízení plynných a kapalných výpustí a nakládání s 
radioaktivním odpadem, včetně zadržovacích a skladovacích prostor. 

3.11.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ 
S PEVNÝM RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systémy pro nakládání s pevným 
radioaktivním odpadem. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systémy pro nakládání s pevným 
radioaktivním odpadem budou popsány v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.11-2].  

V dalším stupni licenční dokumentace bude vypracována a předložena strategie 
nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s principy obsaženými ve vládou 
schválené koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem. 

Systémy pro nakládání s pevným radioaktivním odpadem zajistí zpracování a úpravu 
vzniklého pevného radioaktivního odpadu tak, aby jeho výsledný objem a aktivita 
byly minimalizovány a aby plnily kritéria přijatelnosti pro jeho uložení do úložiště 
radioaktivního odpadu. 

Výběr způsobu zpracování a úpravy pevného radioaktivního odpadu a projektové 
řešení daných systémů budou navrženy na základě druhu a množství 
vytvořeného odpadu tak, aby bylo vždy zajištěno bezpečné nakládání s ním. 
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Systémy pro nakládání s pevným radioaktivním odpadem budou plnit následující 
funkce: 

 sběr, třídění, skladování a zpracování pevného radioaktivního odpadu (dle 
aktivity a typu odpadu), 

 redukce objemu pevného radioaktivního odpadu (např. použití lisu, 
fragmentace apod.), 

 úprava pevného radioaktivního odpadu zpevňováním (dle potřeby), 
 balení pevného radioaktivního odpadu do obalových souborů, 
 evidence a monitorování pevného radioaktivního odpadu, 
 dekontaminace zařízení a obalových souborů. 

V projektu bude dostatečná skladovací kapacita (až na 5 let) umožňující skladování 
odpadu před jeho odvozem na úložiště a jeho provozní manipulace a kontroly. 
Odvoz odpadu bude zajištěn průběžně v souladu s požadavky vyhlášky č. 377/2016 
Sb.  

Systémy pro nakládání s pevným radioaktivním odpadem budou naprojektovány tak, 
aby se zamezilo únikům radioaktivity do životního prostředí i do prostor elektrárny. 

Budou zahrnuty prostředky pro případ narušení těsnosti obalového souboru včetně 
zajištění monitorování objemové aktivity ve vzduchu a filtrace a řízeného vypouštění 
vzniklých úniků. 

Bude zajištěna ochrana pracovníků při nakládání s radioaktivním odpadem a bude 
zajištěn dostatečný prostor a radiační ochrana pracovníků při kontrole a údržbě 
zařízení a obalových souborů. 

V souladu s požadavky kap. 3.9.5 bude zajištěna požární ochrana při nakládání 
s radioaktivním odpadem. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.11-5] Req. 12, 4.20., Req, 78, 6.59. a 6.60. 
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3.12 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ RADIAČNÍ OCHRANY 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na způsob zajištění radiační ochrany a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.12-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.12-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.12-6] a WENRA NEW [3.12-7]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak vyhlášky 
č. 422/2016 Sb., č. 358/2016 Sb., 162/2017 Sb. aj.), mezinárodních doporučení 
WENRA (například Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a 
IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

Radiační ochranou se rozumí systém technických a organizačních opatření k omezení 
ozáření fyzických osob a k ochraně životního prostředí před účinky ionizujícího záření. 
Cílem radiační ochrany je vyloučení deterministických účinků ionizujícího záření a 
snížení pravděpodobnosti stochastických účinků na rozumně dosažitelnou úroveň. 

Kapitola 3.12 je dále členěna na pět podkapitol: 

 Kapitola 3.12.1 Provozní program radiační ochrany a uplatňování principu 
optimalizace RO 

 Kapitola 3.12.2 Zdroje ionizujícího záření 

 Kapitola 3.12.3 Projektové řešení radiační ochrany 

 Kapitola 3.12.4 Způsob hodnocení ozáření fyzických osob a uplatnění principu 
zajištění radiační ochrany 

 Kapitola 3.12.5 Monitorování pro účely radiační ochrany 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Způsob zajištění radiační ochrany u 
konkrétního projektu a naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude 
popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.12-2].  

V rámci ZBZ, která je podkladem pro rozhodnutí o umístění jaderného zařízení, je 
dokladována zejména technická úroveň koncepce projektu z hlediska omezení 
ozáření obyvatelstva a ochrany životního prostředí i předpokládaného ozáření 
pracovníků. 

Otázky organizačních opatření v oblasti radiační ochrany jsou předmětem řešení 
především v následujících fázích povolovacího procesu, souvisí s aktuální 
organizační strukturou žadatele o povolení k provozu i provozními předpisy 
zpracovanými podle dodavatelské dokumentace na základě konkrétního projektu NJZ 
EDU.  
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3.12.1 PROVOZNÍ PROGRAM RADIAČNÍ OCHRANY A 
UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU OPTIMALIZACE RO  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na budoucí provozní program radiační ochrany a uplatňování principu optimalizace 
RO a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění. 

Pod termínem provozní program radiační ochrany je chápán ucelený soubor řídicí 
dokumentace (postupy, metodiky, instrukce atd.) jímž bude administrativně zajištěna 
radiační ochrana u budoucího provozovatele NJZ EDU. 

3.12.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROVOZNÍ PROGRAM 
RADIAČNÍ OCHRANY A UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU OPTIMALIZACE 
RO 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní národní a vybrané 
legislativní požadavky na provozní program radiační ochrany a uplatňování principu 
optimalizace RO.  

Reference: Atomový zákon §5 (2) 

Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou nebo vykonává 
činnosti v rámci expozičních situací, je povinen  

a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných položek a 
radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy a techniky a správné 
praxe, 

Reference: Atomový zákon §62 

Každý, kdo vykonává činnost v rámci plánované expoziční situace, je povinen omezit 
ozáření fyzické osoby tak, aby celkové ozáření způsobené kombinací ozáření z těchto 
činností bylo odůvodněné, optimalizované a nepřekračovalo v součtu limity ozáření. 

Reference: Atomový zákon §66 (1) 

Každý, kdo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen při optimalizaci 
radiační ochrany zohlednit rozsah ozáření, jeho pravděpodobnost a počet fyzických 
osob vystavených ozáření. 

Reference: Atomový zákon §72 (1) 

Držitel povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření, k nakládání s 
radioaktivním odpadem, k provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. 
kategorie a k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a 
pracoviště IV. kategorie je povinen zajistit soustavný dohled nad radiační ochranou 
dohlížející osobou a na pracovišti II. a vyšší kategorie také osobou s přímým dohledem 
nad radiační ochranou. 

Reference: Atomový zákon §72 (4) 

K vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou na energetickém jaderném 
zařízení musí držitel povolení k provozu pracoviště IV. kategorie zřídit specializovaný 
útvar radiační ochrany organizačně nezávislý na provozních a výrobních útvarech 
držitele povolení. 
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Reference: Vyhláška na projekt §48 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické prostředky k 
zajištění radiační ochrany potřebné pro analýzu procesů a činností z hlediska radiační 
ochrany. 

Reference: Vyhláška na Projekt §49 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické prostředky a 
podmínky k zajištění radiační ochrany tak, aby byly naplněny požadavky vyhlášek o 
radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje a o monitorování radiační 
situace. 

3.12.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVOZNÍ PROGRAM RADIAČNÍ 
OCHRANY A UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU OPTIMALIZACE RO 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na provozní program radiační ochrany 
(respektive program zajištění radiační ochrany nebo program systému řízení v případě 
některých činností) a uplatňování principu optimalizace RO. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Provozní program radiační ochrany, 
respektive část programu systému řízení zabývající se RO a uplatňování principu 
optimalizace RO bude popsán v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.12-2].  

Požadavky na koncept projektu z hlediska radiační ochrany 

Pro vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie, při činnostech 
vedoucích k ozáření a při zásazích ke snížení ozáření budou dodrženy obecné 
podmínky definované zákonem č. 263/2016 Sb. [3.12-1], zejména v §5 a prováděcím 
právním předpisem vyhláškou č. 422/2016 Sb. [3.12-3]. 

Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany definuje zákon č. 263/2016 Sb. 
[3.12-1] v §3 odst.1 písm. e), a povinnosti pro jejich správné plnění pak v §31 až §33, 
respektive ve vyhlášce č. 409/2016 Sb. [3.12-5] v případě způsobilosti k jejich 
provádění. Radiační činnosti, respektive expoziční situace pak zákon č. 263/2016 Sb. 
definuje v §2. 

Obecné podmínky bezpečného provozu zdrojů ionizujícího záření a pracovišť 
s nimi 

Projekt jaderného zařízení v souladu s vyhláškou č. 422/2016 Sb. [3.12-3] zajistí, že 
bezpečnost provozu bude zajištěna vždy: 

 Odůvodněním radiační činnosti a optimalizací radiační ochrany pro všechny 
pracovní podmínky, zahrnujícím předchozí ocenění charakteru a rozsahu 
možného ohrožení zdraví radiačních pracovníků, rizik spojených s 
připravovanou radiační činností a pravidelným přehodnocováním podle 
zkušeností z provozu. 

 Zpracováním programu systému řízení v oblasti RO případně programu 
zajištění radiační ochrany (zavedením systému jakosti pro oblast radiační 
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ochrany) v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 422/2016 Sb. 
[3.12-3]. 

 Prováděním monitorování. 
 Lékařským dohledem nad radiačními pracovníky. 
 Zabezpečením soustavného dohledu nad radiační ochranou. 
 Informováním pracovníků o riziku jejich práce a zajištěním systému jejich 

vzdělávání a ověřování jejich způsobilosti podle významu jimi vykonávané 
práce. 

 Klasifikací používaných zdrojů ionizujícího záření, kategorizací pracovišť a 
kategorizací radiačních pracovníků. 

 Vymezením sledovaných a kontrolovaných pásem se zřetelem na odhad 
očekávaného ozáření při běžném provozu a pravděpodobnost a rozsah 
potenciálního ozáření. 

 Vybavením pracoviště přístroji, zařízeními a pomůckami v množství a kvalitě 
dostatečné k zabezpečení všech měření uvedených v programu monitorování, 
ve vnitřním havarijním plánu, v programu zajištění radiační ochrany a k 
zabezpečení všech měření prováděných v rámci zkoušek provozní stálosti, 
případně v podmínkách povolení k nakládání stanovených SÚJB, a jejich 
udržování v řádném technickém stavu. 

 Vybavením radiačních pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky 
s odpovídajícím stínícím účinkem a odpovídajícími ochrannými pomůckami. 

Radioaktivní kontaminace povrchu oděvu, zařízení nebo stavebních částí pracovišť 
bude udržována pod hodnotami plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci 
stanovenými vyhláškou č. 422/2016 Sb. [3.12-3].  

Projekt zajistí, že: 
 vliv provozu pracoviště na okolí bude udržován na co nejnižší rozumně 

dosažitelné úrovni nezbytné k zajištění nejen nepřekročení stanovených 
dávkových optimalizačních mezí, ale i optimalizované ochrany obyvatelstva v 
okolí pracoviště, 

 zdroje ionizujícího záření budou skladovány bezpečně a budou podléhat 
evidenci tak, aby bylo zajištěno, že s nimi nebudou nakládat neoprávněné 
osoby, a bylo bráněno ztrátě či odcizení zdroje anebo jeho poškození. 

V dalších etapách licenčního řízení budou jako součást dokumentace systému řízení 
zpracovány provozní předpisy, které budou obsahovat písemné postupy k 
bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření, včetně postupů, jak zabránit 
neoprávněnému nakládání se zdroji, jejich ztrátě, odcizení nebo poškození, a 
zásahových instrukcí pro postup v případě odchylek od běžného provozu.  

V dalších etapách licenčního řízení bude prokázáno zajištění soustavného dohledu 
nad radiační ochranou dohlížející osobou. V případě zřízení pracoviště II. a vyšší 
kategorie již během výstavby bude zajištěn dohled rovněž osobou s přímým dohledem 
nad radiační ochranou.  

Soustavný dohled bude zajištěn v rozsahu odpovídajícím zdrojům ionizujícího záření, 
s nimiž se na pracovišti bude nakládat, způsobu nakládání s nimi, související míře 
možného ozáření, včetně ozáření plynoucího z předvídatelných poruch a odchylek od 
běžného provozu a s uvážením rizika vzniku radiační nehody nebo radiační havárie. 
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V etapě provozování pracoviště IV. kategorie bude soustavný dohled nad radiační 
ochranou zajištěn specializovaným útvarem nezávislým na provozních a výrobních 
útvarech držitele povolení. 

Projekt jaderného zařízení vytvoří podmínky pro to, aby byla zajištěna radiační 
ochrana, a to při respektování stávající úrovně vědy a techniky. Rovněž projekt zajistí, 
aby celkové ozáření způsobené kombinací ozáření z plánovaných expozičních situací 
bylo odůvodněné, optimalizované a nepřekračovalo v součtu limity ozáření. V projektu 
tak budou důsledně uplatňovány základní principy radiační ochrany a to odůvodnění, 
optimalizace a limitování. 

Limity ozáření jsou stanoveny prováděcím právním předpisem č. 422/2016 Sb. [3.12-
3]. Projekt jaderného zařízení vytvoří podmínky pro to, aby osobní dávky pracovníků 
byly na nejnižší rozumně dosažitelné úrovni a vždy pod limity pro radiační pracovníky. 
Při optimalizaci radiační ochrany bude zohledněn rozsah ozáření, jeho 
pravděpodobnost a počet osob vystavených ozáření. 

Optimalizace radiační ochrany bude prováděna: 
 Před zahájením činnosti vedoucí k ozáření posouzením a porovnáním variant 

řešení radiační ochrany, které při zamýšlené činnosti přicházejí v úvahu, a 
posouzením nutných nákladů na příslušná ochranná opatření, posouzením 
kolektivních dávek a dávek u příslušných reprezentativních osob. 

 Při vykonávání činnosti vedoucí k ozáření pravidelným rozborem obdržených 
dávek ve vztahu k prováděným úkonům, uvážením možných dalších opatření 
k zajištění radiační ochrany a porovnáním s obdobnými již provozovanými, a 
přitom společensky přijatelnými činnostmi. 

 Před zahájením zásahu k odvrácení nebo snížení ozáření posouzením 
možných variant a volbou takové, která svým způsobem provedení, rozsahem 
a dobou trvání přinese co největší čistý přínos. 

 Při uskutečňování zásahu rozborem obdržených dávek ve vztahu k 
prováděným opatřením a uvážením změny zvolených opatření a postupů. 

V rámci optimalizace radiační ochrany budou všechna ozáření plánována a udržována 
na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni se zohledněním hospodářských a 
společenských hledisek.  

Varianty radiační ochrany posuzované v rámci optimalizace radiační ochrany 
nepovedou k ozáření, které by převyšovalo limity ozáření nebo (dávkové) 
optimalizační meze, které budou pro daný případ stanoveny. Tyto optimalizační meze 
budou vždy nižší než příslušné limity ozáření. Plánování radiačních činností bude 
prováděno tak, aby nebyly překročeny dávkové optimalizační meze, a tyto činnosti 
budou optimalizovány, i když plánované dávky nedosáhnou optimalizačních mezí. 

Pro tyto účely budou v projektu provedena technická a administrativní opatření k 
minimalizaci zdrojů ionizujícího záření a k snížení samotného ozáření pracovníků na 
úroveň tak nízkou, jak je rozumně dosažitelné. 

Projekt zajistí, aby systém radiační ochrany byl navržen v souladu s požadavky 
vyhlášek o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje [3.12-3] a o 
monitorování radiační situace [3.12-4]. 
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Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.12-6] Req. 5 a 2.6. a dále WENRA NEW [3.12-
7] O6.   
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3.12.2 ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zdroje ionizujícího záření a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

3.12.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZDROJE IONIZUJÍCÍHO 
ZÁŘENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zdroje ionizujícího záření.  

Reference: Vyhláška na Projekt §48 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické prostředky k 
zajištění radiační ochrany potřebné pro 

b) identifikaci zdrojů ionizujícího záření a radioaktivních látek, včetně vznikajících 
aktivačních a korozních produktů, a 

c) kontrolu transportu zdrojů ionizujícího záření a radioaktivních látek v systémech 
jaderného zařízení a v pracovním prostředí 

3.12.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na zdroje ionizujícího záření. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU Zdroje ionizujícího záření budou popsány 
v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.12-2].  

Dle kritérií pro rozdělení zdrojů ionizujícího záření uvedených ve vyhlášce č. 422/2016 
Sb. [3.12-3] se v objektech NJZ EDU projektem předpokládá výskyt všech kategorií 
zdrojů od nevýznamných až po velmi významné. Všechny v projektu uvažované 
zdroje ionizujícího záření budou rozděleny dle kritérií pro rozdělení zdrojů. 

Projekt stanoví požadavky na technické prostředky k zajištění radiační ochrany 
potřebné pro identifikaci zdrojů ionizujícího záření a radioaktivních látek, včetně 
vznikajících aktivačních a korozních produktů, a pro kontrolu transportu radioaktivních 
látek v systémech jaderného zařízení a v pracovním prostředí. 

Projekt zajistí omezení tvorby radioaktivních látek v médiích pomocí následujících 
opatření: 
 vysokou spolehlivostí jaderného paliva s cílem dosáhnout co nejnižší úrovně 

netěsností pokrytí paliva. 
 materiál použitý k výrobě komponent primárního okruhu i dalších navazujících 

zařízení, které budou ve styku s ionizujícím zářením či kontaminovanými 
tekutinami budou vždy vybrány s ohledem na parametry provozních médií a na 
požadavky udržení jejich potřebné kvality. Při volbě materiálů vystavených 
neutronovému toku bude věnována zvláštní pozornost obsahu kobaltu a niklu 
v ocelích tak, aby byla omezena tvorba izotopů kobaltu. 
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 Vhodným chemickým režimem minimalizujícím vznik korozních produktů a 
jejich transportu aktivní zónou reaktoru tím i aktivovaných korozních produktů 

 Vhodným projektovým řešením zařízení omezujícím usazování radioaktivních 
látek a usnadňující dekontaminaci. 

 Pro přípravu roztoků používaných v primární části se předpokládá používat 
velmi čisté chemické látky a velmi kvalitní demineralizovaná voda nebo čistý 
kondenzát. Tím bude sníženo množství nečistot a korozních produktů, které by 
mohly být aktivovány. 

Redukce ozáření bude dosaženo vhodnou volbou materiálů, volbou chemického 
složení provozních kapalin, vhodným rozvržením elektrárny, stíněním, vhodným 
ukládáním kalů, dekontaminací a dalšími prostředky, které budou popsány v dalším 
stupni licenční dokumentace.  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.12-6] Req. 81 a 6.69. 
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3.12.3 PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ RADIAČNÍ OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zdroje ionizujícího záření a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

3.12.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ 
RADIAČNÍ OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektové řešení radiační ochrany.  

Reference: Atomový zákon §75 (1) 

Držitel povolení vykonávající činnost v rámci plánované expoziční situace, registrant 
nebo ohlašovatel používající schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření 

a) je povinen zajistit, aby pracoviště, kde má být vykonávána radiační činnost, bylo 
navrženo, postaveno a uvedeno do provozu způsobem, který umožní bezpečné 
nakládání se zdrojem ionizujícího záření při provozu a zajistí dostatečnou radiační 
ochranu fyzických osob na pracovišti a fyzických osob pobývajících v jeho okolí, 

Reference: Atomový zákon §81 (1) 

Každý, kdo vykonává činnosti v rámci plánované expoziční situace, je povinen zajistit 
radiační ochranu obyvatel před ozářením v důsledku nakládání se zdrojem ionizujícího 
záření na pracovišti nebo vypouštění radioaktivní látky do okolí pracoviště. 

Reference: Vyhláška na Projekt §48 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na vybavení jaderného zařízení 
prostředky umožňujícími řízení plynných a kapalných výpustí a nakládání s 
radioaktivním odpadem, včetně zadržovacích a skladovacích prostor. 

Reference: Vyhláška na Projekt §48 (3)  

Konstrukční materiály a média jaderného zařízení musí být v projektu jaderného 
zařízení voleny tak, aby vznik aktivačních a korozních produktů byl tak nízký, jak je to 
rozumně proveditelné. 

Reference: Vyhláška na Projekt §48 (4) 

Prostory jaderného zařízení musí být v projektu jaderného zařízení navrženy tak, aby 

a) byla zajištěna optimalizace radiační ochrany, 

b) bylo zabráněno úniku radioaktivní látky ze systémů, 

c) bylo zabráněno kontaminaci pracoviště a rozptylu radioaktivní látky do ovzduší 
pracoviště, 

d) bylo zabráněno úniku radioaktivní látky mimo jaderné zařízení, 

e) byly vytvořeny bariéry bránící šíření radioaktivní látky a kontaminaci osob a 
předmětů, 

f) prostory jaderného zařízení byly klasifikovány a rozděleny podle radiační situace v 
provozních stavech a za havarijních podmínek a vhodně označeny tak, aby bylo 
zabráněno neplánovanému ozáření, 
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g) byl přístup pracovníků do prostor se zhoršenou radiační situací omezen, 

h) bylo zařízení vyžadující častou obsluhu nebo údržbu přednostně umístěno v 
místech s příznivou radiační situací a  

i) byl zajištěn dostatečný počet míst a prostředků a kapacita míst pro 

1. měření kontaminace fyzických osob a předmětů, 

2. dekontaminaci fyzických osob a předmětů a 

3. dekontaminaci částí jaderného zařízení. 

3.12.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ RADIAČNÍ 
OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na projektové řešení radiační ochrany. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Projektové řešení radiační ochrany bude 
popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.12-2].  

Projektové aspekty 

Projekt NJZ EDU zajistí, že systém radiační ochrany bude navržen v souladu 
s požadavky Atomového zákona [3.12-1] a jeho prováděcích vyhlášek, především 
vyhlášky č. 329/2017 Sb. o požadavcích na projekt [3.12-2] a vyhlášky č. 422/2016 
Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje [3.12-3]. 

Pro všechny činnosti v rámci plánovaných expozičních situací projekt zajistí adekvátní 
pracoviště, kde má být vykonávána tato radiační činnost. Toto pracoviště bude 
navrženo, postaveno a uvedeno do provozu způsobem, který umožní bezpečné 
nakládání se zdrojem ionizujícího záření při provozu a zajistí dostatečnou radiační 
ochranu fyzických osob na pracovišti a fyzických osob pobývajících v jeho okolí a to i 
pro případ vypouštění radioaktivních látek do okolí pracoviště. 

V rámci projektu budou stanoveny požadavky na vybavení jaderného zařízení 
prostředky umožňujícími řízení plynných a kapalných výpustí a nakládání s 
radioaktivním odpadem, včetně zadržovacích a skladovacích prostor. Tato 
problematika je detailněji popsána v kap. 3.11. 

Konstrukční materiály a média budou v projektu zvoleny tak, aby vznik aktivačních a 
korozních produktů byl tak nízký, jak je to rozumně proveditelné. Prostory NJZ EDU 
budou navrženy tak, aby  

 byla zajištěna optimalizace radiační ochrany, 
 bylo zabráněno úniku radioaktivní látky ze systémů, 
 bylo zabráněno kontaminaci pracoviště a rozptylu radioaktivní látky do ovzduší 

pracoviště, 
 bylo zabráněno úniku radioaktivní látky mimo jaderné zařízení, 
 byly vytvořeny bariéry bránící šíření radioaktivní látky a kontaminaci osob a 

předmětů, 
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 prostory jaderného zařízení byly klasifikovány a rozděleny podle radiační 
situace v provozních stavech a za havarijních podmínek a vhodně označeny 
tak, aby bylo zabráněno neplánovanému ozáření, 

 byl přístup pracovníků do prostor se zhoršenou radiační situací omezen, 
 bylo zařízení vyžadující častou obsluhu nebo údržbu přednostně umístěno v 

místech s příznivou radiační situací a  
 byl zajištěn dostatečný počet míst a prostředků a kapacita míst pro 

o měření kontaminace fyzických osob a předmětů, 
o dekontaminaci fyzických osob a předmětů a 
o dekontaminaci částí jaderného zařízení. 

Radiační zónování 

V projektu bude provedena identifikace všech zdrojů ionizujícího záření. V souladu s 
výsledky bude v projektu provedeno radiační zónování, tedy rozdělení všech prostor 
jaderného zařízení do ‚‚čistých‘‘ prostor a prostor sledovaného či kontrolovaného 
pásma. Sledovaná a kontrolovaná pásma budou projektem vymezena v souladu s §46 
a §49 vyhlášky č. 422/2016 Sb. [3.12-33.12-3]. Vymezení kontrolovaného a 
sledovaného pásma bude předloženo dle požadavků přílohy č. 1. bod 2, zákona č. 
263/2016 Sb. [3.12-1] SÚJB jako součást dokumentace pro povolovanou činnost, 
kterou je provoz pracoviště III. kategorie nebo IV. kategorie. Práce v těchto pásmech 
podléhají z hlediska radiační ochrany soustavnému dohledu, evidenci a regulaci. 

Kontrolované pásmo bude pro účely usměrňování ozáření osob rozděleno dle 
radiačních rizik (dávkové příkony, povrchová kontaminace, objemová aktivita v 
ovzduší) na prostory s diferencovaným režimem vstupu a pobytu. 

Projektové řešení z hlediska radiační ochrany 

Zařízení a jejich rozmístění bude naprojektováno s cílem snížit za všech stavů ozáření 
pracovníků na úroveň tak nízkou, jak je rozumně dosažitelné. Projekt zajistí, že pro 
všechny systémy mající vliv na radiační ochranu budou plněny základních 
bezpečnostní požadavky a principy uvedené v kapitole 3.3.1. Zejména se jedná o 
zajištění principu ochrany do hloubky a splnění projektových kritérií stanovených pro 
příslušné systémy, konstrukce a komponenty v rámci stanovených projektových 
východisek, včetně relevantních projektových východisek vycházejících z podmínek 
lokality. 

Velké (mohutné) zdroje ionizujícího záření (např. nádrže, filtry, kalibrační zdroje apod.) 
budou, pokud možno vyčleněny do stíněných prostor tak, aby bylo možno provádět 
kontroly a údržbu ostatních okolních zařízení (např. armatur, čerpadel, ventilátorů, 
apod.). V maximální možné míře bude stínění součástí stálých stavebních konstrukcí. 
Zařízení, která jsou zdrojem ionizujícího záření, budou odstíněna tak, aby v místech 
obsluhy byly dávkové příkony na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni. Potrubí 
obsahující radioaktivní média budou prioritně vedena zvláštními potrubními chodbami, 
případně stíněna vhodným opláštěním. 

Zařízení bude umisťováno s ohledem na dobrou přístupnost těch částí, které vyžadují 
pravidelnou údržbu, aby se zkrátila nezbytně nutná doba potřebná pro tyto práce a tím 
i doba pobytu pracovníků v prostoru s vyšší úrovní dávkového příkonu. Zařízení 
umístěné v prostorách s vyššími dávkovými příkony bude projektováno v maximálním 
možném rozsahu jako bezúdržbová. 
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Zařízení vyžadující údržbu či provozní kontroly bude, pokud možno, umístěno v 
prostorách s nízkým dávkovým příkonem. Zároveň bude zajištěn snadný přístup a 
jednoduchá rychlá údržba daného zařízení. Pokud toto nebude proveditelné, bude v 
maximálně možné míře použito dálkového či robotického ovládání, dálkového 
odečítání měřených údajů apod. 

Ovládací prvky zařízení budou přednostně umístěny v prostorech, kde je nejnižší 
úroveň dávkového příkonu. Ovládání armatur na potrubních trasách bude řešeno, 
pokud možno dálkově, s ohledem na jejich funkci při různých provozních režimech. 

Ucpávky a těsnění všech částí systémů pracujících s radioaktivními kapalinami budou 
voleny s ohledem na parametry a chemické složení média tak, aby se zamezilo 
nežádoucím únikům do pracovního prostředí. 

Všechny systémy budou řešeny tak, aby bylo umožněno jejich odstavení, 
vydrenážování, promytí a v případě potřeby i dekontaminace. Zařízení a potrubní trasy 
budou řešeny tak, aby bylo co nejméně míst, kde by se mohly usazovat nečistoty, a 
aby i tato místa byla snadno čistitelná (přímá potrubní spojení). 

Snížení ozáření pracovníků bude dosaženo také pomocí vhodných čistících a 
filtračních systémů minimalizujících šíření kontaminace, lehce dekontaminovatelnými 
nátěry a drenážemi pro případ netěsností aktivních komponent. 

Vzduchotechnické systémy 

Všechny prostory, kde může dojít k uvolnění (výskytu) radioaktivních látek do 
pracovního prostředí ve formě aerosolů a plynů, budou vybaveny zvláštními 
vzduchotechnickými systémy určenými pro kontrolované pásmo. 

Tyto systémy: 
 zajistí vhodné pracovní podmínky pro obsluhu i zařízení včetně udržování 

úrovně objemové aktivity v ovzduší na nejnižší rozumně dosažitelné úrovni, 
 zabrání šíření kontaminace, zvláště pak udržení směru toku vzduchu z prostor 

s možnou nižší kontaminací do prostor s možnou vyšší kontaminací, 
 sníží množství plynných radioaktivních výpustí na nejnižší rozumně 

dosažitelnou úroveň. 

Požadavky na materiály 

V projektu budou předepsány a stanoveny požadavky na materiály z pohledu radiační 
ochrany. Použití vhodných konstrukčních materiálů bude stanoveno s ohledem na 
vznik aktivačních a korozních produktů při následném provozování, a to jak 
jednotlivých komponent, tak i zařízení jako celku. Výroba a dodávka materiálů pro 
výrobu zařízení (resp. jejich částí) bude zajišťována odborně způsobilými tuzemskými 
a zahraničními organizacemi. 

Vstupy a výstupy z kontrolovaného pásma 

Každý blok elektrárny bude vybaven minimálně jedním provozním vstupem/výstupem 
do/z kontrolovaného pásma. Tento vstup/výstup bude vybaven technickou, 
dozimetrickou a administrativní kontrolou vstupu/výstupu osob a materiálu, šatnami s 
dekontaminačním a sanitárním zařízením, zařízením pro výdej ochranných 
pomůcek, osobních dozimetrů a dalších prostředků monitorování dle potřeby a 
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měřením povrchové kontaminace osob pomocí portálových monitorů opatřených 
turnikety. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.12-6] Req. 5, Req. 81, 6.70., 6.71., 6.72., 6.73., 
6.74., 6.75. a 6.76. 
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3.12.4 ZPŮSOB HODNOCENÍ OZÁŘENÍ FYZICKÝCH OSOB A 
UPLATNĚNÍ PRINCIPŮ ZAJIŠTĚNÍ RADIAČNÍ OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na způsob hodnocení ozáření fyzických osob a uplatnění principů zajištění radiační 
ochrany a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.12.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB HODNOCENÍ 
OZÁŘENÍ FYZICKÝCH OSOB A UPLATNĚNÍ PRINCIPU ZAJIŠTĚNÍ 
RADIAČNÍ OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na způsob hodnocení ozáření fyzických osob a uplatnění principu zajištění radiační 
ochrany.  

Reference: Atomový zákon §78 (1) 

Držitel povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací a registrant jsou 
povinni 

b) vést seznam svých radiačních pracovníků, 

d) zajistit osobní monitorování radiačního pracovníka a monitorování pracoviště v 
závislosti na rozsahu a způsobu vykonávané činnosti, 

f) vybavit radiačního pracovníka kategorie A osobními dozimetry v případě vystavení 
zevnímu ozáření a zajistit jejich vyhodnocování. 

Reference: Atomový zákon §81 (1) 

Každý, kdo vykonává činnosti v rámci plánované expoziční situace, je povinen zajistit 
radiační ochranu obyvatel před ozářením v důsledku nakládání se zdrojem ionizujícího 
záření na pracovišti nebo vypouštění radioaktivní látky do okolí pracoviště. 

Reference: Atomový zákon §81 (2) 

Držitel povolení k provozu pracoviště IV. kategorie, držitel povolení k jednotlivým 
etapám vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie, držitel povolení k uvolňování 
radioaktivní látky z pracoviště III. kategorie, který uvolňuje radioaktivní látku formou 
výpusti, a držitel povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. 
kategorie, který uvolňuje radioaktivní látku formou výpusti, je povinen 

b) zajistit monitorování výpustí a okolí pracoviště, 

c) stanovit monitorovací úrovně a postupy při jejich překročení v souladu s obecnými 
postupy při jejich překročení stanovenými prováděcím právním předpisem, 

d) zajistit monitorování všech potenciálních cest úniku, existuje-li možnost úniku 
radioaktivní látky z pracoviště, a 

e) hodnotit ozáření reprezentativní osoby, výsledky hodnocení ozáření reprezentativní 
osoby předávat Úřadu a na žádost je poskytnout dotčeným osobám. 

Reference: Atomový zákon §82 (1) 

Každý, kdo vykonává radiační činnost, je povinen zajistit, aby v důsledku této činnosti, 
a to i v případě nahromadění radioaktivní látky uvolňované z pracoviště, byla při 
optimalizaci radiační ochrany použita dávková optimalizační mez pro reprezentativní 
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osobu 0,25 mSv za rok a v případě energetického jaderného zařízení současně 0,2 
mSv pro výpusti do ovzduší a 0,05 mSv pro výpusti do povrchových vod. 

3.12.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ZPŮSOB HODNOCENÍ OZÁŘENÍ 
FYZICKÝCH OSOB A UPLATNĚNÍ PRINCIPU ZAJIŠTĚNÍ RADIAČNÍ 
OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na způsob hodnocení ozáření fyzických 
osob a uplatnění principu zajištění radiační ochrany. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Hodnocení ozáření fyzických osob a 
uplatnění principu zajištění radiační ochrany bude popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.12-
2]. 

Projektem bude zaručeno plnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb. [3.12-1] a 
prováděcích právních předpisů, především vyhlášky č. 422/2016 Sb. [3.12-3].  

Projekt navrhne a popíše způsob zajištění osobního monitorování a monitorování 
pracoviště v souladu s požadavky české legislativy. Budoucí držitel povolení zajistí, 
aby radiační pracovníci byli rozřazeni do kategorií podle očekávaného, respektive 
potenciálního ozáření a bude vést kompletní seznam těchto pracovníků. Dle kategorie 
zařazení budou vybavováni prostředky pro měření zevního ozáření, které budou 
pravidelně vyhodnocovány. Zároveň držitel povolení zajistí i monitorování vnitřního 
ozáření. Podrobnosti k monitorování jsou uvedeny v kap. 3.12.5. 

Projekt navrhne a popíše způsob zajištění radiační ochrany obyvatel před ozářením v 
důsledku nakládání se zdrojem ionizujícího záření na pracovišti nebo vypouštění 
radioaktivní látky do okolí pracovišť, a to jak technickými prostředky ale i 
organizačními. 

V rámci projektu bude navržen a popsán systém monitorování výpustí. Monitorování 
okolí probíhá podle Programu monitorování (monitorování okolí) od získání povolení 
k umístění a projektem mohou být případně upraveny monitorovací body. V rámci 
programů monitorování jsou nebo budou stanoveny monitorovací úrovně a postupy 
při jejich překročení v souladu s obecnými postupy při jejich překročení stanovenými 
prováděcím právním předpisem. Rovněž projekt navrhne a popíše způsob 
monitorování všech potenciálních cest úniku, existuje-li možnost úniku radioaktivní 
látky z pracoviště. Dále projekt popíše zhodnocení ozáření reprezentativní osoby a 
předávání výsledků hodnocení ozáření reprezentativní osoby na SÚJB. 

Projekt navrhne a popíše způsob uvolňování radioaktivních látek z pracoviště tak, aby 
bylo plněno, že v důsledku vykonávání radiační činnosti, a to i v případě nahromadění 
radioaktivní látky uvolňované z pracoviště, bude při optimalizaci radiační ochrany 
použita dávková optimalizační mez pro reprezentativní osobu 0,25 mSv za rok a 
v případě energetického jaderného zařízení současně 0,2 mSv pro výpusti do ovzduší 
a 0,05 mSv pro výpusti do povrchových vod. 
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Jak již bylo řečeno v kapitole 3.12.1.2, plánování radiačních činností bude prováděno 
tak, aby nebyly překročeny dávkové optimalizační meze, a tyto činnosti budou 
optimalizovány, i když plánované dávky nedosáhnou optimalizačních mezí. 

Podle §63 odst. (3) zákona č. 263/2016 Sb. [3.12-1] v povolení pro uvolňování 
radioaktivní látky z pracoviště formou výpusti SÚJB stanoví autorizovaný limit, který 
bude výsledkem provedené optimalizace této činnosti.  

V kapitole 2.9 této ZBZ je prokázáno, že za předpokládaných projektových výpustí (až 
92 TBq/rok tritia do vodotečí) z NJZ EDU bude dávková optimalizační mez pro 
reprezentativní osobu splněna. 

Při uvolňovaní radioaktivních látek z pracoviště bude následně optimalizována 
uvolňovaná aktivita tritia formou výpustě do vodotečí při nízkých průtocích v řece 
Jihlavě s předpokladem dosažení úrovně nižší nebo rovné 30 TBq/rok pro celé NJZ 
EDU, tedy nižší nebo rovné 15 TBq/rok tritia na 1 blok o výkonu do 1200 MWe. V 
dalším stupni licenční dokumentace bude tato hodnota upřesněna. 

V další fázi licenčního řízení bude podán průkaz, že navrhované řešení dané 
projektem splňuje požadavky na radiační ochranu stanovené prováděcími předpisy. 
Základní částí průkazů bude určení dávkových příkonů a možné úrovně kontaminace 
v jednotlivých prostorech jaderného zařízení a identifikace a popis požadavků na 
údržbu a provozní kontroly v těchto prostorách. 

3.12.5 MONITOROVÁNÍ PRO ÚČELY RADIAČNÍ OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na monitorování pro účely radiační ochrany a uplatnění principu zajištění radiační 
ochrany a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.12.5.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA MONITOROVÁNÍ PRO 
ÚČELY RADIAČNÍ OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na monitorování pro účely radiační ochrany.  

Reference: Atomový zákon §25 (1) 

Držitel povolení je povinen 

f) sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny a skutečnosti důležité z 
hlediska monitorování radiační situace a informace o nich uchovávat a předávat 
Úřadu, účastnit se porovnávacích měření pořádaných Úřadem a přijmout opatření k 
nápravě, není-li účast v porovnávacím měření úspěšná, 

g) zajistit vhodné přístrojové vybavení k měření veličin podle písmene f). 

Reference: Atomový zákon §150 (1) 

Držitel povolení k provozu pracoviště III. kategorie, který je současně držitelem 
povolení k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, a držitel povolení k provozu 
pracoviště IV. kategorie jsou povinni 

a) zajistit provádění monitorování výpustí a okolí podle programu monitorování, včetně 
havarijního monitorování, 
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b) zajistit měřicí laboratoř a její účast v porovnávacím měření organizovaném Úřadem 
a Evropskou komisí, 

Reference: Atomový zákon §150 (2) 

Držitel povolení k umístění jaderného zařízení, držitel povolení k výstavbě jaderného 
zařízení, držitel povolení k výstavbě pracoviště IV. kategorie nebo držitel povolení k 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu jsou povinni 

a) zajistit provádění monitorování okolí podle programu monitorování, včetně 
havarijního monitorování, 

b) zajistit měřicí laboratoř a její účast v porovnávacím měření organizovaném Úřadem 
a Evropskou komisí, 

c) předávat Úřadu data z monitorování okolí a  

d) vypracovat výroční zprávu o monitorování okolí a předat ji do 15. února 
následujícího kalendářního roku SÚJB. 

Reference: Vyhláška na Projekt §49 (1) 

Jaderné zařízení musí být podle projektu jaderného zařízení vybaveno stacionárními 
a mobilními prostředky pro monitorování radiační situace, které umožňují signalizaci 
překročení stanovených monitorovacích úrovní  

a) za provozních stavů, 

b) při základních projektových nehodách a 

c) tak, jak je to rozumně proveditelné, v rozšířených projektových podmínkách. 

Reference: Vyhláška na Projekt §49 (2) 

Stacionární monitorovací systémy musí podle projektu jaderného zařízení poskytovat 
informaci o jimi měřených veličinách na blokovou dozornu, na dozornu radiační 
kontroly a v havarijním řídicím středisku nebo technickém podpůrném středisku. 
Stacionární monitorovací systémy musí zajišťovat ve všech stavech jaderného 
zařízení monitorování  

a) dávkového příkonu v místech se zhoršenou radiační situací běžně přístupných 
pracovníkům obsluhy, 

b) objemové aktivity radioaktivní látky v ovzduší místností běžně přístupných 
pracovníkům obsluhy, kde by mohlo dojít k překročení stanovených monitorovacích 
úrovní, 

c) povrchové kontaminace fyzických osob a předmětů na výstupech z kontrolovaného 
pásma a 

d) objemové aktivity radioaktivních látek v systémech jaderného zařízení, zejména 
v systému čištění plynů a v systému výpustí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §49 (3) 

Jaderné zařízení musí být podle projektu jaderného zařízení vybaveno 

a) laboratoří pro měření aktivity vzorků plynů a kapalin odebraných ze systémů 
jaderného zařízení, 
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b) systémem monitorování vnějšího ozáření a kontaminace osob a 

c) systémy pro bilancování výpustí radioaktivních látek do ovzduší a vodotečí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §49 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na monitorování dopadů provozu 
jaderného zařízení na jeho okolí a na včasné zjištění případného úniku radioaktivních 
látek mimo jaderné zařízení monitorováním 

a) dávkového příkonu na hranici střeženého prostoru a v zóně havarijního plánování 
a 

b) aktivity radionuklidů z výpustí z jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §49 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické prostředky a 
podmínky k zajištění radiační ochrany tak, aby byly naplněny požadavky vyhlášek o 
radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje a o monitorování radiační 
situace. 

3.12.5.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA MONITOROVÁNÍ PRO ÚČELY 
RADIAČNÍ OCHRANY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na monitorování pro účely radiační 
ochrany. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Monitorování pro účely radiační ochrany 
bude popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.12-2].  

Projektem bude zaručeno plnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb. [3.12-1] a 
prováděcích právních předpisů, především vyhlášky č. 360/2016 Sb. [3.12-4] a 
vyhlášky č. 422/2016 Sb. [3.12-3].  

Monitorování bude uskutečňováno sledováním, měřením, hodnocením, ověřováním a 
zaznamenáváním veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační 
situace. To bude zajištěno především monitorováním parametrů charakterizujících 
pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů uvnitř elektrárny i v jeho okolí dle 
programu monitorování pomocí vhodného přístrojového vybavení. 

Projekt zajistí měřící laboratoř pro provádění monitorování a zajistí její účast v 
porovnávacím měření organizovaném SÚJB či Evropskou komisí. Laboratoř bude 
mimo jiné vhodně vybavena pro měření aktivity vzorků plynů a kapalin odebraných ze 
systému. Data získaná během monitorování budou dlouhodobě uchovávána a 
předávána dálkovým přístupem datovému středisku SÚJB ve vhodném datovém 
formátu neprodleně po jejich získání. 

Projekt bude vybaven stacionárními i mobilními prostředky pro monitorování radiační 
situace, které umožní signalizaci překročení stanovených monitorovacích úrovní za 
provozních stavů a v základních projektových nehodách a tak, jak je rozumně 
proveditelné, i v rozšířených projektových podmínkách. Stacionární monitorovací 
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systémy budou poskytovat informaci o jimi měřených veličinách na blokovou dozornu, 
na dozornu radiační kontroly a v havarijním řídicím středisku nebo technickém 
podpůrném středisku. 

Program monitorování bude formulován tak, aby umožňoval ověření dodržování limitů 
ozáření, prokazování, že radiační ochrana je optimalizována a včasné zjištění 
odchylek od běžného provozu pracoviště. 

Dle projektem předpokládaného způsobu a rozsahu nakládání se zdroji ionizujícího 
záření a s radioaktivními odpady bude program monitorování obsahovat tyto části: 

 monitorování pracoviště, 
 osobní monitorování, 
 monitorování výpustí, 
 monitorování okolí. 

Program monitorování bude obsahovat pravidla monitorování pro běžný provoz 
pracoviště, předvídatelné odchylky od běžného provozu pracoviště (provozní stavy), 
radiační nehodu a radiační havárii (havarijní monitorování), a to s důrazem na: 

 vymezení monitorovaných veličin, 
 způsob, rozsah a četnost měření, 
 způsob zaznamenávání a dobu uchovávání výsledků měření, 
 postupy vyhodnocování výsledků měření, 
 hodnoty monitorovacích úrovní a opatření při jejich překročení, 
 hodnoty dávkových optimalizačních mezí, 
 popis metod měření, 
 popis monitorování osob, které podle vnitřního havarijního plánu na pracovišti 

zasahují při radiační nehodě nebo radiační havárii, 
 určení místa na těle radiačního pracovníka, na němž je umístěn osobní 

dozimetr, a 
 určení používaných typů měřicích přístrojů a pomůcek a jejich parametrů. 

Monitorování pracoviště 

Monitorování pracovišť bude uskutečňováno sledováním, měřením, hodnocením a 
zaznamenáváním veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační 
situace. To bude zajištěno především monitorováním parametrů charakterizujících 
pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů na pracovištích, zejména příkonů 
dávkového ekvivalentu na pracovištích, objemových aktivit v ovzduší pracovišť a 
plošných aktivit na pracovištích a měřením neužitečného záření. 

Systém radiačního monitorování pracoviště bude sloužit ke kontrole radiační situace 
v jednotlivých stavebních objektech a dále ke kontrole radiační situace jednotlivých 
technologických systémů elektrárny, potenciálně obsahujících radioaktivní média (viz 
kap. 3.9.3). Systém bude navržen tak, aby poskytoval okamžitou informaci o změnách 
radiační situace v technologických systémech elektrárny a souvisejících pracovních 
prostorech. 

Monitorování pracovišť bude zajištěno pomocí monitorování stacionárními systémy a 
v případě potřeby i pomocí mobilních zařízení. Zařízení budou vybavena automatickou 
funkcí alarmu při překročení nastavených parametrů se zřetelnou 
signalizací (například zvukovou a světelnou). 
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Vybrané stacionární monitorovací systémy budou podle projektu jaderného zařízení 
poskytovat informace o jimi měřených veličinách a alarmech na blokovou dozornu, na 
dozornu radiační kontroly a v havarijním řídicím středisku nebo technickém 
podpůrném středisku. Stacionární monitorovací systémy musí zajišťovat ve všech 
stavech jaderného zařízení monitorování dávkového příkonu v místech se zhoršenou 
radiační situací běžně přístupných pracovníkům obsluhy a objemové aktivity 
radioaktivní látky v ovzduší místností běžně přístupných pracovníkům obsluhy, kde by 
mohlo dojít k překročení stanovených monitorovacích úrovní. 

V rámci programu monitorování pracoviště bude zabezpečováno měření povrchové 
kontaminace osob i předmětů pomocí stacionárních nebo přenosných přístrojů 
rozmístěných zejména: 

 v prostorách hygienických smyček na hranici vstupu a výstupu z 
kontrolovaného pásma, 

 v sanitárních uzlech a laboratořích v kontrolovaném pásmu, 
 v dalších místech, kde může dojít k povrchové kontaminaci. 

Dále bude zajištěno monitorování všech předmětů a osob na hranici střeženého 
prostoru. 

Monitorování kontaminace bude na pracovištích s otevřeným radionuklidovým 
zdrojem prováděno tak, aby umožnilo signalizovat provozní odchylky od běžného 
provozu a nedostatečnou funkci nebo selhání bariér bránících rozptylu a rovněž 
potvrzovalo nepřekročení hodnot pro radioaktivní kontaminaci povrchu. 

Součástí monitorování pracoviště bude teledozimetrický systém určený pro registraci 
dávkových příkonů gama na hranici střeženého prostoru. Data z toho systému budou 
předávána na SÚJB. 

Monitorování osobní 

Osobní monitorovaní radiačního pracovníka slouží k určení osobních dávek v rámci 
profesního ozáření sledováním, měřením a hodnocením zevního i vnitřního ozáření.  

K profesnímu ozáření dochází u pracovníků při plánovaných expozičních situacích, 
kdy radiační ochrana je plánována dříve, než dojde k expozici, a kde velikost a rozsah 
expozice lze rozumně předpovědět. V souladu s doporučením ICRP [3.12-9] i 
vyhláškou č. 422/2016 Sb. [3.12-3] je jako limit pro radiační pracovníky, kteří jsou o 
souvisejícím zdravotním riziku informováni a podstupují jej dobrovolně za daných 
mzdových podmínek, stanovena hodnota pro součet efektivních dávek ze zevního 
ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření 20 mSv za kalendářní rok. 

Optimalizace ozáření pro plánované expoziční situace bude zajištěna již projektovým 
řešením pracovišť a dále podmíněna zavedením systému osobního monitorování a 
odpovídajícího proškolení pracovníků. Uplatněním optimalizačních postupů, a to jak 
za normálního provozu, tak ve specifických případech, např. při činnostech 
souvisejících s údržbou a opravami zařízení, či činnostmi nutnými provádět v jinak 
v běžně neobsluhovaných prostorech, bude zajištěno, že ozáření pracovníků bude 
omezeno na úroveň pod stanovenou dávkovou optimalizační mez (doporučení IAEA 
jako cíl uvádějí hodnotu 5 mSv/rok) tak, jak je to v dané situaci/při dané činnosti 
možné. 
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Osobní monitorování bude prováděno zpravidla osobními dozimetry umístěnými na 
referenčním místě a bude zajištěno pro všechny radiační pracovníky kategorie A a pro 
osoby, které podle vnitřního havarijního plánu na pracovišti zasahují při radiačních 
nehodách nebo při živelních pohromách, pokud nebude stanoveno jinak v 
podmínkách povolení nebo schváleném programu monitorování. V rámci 
kontrolovaného pásma bude zajištěna ochrana každé fyzické osoby (tedy i 
neradiačních pracovníků) do něj vstupující za pomocí osobních ochranných 
prostředků a pomůcek v souladu s §47 vyhlášky č. 422/2017 Sb. [3.12-3]. 

Osobní monitorování pracovníků bude prováděno měřením obdržené dávky za použití 
elektronických osobních dozimetrů s funkcí zřetelné signalizace překročení nastavené 
úrovně.  

Na pracovišti, kde může dojít k vnitřnímu ozáření radiačního pracovníka, se příjmy 
radionuklidů nebo úvazky efektivní dávky z vnitřního ozáření jednotlivých radiačních 
pracovníků budou zjišťovat měřením aktivity radionuklidů v těle radiačního pracovníka 
nebo v jeho exkretech. Monitorování možné vnitřní kontaminace bude prováděno na 
základě schváleného programu osobního monitorování. 

U radiačních pracovníků (v závislosti na jejich kategorii – A nebo B) bude zajištěno: 
 vybavení osobními dozimetry a vyhodnocení osobních dozimetrů, a to podle 

SÚJB schváleného programu monitorování, 
 okamžité vyhodnocení osobních dozimetrů v případě podezření na 

neplánované ozáření, 
 seznamování pracovníků s výsledky jejich osobního monitorování 

srozumitelným způsobem. 

Obdržené dávky budou pravidelně vyhodnocovány a archivovány oprávněnou 
dozimetrickou službou (držitelem povolení k provádění osobní dozimetrie) a budou 
uchovávány i držitelem povolení pro provoz daného pracoviště v souladu s požadavky 
§33 a §34 vyhlášky č. 422/2017 Sb. [3.12-3]. 

Předpokládané základní uspořádání prostorů uvnitř nového jaderného zařízení 
v souladu s požadavky EUR [3.12-8] vystihuje Obr. 1. 
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Obr. 1: Předpokládané rozvržení prostorů jaderného zařízení v souladu s požadavky EUR [3.12-8]), 
(převzato a upraveno EDU II, a. s. z požadavků EUR, revize D). 

Výše uvedené schéma odpovídá legislativním požadavkům na vymezení sledovaného 
a kontrolovaného pásma a naznačuje budoucí podrobnější členění kontrolovaného 
pásma, které je zejména organizačním opatřením a vede k žádoucímu omezování 
expozic personálu.  

Monitorování výpustí 

Projekt zajistí, že monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radioaktivních látek z 
pracoviště bude uskutečňováno sledováním, měřením, zaznamenáváním a 
hodnocením veličin a parametrů charakterizujících uvolňované radioaktivní látky, 
zejména stanovením bilance celkové vypuštěné aktivity a objemové aktivity 
radionuklidů.  

Monitorování výpustí bude sloužit ke kontrole dodržování povolených výpustí 
(autorizovaných limitů) nebo podmínek povolení a k včasnému zjištění a zhodnocení 
případných úniků a jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí pracoviště a na životní 
prostředí. 

Monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radioaktivních látek z pracoviště bude 
zahrnovat  
 soustavné bilanční měření všech radionuklidů vypuštěných za stanovené 

období, které se podílejí na ozáření obyvatelstva (tzv. „bilanční měření“); 
 nepřetržité (kontrolní, provozní) monitorování radionuklidů, které je schopné 

rychle signalizovat odchylky od běžného provozu a 
 operativní monitorování jiných potenciálních cest uvolňování radioaktivní látky 

z pracoviště v případě jejího úniku tak, aby tento únik mohl být zahrnut do 
bilance výpustí. 

Detailnější informace o monitorování výpustí jsou uvedeny v dokumentu Záměr 
zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení. 
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Monitorování okolí 

Monitorování okolí pracoviště je uskutečňováno sledováním, měřením, hodnocením a 
zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a 
výskyt radionuklidů v okolí pracoviště, zejména příkonu prostorového dávkového 
ekvivalentu, objemových aktivit radionuklidů a hmotnostních aktivit radionuklidů. 

Monitorování okolí je prováděno dle programu monitorování (monitorování okolí) a 
slouží za provozních stavů ke kontrole dodržování povolených výpustí potvrzování 
bezpečnosti provozu ve vztahu k okolí a za havarijních stavů k včasnému zjištění a 
zhodnocení případných úniků a jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí NJZ EDU a na 
životní prostředí. 

Monitorování okolí je prováděno v souladu s dokumentem Program monitorování 
(monitorování okolí), který je podkladem k žádosti o povolení k umístění. Cílem tohoto 
předprovozního monitorování je získání podkladů o původním stavu okolí budoucího 
zdroje. 

Pro monitorování okolí NJZ EDU je využito stávající monitorování okolí současné 
elektrárny. Detailnější informace o monitorování okolí jsou uvedeny v dokumentu 
Program monitorování. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.12-6] Req. 82, 6.77., 6.78., 6.79., 6.80., 6.81., 
6.82., 6.83. a 6.84. 
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3.13 PROVOZNÍ HLEDISKA 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na provozní hlediska a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.13-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.13-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.13-6] a WENRA NEW [3.13-8]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA (například Report 
WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, doporučení SÚJB 
BN-JB-1.2 (Odborná příprava a výcvik pracovníků jaderných zařízení), stejně tak i 
relevantních norem. 

Tato část ZBZ specifikuje základní požadavky v oblasti provozu se zaměřením na 
specifikaci požadavků na organizační strukturu provozovatele a na stanovení zásad 
provozní organizace pro výcvik personálu, na způsobilost a kvalifikaci personálu a 
na výcvikové programy. Dále pak požadavky na plánování činností při odezvě na 
radiační mimořádnou událost, implementaci programů pro etapu provozování, 
požadavky na provozní postupy, požadavky na zajištění fyzické ochrany a na 
způsobilost personálu.  

Kapitola 3.13 je dále členěna na sedm podkapitol: 

 Kapitola 3.13.1 Organizační struktura provozovatele 

 Kapitola 3.13.2 Požadavky na výcvik 

 Kapitola 3.13.3 Implementace programů pro etapu provozování 

 Kapitola 3.13.4 Požadavky na provozní postupy 

 Kapitola 3.13.5 Požadavky na zajištění zabezpečení 

 Kapitola 3.13.6 Požadavky na způsobilost personálu 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.13-2].  

3.13.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROVOZOVATELE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na organizační strukturu provozovatele a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Cílem kapitoly je specifikovat požadavky na organizační strukturu provozovatele, na 
pravidla provádění jejich změn, na stanovování pravomocí a odpovědností personálu 
a jejich vzájemné komunikační vazby, a to zejména u personálu důležitého z 
hlediska jaderné bezpečnosti.  
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3.13.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURU PROVOZOVATELE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na organizační strukturu provozovatele.  

Reference: Atomový zákon §29 (3) 

Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 

d) určit organizační strukturu a vzájemné vztahy mezi organizačními jednotkami, 
pracovníky a jinými osobami, 

f) stanovit práva a povinnosti pracovníků a způsob komunikace mezi nimi tak, aby 
účinně přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení, 

Reference: Atomový zákon §29 (5) 

Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit a využívat 
personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně vhodného pracovního 
prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §49 (1)  

Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie je povinen: 

a) zajistit a udržovat finanční a lidské zdroje potřebné k plnění povinností 
souvisejících s jadernou bezpečností, radiační ochranou, technickou bezpečností, 
monitorováním radiační situace, zvládáním radiační mimořádné události a 
zabezpečením, 

o) dokumentovat a oznamovat Úřadu provedení jiné změny při využívání jaderné 
energie, 

p) vyhodnotit změnu při využívání jaderné energie, která nastala během životního 
cyklu jaderného zařízení, s výjimkou umísťování, z hlediska vlivu na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a fyzickou ochranu, 

3.13.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ORGANIZAČNÍ STRUKTURU 
PROVOZOVATELE 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na organizační strukturu 
provozovatele. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Organizační strukturu provozovatele 
bude popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.13-2].  

V dalším stupni licenční dokumentace bude kapitola obsahovat popis organizace 
provozu elektrárny, způsob komunikace, pravomoci a odpovědností provozního 
personálu. Tím bude předložen doklad o vhodně nastavené organizační struktuře a 
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postačujícím počtu provozního personálu elektrárny k zajištění bezpečného a 
spolehlivého provozu. 

Při vymezení kompetencí v rámci smlouvy mezi budoucím dodavatelem a 
provozovatelem byla oblast organizace personálu vymezena do sféry odpovědnosti 
provozovatele. Bude stanovena optimální organizace personálu dle následujících 
zásad: 

 projekt elektrárny a z něj vyplývající organizační struktura bude zaměřen na 
minimalizaci časových ztrát a optimalizaci činností personálu, 

 bude poskytnuta podpora při stanovení optimálního počtu a struktury 
provozního a údržbového personálu včetně personálu směn, 

 bude poskytnut návrh vhodného organizačního uspořádání včetně stanovení 
požadavků na kvalifikaci personálu, 

 bude poskytnut návrh organizačního uspořádání směn, 

 bude poskytnut návrh odpovědností jednotlivých organizačních útvarů, 
personálu a jejich vzájemné komunikace, 

 bude poskytnuta podpora při tvorbě plánů náborů personálu, zejména pak 
vybraných pracovníků. 

Bude navržena a dokumentována vhodná organizační struktura zajišťující bezpečný 
a spolehlivý provoz jaderné elektrárny včetně organizačního a personálního zajištění 
odezvy na radiační mimořádnou událost. V rámci návrhu organizace budou 
explicitně definovány a zdokumentovány odpovědnosti, pravomoci a komunikační 
vazby pro veškerý personál provozovatele, který bude plnit povinnosti důležité 
z hlediska bezpečnosti. Bude aplikován zavedený, dokumentovaný, uplatňovaný, 
udržovaný a hodnocený systém řízení provozovatele, jehož prioritou bude 
kontinuální zlepšování za účelem zvyšování bezpečnosti, kvality a ochrany životního 
prostředí.  

Principy, zásady, metody a postupy zavedení systému řízení podporujícího 
bezpečnost, které budou aplikovány při návrhu cílové organizace elektrárny, jsou 
obsahem kap. 3.17.  
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3.13.2 POŽADAVKY NA VÝCVIK  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém vzdělávání, přípravy a výcviku personálu a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Cílem kapitoly je specifikovat požadavky na systém vzdělávání, přípravy a výcviku 
pracovníků, na způsobilost a kvalifikaci personálu a na příslušné výcvikové 
programy. Zejména bude věnována pozornost systému vzdělávání, přípravy a 
výcviku pracovníků, jejichž činnosti jsou důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a 
radiační ochrany.  

3.13.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝCVIK 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém vzdělávání, přípravy a výcviku personálu.  

Reference: Atomový zákon §9 (6) 
a) Povolení Úřadu je nutné k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků 
vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany (dále jen „vybraný pracovník“), 

Reference: Atomový zákon §25 (1) 

Držitel povolení a registrant jsou povinni 

d) zajistit výkon činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany vybranými pracovníky, 

Reference: Atomový zákon §29 (1) 

K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení musí být zaveden a udržován systém řízení  

a) držitelem povolení podle 5. § 9 odst. 6 písm. a), provádí-li odbornou přípravu a 
další odbornou přípravu vybraných pracovníků vykonávajících činnosti zvláště 
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 

Reference: Atomový zákon §31 (1) 

Činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany může 
vybraný pracovník vykonávat jen na základě oprávnění uděleného Úřadem. 

Reference: Atomový zákon §31 (6)  

Prováděcí právní předpis stanoví 

a) výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany, 

b) druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti, 

c) typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti, 

d) náplň a způsob provádění odborné přípravy pro jednotlivé činnosti, 

Reference: Atomový zákon §32 (10)  

Prováděcí právní předpis stanoví  
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a) rozsah, obsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou 
způsobilost pro jednotlivé činnosti a způsob jejího hodnocení, 

b) podmínky opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost, 

c) délku trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti.  

Reference: Atomový zákon §33 (1)  

Držitel oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany je povinen se účastnit další odborné přípravy. 

Reference: Atomový zákon §33 (8)  

Prováděcí právní předpis stanoví  

a) náplň další odborné přípravy a způsob a četnost jejího provádění, 

c) doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem pro zrušení oprávnění k 
vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany. 

Reference: Atomový zákon §49 (1)  

Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie je povinen 

n) stanovit kvalifikační požadavky pro činnosti důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti a zajistit systém vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, 
včetně evidence získané kvalifikace, a jejího ověřování s ohledem na význam jimi 
vykonávaných činností, 

3.13.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ, 
PŘÍPRAVY A VÝCVIKU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systém přípravy, vzdělávání 
a výcviku pracovníků. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systém vzdělávání, přípravy a výcviku 
pracovníků bude popsán v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.13-2].  

V dalším stupni licenční dokumentace bude kapitola obsahovat systém vzdělávání, 
přípravy a výcviku pracovníků, kteří vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, včetně jejich rekvalifikace a způsobu 
ověřovaní znalostí a dovedností, a popis systému vzdělávání, přípravy a výcviku 
pracovníků, kteří vykonávají činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 
provozní organizace včetně identifikace řídící dokumentace platné v této oblasti. 

V rámci projektu bude zaveden komplexní systém přípravy a výcviku pracovníků 
držitele povolení/provozovatele JZ v souladu s platnou legislativou s cílem připravit 
kompetentní pracovníky plnému zvládnutí bezpečného a efektivního spouštění, 
provozu, kontrol, oprav a udržování bloků jaderné elektrárny. V kompetenci 
provozovatele zůstane specifikace a výběr pracovníků vhodné vzdělanostní struktury 
a přiměřených zkušeností tak, aby bylo možno dosáhnout cílů systému vzdělávání, 
přípravy a výcviku. V rámci projektu budou uplatněny následující zásady: 
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 Systém vzdělávání, přípravy a výcviku pracovníků provádějící činnosti zvláště 
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany bude uskutečněn 
dle výcvikových programů a příslušné výcvikové dokumentace odsouhlasené 
SÚJB. 

 Systém vzdělávání, přípravy a výcviku pracovníků provádějící činnosti 
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti bude uskutečněn dle výcvikových 
programů a příslušné výcvikové dokumentace odsouhlasené držitelem 
povolení/provozovatelem JZ. 

 Příprava a výcvik personálu bude uskutečněn dle harmonogramu 
odsouhlaseného provozovatelem. 

 Výcvikové programy a příslušná výcviková dokumentace bude zohledňovat 
požadavky/doporučení relevantních dokumentů IAEA a bude vypracována 
podle metodologie systematického přístupu k výcviku (Systematic Approach 
to Training). 

 Výcvikové programy a příslušná výcviková dokumentace bude zpracována jak 
pro personál s předchozí provozní zkušeností, tak i pro nové nástupy. 

 Výcvikové programy a příslušná výcviková dokumentace bude zohledňovat 
odstupňovaný přístup k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochraně 
(kategorizace personálu dle vlivu na jadernou bezpečnost). 

 Výcvikové programy a příslušná výcviková dokumentace bude zahrnovat 
výcvik na plnorozsahovém simulátoru a výcvik rozhraní člověk-stroj. 

 Plnorozsahový simulátor bude reflektovat zásadní změny projektu realizované 
během spouštění. 

 V průběhu výcviku bude poskytovaná zpětná vazba účastníky výcviku. 

 Realizace výcviku bude rozdělena do tří fází: 

o V první fázi bude dodavatelem proškolen vyspecifikovaný personál 
provozovatele, včetně jeho výcvikových instruktorů.  

o V druhé fázi proběhne výcvik dodavatelem podle příslušných 
výcvikových programů prvních skupin pracovníků provozovatele, a to 
za účasti výcvikových instruktorů provozovatele. V této fázi rovněž 
proběhne výcvik výcvikových instruktorů simulátoru provozovatele. 

o V třetí fázi již bude probíhat školení podle příslušných výcvikových 
programů pod vedením výcvikových instruktorů provozovatele. 
Výcvikoví instruktoři dodavatele se tohoto výcviku zúčastní a 
poskytnou zpětnou vazbu ze školení.  

Předpokládá se uplatnění systematického přístupu k výcviku tak, aby byl zajištěn 
postup počínající identifikací způsobilostí požadovaných pro výkon činnosti 
v příslušné profesi, vypracování a implementaci výcvikových programů včetně 
zpracování příslušných výcvikových materiálů a pomůcek pro dosažení požadované 
odborné způsobilosti až po následné vyhodnocení výcviku. Výcvikové programy 
budou vypracovány pro všechen personál plnící úkoly důležité z hlediska 
bezpečnosti. Tyto programy budou pokrývat základní výcvik pro získání požadované 
kvalifikace pro stanovené pracovní místo, rekvalifikační výcvik mezi pracovními 
místy a periodický výcvik v nutném rozsahu. 
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Provozovatel ve spolupráci s dodavatelem pro etapu provozu stanoví způsob 
přípravy a výcviku personálu a jeho dokladování. Provozovatel zpracuje souhrnný, 
trvale aktualizovaný výcvikový plán na základě souhrnu specifikovaných potřeb 
způsobilostí personálu a definovaných výcvikových cílů, při respektování prioritní 
role bezpečnosti. 

Všichni výkonní techničtí zaměstnanci, včetně zaměstnanců dodavatelů a jejich 
dodavatelů působících při provozu a údržbě zařízení elektrárny, budou vybaveni 
základními vědomosti o jaderné, radiační, požární a obecné bezpečnosti a o 
organizaci zvládání radiační mimořádné události.  

Zaměstnanci údržby a technické podpory provozovatele budou podrobeni 
praktickému výcviku pro vybrané bezpečnostně důležité činnosti. 

Pro výcvik operativního řídícího personálu bude použit plnorozsahový simulátor 
umožňující systematický trénink všech normálních i havarijních postupů. Na něm 
bude organizován základní a roční opakovací výcvik v rozsahu nejméně 10 
výcvikových dnů. Plnorozsahový simulátor bude vybaven softwarem, který pokryje 
normální i abnormální provoz a základní projektové nehody i rozšířené projektové 
podmínky včetně těžkých havárií a bude proto rovněž využíván k výcviku v rámci 
systému zvládání havárií. Pro potřeby ověřování zvládání radiační mimořádné 
události budou simulační úlohy trenažeru navrženy tak, aby vhodnou formou 
podporovaly provedení havarijních cvičení, včetně procvičování všech stupňů 
radiačních mimořádných událostí. 

Pouze kvalifikované osoby, mající potřebné znalosti, dovednosti a postoje 
k bezpečnosti, budou oprávněny provádět činnosti a úkony důležité z hlediska 
bezpečnosti. Držitel povolení zajistí, že personál, provádějící úkoly související s 
bezpečností, včetně dodavatelů, bude odpovídajícím způsobem proškolen a 
kvalifikován. Držitel povolení definuje a zdokumentuje potřebné kvalifikační 
požadavky pro své pracovníky. Budou zavedeny a udržovány odpovídající záznamy 
o výcviku a záznamy o hodnocení (přezkoušení) pro každou osobu s úkoly 
důležitými pro bezpečnost. 
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3.13.3 IMPLEMENTACE PROGRAMŮ PRO ETAPU PROVOZOVÁNÍ  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na implementaci programů pro etapu provozování a následně obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Cílem kapitoly je specifikovat požadavky na tvorbu programů pro údržbu, zkoušky, 
řízeného stárnutí a inspekce systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro 
bezpečnost, způsob jejich návrhu, dokumentování, revidování a implementace. 
V dalším stupni licenční dokumentace bude kapitola obsahovat postupy 
implementace programů elektrárny, které jsou požadovány dozorným orgánem. 

3.13.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA IMPLEMENTACI 
PROGRAMŮ PRO ETAPU PROVOZOVÁNÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na implementaci programů pro etapu provozování.  

Reference: Atomový zákon §24 (1) 

Držitel povolení je povinen postupovat v souladu s dokumentací pro povolovanou 
činnost. 

Reference: Atomový zákon §24 (4) 

Držitel povolení je povinen dokumentaci pro povolovanou činnost uchovávat po dobu 
výkonu povolované činnosti, nestanoví-li tento zákon jinak, a udržovat ji v souladu s 
požadavky tohoto zákona, zásadami správné praxe a skutečným stavem povolené 
činnosti. 

Reference: Atomový zákon §24 (5) 

Změny dokumentace pro povolovanou činnost, která není schvalována, je držitel 
povolení povinen oznámit Úřadu 30 dnů nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, 72 
hodin před tím, než hodlá postupovat v souladu s nimi. Nejsou-li změny 
dokumentace pro povolovanou činnost, která není schvalována, v souladu s 
požadavky odstavce 4, Úřad vyzve držitele povolení k odstranění nedostatků a 
stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Držitel povolení není oprávněn postupovat podle 
změněné dokumentace pro povolovanou činnost, pokud není v souladu s požadavky 
odstavce 4. 

Reference: Atomový zákon §24 (7) 

Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na obsah dokumentace pro 
povolovanou činnost. 

Reference: Atomový zákon §25 (1)  

Držitel povolení a registrant jsou povinni 

f) sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny a skutečnosti důležité 
z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
a informace o nich uchovávat a předávat Úřadu, účastnit se porovnávacích měření 
pořádaných Úřadem a přijmout opatření k nápravě, není-li účast v porovnávacím 
měření úspěšná, 

g) zajistit vhodné přístrojové vybavení k měření veličin podle písmene f), 
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Reference: Atomový zákon §49 (1)  

Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie je povinen 

g) zpracovat vnitřní předpisy a průběžně je aktualizovat podle skutečného stavu 
jaderného zařízení tak, aby byly v souladu s projektem jaderného zařízení a 
zahrnovaly všechny projektem jaderného zařízení uvažované stavy jaderného 
zařízení, 

s) soustavně sledovat stav jaderného zařízení a systémů, konstrukcí a komponent 
od zahájení výstavby jaderného zařízení až do jeho vyřazení z provozu z hlediska 
provádění procesu řízeného stárnutí podle programu řízeného stárnutí, 

Reference: Atomový zákon §54 (2)  

Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je před uvedením jaderného reaktoru 
do kritického stavu povinen 

a) zajistit, aby systémy, konstrukce a komponenty nutné pro provoz jaderného 
zařízení byly v provozuschopném stavu pro zajištění spolehlivého a bezpečného 
provozu v souladu s projektem jaderného zařízení, 

c) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení a pracovníků k opětovnému 
uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu a k dalšímu provozu. 

Reference: Atomový zákon §54 (3)  

Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je po výměně paliva v jaderném 
reaktoru povinen 

a) splnit kritéria úspěšnosti prací a zkoušek vztahujících se k výměně paliva, 

e) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení k energetickému spouštění 
jaderného zařízení, 

f) prokázat Úřadu připravenost jaderného zařízení a pracovníků k opětovnému 
uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva těmito 
dokumenty: 

3. prohlášení o aktualizaci vnitřních předpisů provedené na základě úprav při 
předchozím provozu jaderného zařízení, 

4. doklady a protokoly o vyzkoušení připravenosti zařízení důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti, 

5. doklady a protokoly z provozních kontrol, 

6. doklady o splnění kritérií přijatelnosti, 

7. souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení 

8. harmonogram dalšího provozu jaderného zařízení, včetně programu uvádění 
jaderného zařízení do opětovného provozu a programů fyzikálního a energetického 
spouštění jaderného zařízení a 
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3.13.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA IMPLEMENTACI PROGRAMŮ 
PRO ETAPU PROVOZOVÁNÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na implementaci programů pro etapu 
provozování. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Programy pro etapu provozování budou 
popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.13-2].  

Bude zpracován souhrn personálních a administrativních opatření a postupů 
navržených tak, aby organizace provozu a údržby elektrárny byla během provozu JZ 
dostatečně podporována. Cílem bude nastavení efektivního řízení a plnění všech 
činností týkajících se provozu a údržby včetně možnosti vyhodnocování vlivu údržby 
a stavu zařízení, systémů a komponent na bezpečnost. 

Posouzení požadavků na rozsah údržby, kterými se bude zabývat, jak dodavatel, tak 
provozovatel, se budou provádět již v průběhu fáze projektování tak, aby se dosáhlo 
vyhovující rovnováhy mezi požadavky na projektování a požadavky na údržbu. 

Budou přijata opatření pro usnadnění kritických činností údržby. Budou vymezeny a 
navrženy nástroje pro školení a výcvik, jako jsou například makety a CAD 
(počítačové vizualizace) pro kritická zařízení, a to pro usnadnění výcviku, 
minimalizaci možnosti vzniku chyb při údržbě a snížení vystavení personálu vysoké 
radiaci. V projektu budou určeny a uvedeny specifické podpůrné systémy potřebné 
pro kritické činnosti údržby uvažující všechny aspekty údržbových prací a speciální 
manipulační přípravky. V místech s vysokou radiací bude vzata v úvahu možnost 
využití robotických systémů. 

Bude věnována pozornost usnadnění údržby zařízení na místě a snadné 
vyměnitelnosti komponent. Přístupnost zařízení (orientace, okolní prostor a 
manipulační prostředky) bude taková, aby usnadňovala operace údržby, zejména u 
kritických komponent nebo u těch, u kterých se předpokládá periodická výměna. 

Elektrárna bude vybavena odpovídajícím podpůrným vybavením pro činnosti 
pracovníků a údržbu zařízení a odpovídající zázemí pro realizaci údržby, jako jsou 
např. dílny pro kontaminované díly a čisté dílny (tj. radioaktivní a neradioaktivní) a 
sklad náhradních dílů. 

Projektové podklady umožní provozovateli ve spolupráci s dodavatelem připravit a 
uvést do života dokumentované programy pro údržbu, zkoušky, dohled, a kontroly 
systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro bezpečnost tak, aby jejich 
připravenost, spolehlivost a funkčnost byla v souladu s projektem po dobu životnosti 
elektrárny. Tyto programy budou brát v úvahu provozní limity a podmínky a budou 
přehodnocovány na základě zkušeností s tím, že všechny jejich navržené změny 
budou analyzovány s ohledem na jejich vliv na provozuschopnost systému, na 
bezpečnost elektrárny a jejich soulad s platnými legislativními požadavky. 

Budou systematicky specifikovány procesy údržby zařízení včetně definování 
požadavků na odbornost, nástroje, zkušební zařízení, intervaly údržby, rozsah 
standardních provozních kontrol, možnosti přístupu, podmínky prostředí atd.  
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Program periodických kontrol a zkoušek bude definovat požadavky na periodické 
kontroly a zkoušky systémů, konstrukcí a komponent důležitých z hlediska 
bezpečnosti s cílem prokázat jejich spolehlivost a určit, zda jsou přijatelné pro 
pokračování bezpečného provozu elektrárny nebo je nutné přijmout nápravná 
opatření. Program periodických kontrol bude rovněž stanovovat frekvenci testů a 
metodiky umožňující zkrácení, či naopak vedoucí k prodloužení testovacích 
intervalů. 

Projekt elektrárny v maximální možné míře umožní, aby se periodické provozní testy 
a zkoušky prováděly při výkonovém provozu, aniž by se narušil normální provoz, ale 
s výjimkou případů, kdy by to bylo kontraproduktivní. Tyto testy budou navrženy tak, 
aby jejich provádění negativně neovlivnilo bezpečnostní funkce. Bude možno 
testovat systémy a podsystémy nebo měřící smyčky v podmínkách co nejbližších 
provozním podmínkám. Provozní kontroly elektrárny se budou provádět s frekvencí, 
jež zaručí, že poškození nejvíce zatížené komponenty bude zjištěno dříve, než dojde 
k selhání. 

Pro všechny typy údržby, kontrol a zkoušek bude zpracována provozní dokumentace 
(předpisy/postupy), která bude hodnocena a ověřována. 

Provozní dokumentace bude zahrnovat i požadavky na kontroly a zkoušky, které 
jsou potřebné pro navrácení zařízení do provozu po ukončení údržby a činnosti, 
které je třeba v případě údržby, zkoušek a kontrol provést v případě odchylek od 
kritérií přijatelnosti.  Příslušná provozní dokumentace bude rovněž zahrnovat vazby 
na dílny a náhradní díly, včetně definování kontrolních postupů při výrobě, přejímce 
a podmínek pro jejich skladování. 

Programy údržby budou obsahovat proces plánování a řízení prací. Jeho cílem bude 
zajistit, že práce spojené s údržbou, zkouškami a kontrolami budou odpovídajícím 
způsobem schváleny a prováděny podle předpisů.  

Bude stanoven program preventivní údržby (založený na provozní zkušenosti) a 
prediktivní údržby (založený na předpokládaném chování), a to s cílem zajištění 
bezpečnosti, efektivního provozu a spolehlivosti zařízení elektrárny. Systémy a jejich 
komponenty budou vybrány se zřetelem na projektovou životnost elektrárny a 
analýzu jejich spolehlivosti. Programy preventivní údržby budou založeny na 
vhodném rozsahu kontrol a údržbových kódech. Prediktivní údržba bude založena 
na monitorování stavu zařízení. Rovněž bude stanovena metodika, zahrnující vazbu 
na PSA, pro optimalizaci programů údržby. 

Rozsah a četnost preventivní údržby, zkoušek a kontrol systémů, konstrukcí a 
komponent bude stanoven na základě systematického přístupu a na základě jejich 
významu pro bezpečnost, spolehlivost, dle výstupů diagnostiky, potenciální 
degradace a provozních a dalších zkušeností. Zpracovaný soubor dokumentace 
(programy, předpisy, postupy) zajistí, že údaje z údržby, zkoušek a kontrol 
konstrukcí, systémů a komponent budou zaznamenávány, ukládány a analyzovány. 
Tyto záznamy budou posuzovány s cílem odhalit vznikající poruchy a identifikovat 
opakované selhání. Na základě analýz dat pak budou zahájeny činnosti údržby, 
přijata nápravná opatření, popř. bude iniciováno posouzení programů preventivní 
údržby. Priority činností při nápravě vad konstrukcí, systémů a komponent budou 
stanoveny zejména s ohledem na jejich význam pro bezpečnost. 

Projekt, již od úrovně zpracování základních projektových východisek (design basis), 
bude navržen s cílem dosažení projektové životnosti. To znamená, že během 
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zpracování projektové dokumentace budou zohledněny i mechanismy stárnutí a 
opotřebení komponent. Budou ustaveny kontroly a požadovaný rozsah údržby 
včetně definování požadavků na výměny konstrukcí, systémů a 
komponent v rozsahu podporujícím tento cíl. Zmíněné požadavky budou 
dokumentovány v programu řízeného stárnutí. 

Bude poskytnuta vhodná instrumentace pro zajištění sledování veličin a skutečností 
důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
Příslušná SW podpora usnadní sledování, vyhodnocování a archivaci těchto veličin 
a skutečností. 

Software, zvláštní procedury, včetně kontrolních a pracovníci plnící funkce spojené 
s činnostmi týkajícími se bezpečnosti budou podrobeni odpovídajícímu procesu 
validace nebo kvalifikace. Všechny části zařízení, která se používají při kontrolách a 
zkouškách, včetně jejich příslušenství, budou před užitím kvalifikovány a popř. 
kalibrovány. Všechna příslušná zařízení budou v kalibračních záznamech správně 
označena a platnost kalibrace bude držitelem povolení pravidelně ověřována 
v souladu se systémem řízení jakosti. Proces provozních kontrol bude kvalifikován 
pro oblasti inspekčních činností, metod nedestruktivních kontrol, identifikaci vad a 
požadovanou účinnost kontrol. 

Příslušná dokumentace provozovatele, včetně příslušných programů, bude 
zpracována, implementována a udržována tak, aby zajistila naplnění obecných 
požadavků kladených na držitele povolení k provozu jaderného zařízení platnou 
legislativou. 
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3.13.4 POŽADAVKY NA PROVOZNÍ POSTUPY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na provozní postupy a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Cílem kapitoly je specifikovat požadavky na rozsah, obsah a způsob 
zpracování provozních předpisů pro normální provozní stavy, předpisů pro 
abnormální stavy, havarijních předpisů a návodů pro řízení těžkých havárií. V dalším 
stupni licenční dokumentace bude kapitola obsahovat charakteristiku řídících 
dokumentů a provozních předpisů používaných provozní organizací pro bezpečné 
zvládnutí normálního provozu, abnormálních a havarijních stavů.  

3.13.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROVOZNÍ POSTUPY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na provozní postupy. 

Reference: Atomový zákon §24 (5)  

Změny dokumentace pro povolovanou činnost, která není schvalována, je držitel 
povolení povinen oznámit Úřadu 30 dnů nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, 72 
hodin před tím, než hodlá postupovat v souladu s nimi. Nejsou-li změny 
dokumentace pro povolovanou činnost, která není schvalována, v souladu s 
požadavky odstavce 4, Úřad vyzve držitele povolení k odstranění nedostatků a 
stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Držitel povolení není oprávněn postupovat podle 
změněné dokumentace pro povolovanou činnost, pokud není v souladu s požadavky 
odstavce 4. 

Reference: Atomový zákon §24 (7)  

Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na obsah dokumentace pro 
povolovanou činnost. 

Reference: Atomový zákon §49 (1) 

g) zpracovat vnitřní předpisy a průběžně je aktualizovat podle skutečného stavu 
jaderného zařízení tak, aby byly v souladu s projektem jaderného zařízení a 
zahrnovaly všechny projektem jaderného zařízení uvažované stavy jaderného 
zařízení, 

Reference: Atomový zákon §51 (1)  

Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným 
reaktorem je povinen 

b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na první 
energetické spouštění jaderného zařízení 

3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro povolovanou 
činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů a vnitřních 
předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního plánu, a 

Reference: Atomový zákon §52 (1)  

Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným 
reaktorem je povinen 

c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu 
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3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro povolovanou 
činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů a vnitřních 
předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního plánu, a 

Reference: Atomový zákon Příloha č. 1 

1. Činnosti související s využíváním jaderné energie 

c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první fyzikální spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je následující: 

17. havarijní provozní předpisy 

18. návody pro zvládání těžkých havárií 

d) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první energetické spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je následující: 

16. havarijní provozní předpisy 

17. návody pro zvládání těžkých havárií 

f) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz jaderného zařízení, je 
následující: 

19. havarijní provozní předpisy 

20. návody pro zvládání těžkých havárií 

3.13.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVOZNÍ POSTUPY 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na provozní postupy. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Provozní postupy budou popsány v 
dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.13-2].  

Administrativní předpisy, předpisy pro provoz a údržbu budou postupně předávány 
provozovateli k připomínkám a následnému schválení. Předpisy budou zahrnovat 
technické specifikace, výkresy, pravidla a zásady pro provoz, zkoušky, údržbu atd. 
Tyto předpisy budou brát v úvahu lidský faktor, jako nedílnou součást rozhraní 
člověk-stroj tak, aby se snížila možnost chyb operátora a zdokonalily se činnosti 
provozu a údržby. Způsob zpracování předpisů a uspořádání jednotlivých kroků 
nesmí dovolit chybný výklad. 

Předpisy pro provoz a údržbu budou odstupňovaným přístupem podrobeny procesu 
verifikace a validace. Cílem kontroly (verifikace) předpisů a návodů bude ověření 
jejich technické správnosti, zohlednění inženýrských principů lidského faktoru a 
potvrzení, že předpisy a návody pokrývají všechny požadované projektové funkce a 
úlohy. Validace předpisů a návodů musí potvrdit, že všechny činnosti mohou být 
vyškoleným personálem realizovány. K validaci havarijních předpisů bude využit 
plnorozsahový simulátor. 

Na řídících pracovištích obsluh, která budou vybavena počítačovými prostředky, by 
měly být předpisy dostupné v elektronické formě. Elektronická forma předpisů bude 
podporovat obsluhu při provádění činností anebo ověřování prováděných činností. 
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Kromě elektronické verze předpisů se budou na vybraných pracovištích používat i 
papírové verze předpisů. Předpisy budou jasné, jednoznačné a snadno použitelné.  

Pro normální provozní režimy budou vypracovány následující typy provozních 
předpisů: 

 předpisy pro provoz systémů (např. popis systémů, najíždění systémů, 
periodické testy atd.), 

 předpisy pro provoz elektrárny (například spouštění elektrárny, dochlazení 
atd.), 

 předpisy pro odezvu na signalizaci (odezva na alarmy), 

 předpisy pro údržbu zařízení. 

Pro abnormální provozní stavy, jako je například náhlé snížení výkonu, výpadky 
zařízení, budou zpracovány abnormální provozní předpisy. Pro tento typ provozních 
předpisů je předpokládána kombinace symptomaticky orientovaného a událostně 
orientovaného přístupu. 

Předpisy pro základní projektové nehody budou zpracovány s využitím 
symptomaticky orientovaného přístupu a budou vycházet z analýz vypracovaných 
pro tento účel. Tyto předpisy budou v souladu s ostatními provozními předpisy 
zejména těmi, které se týkají reakce na varovné signály (odezva na alarmy) a 
návody pro řízení těžkých havárií. Havarijní předpisy umožní operátorům rychle 
rozeznat havarijní podmínky, pro které jsou určeny. V těchto předpisech budou 
stanoveny vstupní a výstupní podmínky tak, aby umožnily operátorům zvolit vhodný 
předpis, orientovat se v předpisech, určit přechod mezi předpisy pro základní 
projektové nehody, popř. přechod k návodům pro řízení těžkých havárií. 

Symptomaticky orientovaný přístup v havarijních předpisech bude založen na faktu, 
že odpovídající řešení je vybíráno až na základě aktuálního vývoje havarijního stavu, 
který je identifikován na základě jednoznačných symptomů (příznaků) 
charakterizujících danou událost nebo skupinu událostí. Pokud dojde v průběhu 
řešení havarijního stavu ke změně symptomů a používanou strategii již nelze dále 
aplikovat, potom struktura těchto předpisů umožní původní strategii opustit a v 
řešení havarijního stavu pokračovat podle jiné strategie (předpisu), která lépe 
odpovídá nově vzniklým podmínkám. Nepřetržité diagnostikování stavu bloku v 
průběhu řešení mimořádné události tak umožňuje operativnímu personálu správně 
reagovat na možné změny vstupních podmínek do příslušného předpisu podle 
vývoje mimořádné události a jeho zásahy jsou tedy vždy optimální reakcí na daný 
stav bloku. 

Bude zpracován systém zvládání havárií, jehož součástí budou provozní předpisy a 
návody, které v základních i rozšířených projektových podmínkách, umožní 
obnovení kontroly stavu technologie. Komplexní soubor havarijních předpisů a 
návodů pro řízení těžkých havárií povede personál v základních i rozšířených 
projektových podmínkách k zajištění základních bezpečnostních funkcí a zmírnění 
důsledků eventuálních těžkých havárií. Systém řízení nehod bude stanovovat cíle a 
strategie pro zvládání havarijních podmínek a zavede soubor opatření, a to jak 
technických, tak i organizačních, pro zvládání havarijních podmínek. Cílem 
havarijních provozních předpisů je obnovit, nebo nahradit ztrátu bezpečnostních 
funkcí a určit činnosti vedoucí k minimalizaci důsledků havárie ve všech projektem 
uvažovaných provozních stavech. Havarijní provozní předpisy budou zpracovány 
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jako symptomaticky orientované, poskytující návody operativnímu řídícímu 
personálu pro řešení havarijních situací s cílem obnovy bezpečného stavu. Havarijní 
provozní předpisy budou obsahovat i návody pro řešení kombinovaných a 
vícenásobných poruchových sekvencí.  

Rovněž budou vypracovány návody pro řízení těžkých havárií jako pomoc pro 
operátory při řešení těchto stavů. Návody pro řízení těžkých havárií budou 
zpracovány jako symptomaticky orientované. Návody budou obsahovat strategii pro 
zvládnutí scénářů stanovených při analýzách těžkých havárií.  

Bude vyžadováno zpracování návodů pro řízení těžkých havárií vycházejících z: 

 hloubkové analýzy lidského faktoru, 

 z vazeb na předpisy pro obnovení bezpečného stavu a obnovení kritických 
bezpečnostních funkcí, 

 z vazeb na havarijní plány, 

 z analýz scénářů těžkých havárií. 

Návody pro řízení těžkých havárií budou vypracovány s cílem zajistit splnění 
následujících cílů:  

 ukončení úniků štěpných produktů z elektrárny, 

 udržení (případně návrat) prostředí a integrity kontejnmentu v kontrolovaném, 
stabilním stavu, 

 návrat aktivní zóny do kontrolovaného, stabilního stavu, 

 minimalizace úniků štěpných produktů, 

 maximalizace obnovy provozuschopnosti zařízení a monitorovacích 
prostředků. 

Ke vstupním podmínkám z výše specifikovaných havarijních provozních předpisů 
návodů pro řízení těžkých havárií budou přiřazena jednoznační kritéria. 

Systém zvládání havárií bude rovněž zahrnovat i specifické předpisy pro zvládání 
havárií jako je např. použití alternativních prostředků anebo postupy při rozsáhlém 
poškození území pro zvládání havarijních podmínek. 

Všechny předpisy a návody budou udržovány aktualizované a v souladu se 
skutečným stavem jaderného zařízení tak, aby bylo zaručeno jejich vhodné a 
správné použití. 

Všechny předpisy a návody budou připraveny k použití tak, aby bylo možné naplnit 
legislativní požadavky již během spouštění jaderného zařízení. 
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3.13.5 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zajištění zabezpečení a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Cílem této kapitoly je specifikovat v etapě povolení k umístění požadavky na 
zajištění zabezpečení. Zabezpečení elektrárny bude plně reflektovat Analýzu potřeb 
a možností zajištění fyzické ochrany (APMZFO), požadovanou Atomovým zákonem 
č. 263/2016 Sb., v příloze 1, bodu 1. a) 3., jako součást žádosti o povolení 
k umístění JZ. Vybrané oblasti této dokumentace budou předmětem utajování a 
řízeného přístupu ke klasifikovaným informacím dle zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti [3.13-4]. Seznam 
utajovaných skutečností týkající se fyzické ochrany, které souvisí přímo s jejím 
zajištěním, je stanoven přílohou č. 16 nařízení vlády č. 522/2005 Sb. [3.13-5] ve 
znění novely č 240/2008 Sb. 

3.13.5.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ 
ZABEZPEČENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zajištění zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §5 (6) 

Každý, kdo využívá jadernou energii, vykonává činnosti s jaderným materiálem nebo 
vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen provést zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §28 (4) 

Každý, kdo se seznámil s informacemi týkajícími se zabezpečení a specifikace 
zdroje ionizujícího záření nebo jaderné položky, jejichž zveřejnění by mohlo vést k 
jejich zneužití a ohrožení veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo bezpečnosti 
zdroje ionizujícího záření nebo jaderné položky, je povinen zachovávat mlčenlivost a 
neposkytovat je veřejnosti podle zákona upravujícího svobodný přístup k 
informacím. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního nebo jiného 
obdobného poměru. 

Reference: Atomový zákon §159 (1)  

Každý, kdo provádí zabezpečení, musí zařadit vybraný jaderný materiál do I., II. 
nebo III. kategorie. Zařazení jaderného materiálu do příslušné kategorie se provádí 
podle jeho druhu a obohacení s uvážením rizika jeho zneužití k neoprávněným 
činnostem za účelem výroby jaderného výbušného zařízení.  

Reference: Atomový zákon §159 (2)  

Prováděcí právní předpis stanoví způsob zařazení jaderného materiálu do kategorie 
pro účely zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §160 (1)  

Jaderné zařízení a jaderný materiál I. až III. kategorie musí být zabezpečen fyzickou 
ochranou.  

Reference: Atomový zákon §160 (2)  

Fyzická ochrana jaderného zařízení musí být zajištěna  
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a) nejméně 3 měsíce před zahájením zavážení jaderného paliva do jaderného 
reaktoru, jde-li o jaderné zařízení s jaderným reaktorem, nebo  

Reference: Atomový zákon §160 (3)  

Způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení a jaderného materiálu musí 
odpovídat nebezpečí plynoucímu z projektové základní hrozby.  

Reference: Atomový zákon §160 (4)  

Úřad rozhodnutím stanoví osobě zajišťující fyzickou ochranu projektovou základní 
hrozbu a práva a povinnosti při zajišťování fyzické ochrany podle odstavce 3.  

Reference: Atomový zákon §160 (5)  

Projektovou základní hrozbu lze stanovit jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu. Závazné 
stanovisko k projektové základní hrozbě musí být vydáno do 30 dnů od doručení 
žádosti Úřadu o něj.  

Reference: Atomový zákon §160 (6)  

Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob zajištění fyzické ochrany 
jaderného zařízení a jaderného materiálu I. až III. kategorie při přepravě s ohledem 
na projektovou základní hrozbu. 

Reference: Atomový zákon §161 (1)  

Pro účely fyzické ochrany musí být na jaderném zařízení na základě analýzy 
možných následků pro jadernou bezpečnost v případě neoprávněných činností 
vymezeny a fyzicky ohraničeny prostory, do nichž je omezen a kontrolován vstup a 
vjezd, a to: 

a) střežený prostor,  

b) chráněný prostor,  

c) vnitřní prostor a  

d) životně důležitý prostor.  

Reference: Atomový zákon §161 (2)  

Obvod střeženého prostoru a chráněného prostoru musí být ohraničen 
mechanickými zábrannými prostředky. Obvod vnitřního prostoru a životně důležitého 
prostoru musí tvořit mechanické zábranné prostředky.  

Reference: Atomový zákon §161 (3)  

Samostatně vstupovat do střeženého prostoru jaderného zařízení a samostatně 
přistupovat k jadernému materiálu I. až III. kategorie je oprávněna jen bezúhonná 
fyzická osoba.  

Reference: Atomový zákon §161 (4)  

Prováděcí právní předpis stanoví pravidla pro vymezení, fyzické ohraničení a detekci 
narušení střeženého prostoru, chráněného prostoru, vnitřního prostoru nebo životně 
důležitého prostoru a rozsah omezení vstupu a vjezdu do nich. 

Reference: Atomový zákon §162 (1)  
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Zabezpečení jaderného materiálu, který není zařazen do kategorie podle § 159, 
musí být zajištěno uzamčením v uzavřeném prostoru a evidencí každého 
oprávněného přístupu k němu tak, aby byl chráněn před přístupem nepovolaného.  

Reference: Atomový zákon §162 (2)  

Za citlivou činnost ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací se považuje  

a) výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která je držitelem 
povolení dle § 9 odst. 1 a která vykonává činnosti, při nichž musí být vymezen 
životně důležitý prostor nebo vnitřní prostor,  

b) organizace a řízení provozu jaderného zařízení,  

c) přímé řízení provozu jaderného reaktoru,  

d) řízení odezvy na radiační mimořádnou událost podle vnitřního havarijního plánu 
nebo havarijního řádu,  

e) vstup bez doprovodu do životně důležitého prostoru,  

f) vstup bez doprovodu do prostor, kde se nachází jaderný materiál I. a II. kategorie, 
a nakládání s ním. 

Reference: Atomový zákon §163 (1)  

Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) a odstavce 5 je povinen  

a) zabezpečit počítačové systémy nezbytné k řízení jaderné bezpečnosti, evidence 
jaderných materiálů, fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné události proti 
jejich neoprávněnému použití,  

b) přijmout organizační a technická opatření a vést dokumentaci k zabezpečení 
jaderného zařízení a jaderného materiálu,  

c) zajistit u jaderného zařízení a jaderného materiálu I. až III. kategorie  

1. kontrolu a monitorování vstupu a přístupu,  

2. sledování, vyhodnocování, monitorování a signalizaci narušení a přístupu 
nepovolaného a  

3. přenos informace o narušení a přístupu nepovolaného do jaderného 
zařízení nebo k jadernému materiálu I. až III. kategorie,  

d) zajistit oplocení staveniště jaderného zařízení ve výstavbě a kontrolu vstupu a 
vjezdu do něj a  

e) zajistit fyzickou ostrahu jaderného zařízení a jaderného materiálu nalézajícího se 
ve střeženém prostoru, chráněném prostoru a vnitřním prostoru nebo životně 
důležitém prostoru (dále jen „fyzická ostraha“).  

Reference: Atomový zákon §163 (2)  

Prováděcí právní předpis stanoví  

a) organizační a technická opatření k zabezpečení jaderného zařízení a jaderného 
materiálu,  

b) rozsah a způsob zajištění fyzické ostrahy. 

Reference: Atomový zákon §164 (1) 
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Držitel povolení vykonávající činnost v rámci plánované expoziční situace a 
ohlašovatel používající schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření jsou 
povinni: 

a) zabezpečit radionuklidový zdroj před nepovoleným přístupem, použitím a 
přemístěním odstupňovaným přístupem s ohledem na kategorii zabezpečení a 
způsob nakládání s radionuklidovým zdrojem,  

b) poučit pracovníka s přístupem k radionuklidovému zdroji o jeho zabezpečení a 
ověřit jeho znalosti a  

c) provést zabezpečení radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.  

Reference: Atomový zákon §164 (2)  

Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na způsob zabezpečení 
radionuklidového zdroje včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie 
zabezpečení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §55 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na jaderné zařízení tak, aby 
bylo zajištěno zabezpečení v souladu s požadavky stanovenými Atomovým 
zákonem, vyhláškou 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného 
materiálu, a vyhláškou 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje. 

3.13.5.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na zajištění zabezpečení. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Zajištění zabezpečení bude popsáno v 
dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.13-2].  

Základními legislativními dokumenty na zabezpečení jaderného zařízení (JZ) a 
jaderných materiálů (JM) je zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon a prováděcí 
vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení JZ a JM [3.13-3]. Tyto dva legislativní 
dokumenty respektují mezinárodní doporučení organizací WENRA a IAEA, zejména 
pak dokument v úrovni „Recommendations“ IAEA NSS No. 13 
(INFCIRC/225/Revision 5) Nuclear Security Recommendations on Physical 
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities [3.13-7]. Vybrané oblasti návrhu 
zabezpečení budou předmětem utajování a řízeného přístupu ke klasifikovaným 
informacím. Tato skutečnost je upravena zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti [3.13-4] a jeho prováděcích 
vyhláškách. Seznam utajovaných skutečností týkající se zabezpečení, které souvisí 
přímo s jejím zajištěním, je stanoven přílohou č. 16 nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
[3.13-5], ve znění novely č. 360/2017 Sb. 

Detailní informace týkající se zabezpečení NJZ EDU jsou uvedeny v dokumentaci 
„Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany nového jaderného zdroje 
v lokalitě JE Dukovany“. 
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Vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení JZ a JM [3.13-3] určuje jednoznačně vztah 
mezi zařazením JM do jednotlivých kategorií z pohledu zabezpečení a vymezením 
jednotlivých prostorů v jaderné elektrárně. V tomto smyslu platí zásady, že JM I. 
kategorie jsou umístěny v tzv. vnitřním prostoru, JM II. kategorie jsou umístěny v 
chráněném prostoru a JM III. kategorie jsou umístěny ve střeženém prostoru. 

Dle vyhlášky musí být navíc zřízen životně důležitý prostor tam, kde by úmyslné 
poškození systémů a zařízení důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti v tomto 
prostoru umístěných mohlo vést přímo či nepřímo k radiační havárii; jedná se 
zejména o prostory, ve kterých jsou umístěny blokové dozorny a záložní pracoviště 
blokové dozorny, řídicí systémy jaderného reaktoru, nouzové zdroje elektrického 
napájení, bezpečnostní systémy pro odvod zbytkového tepla z aktivní zóny, 
reaktorový sál a bazén skladování vyhořelého jaderného paliva. 

Hranice těchto prostorů jsou vymezeny mechanickými zábrannými prostředky s 
detekčními prvky a kontrolovanými vstupy, resp. vjezdy. V případě vstupu do 
vnitřního nebo životně důležitého prostoru musí být zajištěna současně přítomnost 
alespoň dvou fyzických osob s oprávněním vstupu se srovnatelnou znalostí 
technologie navštíveného prostoru. 

Pro účely zabezpečení jaderného zařízení bude jaderný materiál dle přílohy k 
vyhlášce č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu 
[3.13-3], zařazen do I., II. nebo III. kategorie. Na základě provedené kategorizace 
jaderného materiálu a v souladu s příslušným ustanovením Atomového zákona bude 
NJZ EDU zabezpečen fyzickou ochranou, která bude plně reflektovat výsledky 
analýz možných následků pro jadernou bezpečnost v případě neoprávněných 
činností. V tomto kontextu budou v rámci NJZ EDU vymezeny a fyzicky ohraničeny 
prostory, do nichž bude omezen a kontrolován vstup a vjezd, a to: 

 střežený prostor, 

 chráněný prostor, 

 vnitřní prostor (pokud bude v NJZ EDU umístěn JM I. kategorie) a 

 životně důležitý prostor (tam, kde úmyslné poškození systémů a zařízení 
důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti v tomto prostoru umístěných může 
vést přímo či nepřímo k radiační havárii). 

Základními vlastnostmi zabezpečení NJZ EDU budou: 

 umožnit vstup do střeženého prostoru, chráněného prostoru, vnitřního 
prostoru a životně důležitého prostoru jen osobám nebo vozidlům, které 
splnily na ně kladené požadavky (primárně bezúhonnost, bezpečnostní 
způsobilost v případě vstupu do ŽDP atp.) a kterým bylo vydáno povolení na 
vstup nebo vjezd do daného prostoru, 

 aby oprávněné osoby, vstupující do střeženého prostoru, chráněného 
prostoru, vnitřního prostoru a životně důležitého prostoru nezneužily tohoto 
přístupu na neoprávněnou činnost a 

 kombinací elektrického zabezpečovacího systému a mechanických 
zábranných prostředků, včasnou detekci narušitelů a zpomalení jejich 
postupu umožnit zásahové jednotce zastavit narušitele ještě před zahájením 
neoprávněné činnosti. 
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Zabezpečením jaderného zařízení a jaderného materiálu se tedy myslí soubor 
technických, administrativních a organizačních prostředků a opatření a dostatečného 
personálu, jejímž základním prvkem je technický systém fyzické ochrany (dále jen 
TSFO). Pod pojmem TSFO se rozumí integrovaný automatizovaný systém určený ke 
kontrole a monitorování vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků do jednotlivých 
prostorů v jaderné elektrárně, ke sledování, vyhodnocování, monitorování a 
signalizaci narušení těchto prostor a k přenosu audiovizuální informace o narušení 
na řídicí a záložní řídící centrum zabezpečení, který využívá prostředků výpočetní, 
zabezpečovací, spojovací a audiovizuální techniky. Tento systém bude tvořen 
mechanickými zábrannými prostředky, technickými systémy (detekce, monitorování, 
kontrola vstupů a vjezdů), administrativními opatřeními, provozními předpisy, 
fyzickou ostrahou NJZ EDU a pohotovostní ochranou zajišťovanou Policií České 
republiky. 

Technický systém fyzické ochrany bude plnit následující funkce: 

 detekovat útok – počátek narušení včetně kontroly vstupu, 

 uvědomovat o útoku, 

 zdržovat postup narušitele, 

 reagovat na narušení, 

 odrazovat potencionálního útočníka. 

Projektová základní hrozba (PZH) 

Způsob zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu bude odpovídat 
nebezpečí plynoucímu ze stanovené projektové základní hrozby, která je určena 
rozhodnutím SÚJB na základě závazného stanoviska Ministerstva vnitra, 
Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu, spolu s právy a povinnostmi 
při zajišťování zabezpečení jaderného materiálu. V současnosti je PZH pro jaderná 
zařízení v ČR definována v dokumentu č. j. D36/2017 „Projektová základní hrozba 
pro JZ a JM včetně přeprav JM v ČR“ ze dne 31. 5. 2017. 

Projektovou základní hrozbou se rozumí soubor vlastností a schopností fyzických 
osob, které se nachází uvnitř nebo vně jaderného zařízení nebo u jaderného 
materiálu a které jsou způsobilé s tímto předmětem úmyslně protiprávně naložit. 
Jako nejzávažnější cíl útoku je považováno provedení radiologické sabotáže 
s nadlimitním uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí. Systém 
zabezpečení JM a JZ je realizován pro neutralizaci této hrozby a také proti dalším 
možným formám útoků, kterými jsou pokus o zcizení (krádež) JM nebo obecně 
pokus o neoprávněnou manipulaci s JM nebo JZ. 

Primární ochrana proti úmyslným útokům ve vztahu k jaderným zařízením je v 
odpovědnosti držitele povolení. Prevenci a možné následky hrozby definované 
Projektovou základní hrozbou řeší stát (ČR) svými prostředky (zpravodajské služby, 
armáda, policie, monitorování teroristických aktivit, ochrana vzdušného prostoru, 
prevence v podmínkách letecké dopravy, speciální složky apod.) a jejich uplatněním 
definovanou hrozbu snižuje. 

Zabezpečení počítačových systémů 

Zabezpečení počítačových systémů bude v souladu s relevantními zákony a 
předpisy ČR, zejména se zákonem č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon), vyhláškou č. 
329/2017 Sb. [3.13-2] o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhláškou č. 
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361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu [3.13-3]. 
Z mezinárodních dokumentů je to například dokument IAEA NSS č. 17 Computer 
Security at Nuclear Facilities [3.13-9]. 

Počítačové systémy nezbytné k řízení jaderné bezpečnosti a evidence jaderného 
materiálu, fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné události budou 
zabezpečeny proti jeho neoprávněnému použití ochranou do hloubky s uvážením 
možných následků v případě naplnění projektové základní hrozby. 

Na jaderném zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem bude 
určena odborně příslušná osoba k zajištění zabezpečení počítačových systémů 
jaderného zařízení. 

Držitel povolení přijme administrativní a technická opatření zamezující úmyslnému 
zneužití počítačových systémů s tím, že žádné jednotlivé selhání administrativních a 
technických opatření nepovede k ohrožení, které je zahrnuto v projektové základní 
hrozbě. 

Držitel povolení bude pravidelně hodnotit úroveň zabezpečení počítačových systémů 
včetně jejich pravidelného testování. 

Zabezpečení počítačových systémů bude součástí bezpečnostních opatření držitele 
povolení a bude zahrnovat ochranu informací, systémů, služeb a datové komunikace 
za provozních stavů i havarijních podmínek, a to prostřednictvím administrativních, 
provozních, technických a dalších opatření. Integrita, dostupnost a důvěrnost 
informací bude chráněna proti hrozbám a škodám způsobeným poruchami vybavení 
a softwaru, přírodními katastrofami a úmyslnými nebo náhodnými činy.  

Základní přístup k zabezpečení počítačových systémů by se dal shrnout do 
následujících bodů: 

 zabezpečení počítačových systémů vyžaduje řízený přístup k prevenci, 
zajišťování a reagování na trestní nebo záměrně/nezáměrně neoprávněnou 
činnost nebo jiné záměrné/nezáměrné činnosti, které by přímo nebo nepřímo 
mohly způsobit škodlivé důsledky pro osoby, majetek, společnost nebo životní 
prostředí, 

 realizace bezpečnostních požadavků musí probíhat s ohledem na 
odstupňovaný přístup ochrany informačních aktiv, 

 bude uplatněn princip stanovení úrovně ochrany informačního aktiva daný 
bezpečnostní klasifikací v souladu s hodnotou informačního aktiva pro jeho 
vlastníka, 

 pro bezpečnostní klasifikaci informačních aktiv budou použita trojí hlediska a 
to dostupnost, důvěrnost a integrita. 

Zabezpečení NJZ EDU 

Elektrárna bude navržena tak, aby bylo požadovaným způsobem zajištěno 
zabezpečení jaderného zařízení a jaderných materiálů. Zvláštní pozornost bude 
věnována rozložení objektů a instalaci fyzických zábran pro zajištění kontrolovaného 
vstupu osob a materiálů do prostorů elektrárny s důrazem na zabránění jakémukoliv 
nepovolenému vstupu a jakékoliv neoprávněné manipulaci. Elektrárna bude za 
pomoci technických a organizačních opatření pro fyzickou ochranu, projektována na 
zvýšenou odolnost proti sabotážním akcím. 

V rámci přípravy NJZ EDU budou nastavena dostatečná vnitřní bezpečnostní 
opatření k zajištění zabezpečení před teroristickými útoky, včetně možného útoku za 
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použití civilního dopravního letadla a provedení radiologické sabotáže. Tato 
bezpečnostní opatření budou zahrnovat zejména: 

 vazbu na státem zajišťované zpravodajské a informační zabezpečení, 

 integrovaný technický systém fyzické ochrany (TSFO), 

 řízený přístup do jednotlivých prostorů NJZ EDU, 

 zajištění fyzické ostrahy a zajištění pohotovostní ochrany Policií České 
republiky, 

 zabezpečení počítačových systémů, 

 technické řešení NJZ EDU, projektované na dostatečnou odolnost pro případ 
provedení teroristického útoku nebo radiologické sabotáže. 

Úmyslný pád letadla 

Specificky sledovanou rizikovou oblastí je ohrožení nárazem letadla v důsledku 
úmyslného útoku. Oproti nárazům letadel v důsledku náhodných příčin jde o zcela 
odlišný problém a zásadně odlišný je i způsob ochrany, který je založen především 
na preventivních opatřeních. NJZ EDU bude v oblasti odolnosti projektů vůči 
záměrnému pádu komerčního letadla vyhovovat zejména doporučením 
formulovaným v dokumentu WENRA NEW [3.13-8]. Pro splnění těchto požadavků 
bude prokázáno, že aktivní zóna reaktoru zůstane chlazená (nebo zůstane 
zachována integrita kontejnmentu), chlazení vyhořelého jaderného paliva zůstane 
zachováno (nebo bude zabezpečena integrita bazénu s vyhořelým palivem) a 
radiační následky zůstanou v rámci kritéria O2 (žádný nebo pouze omezený 
radiologický dopad mimo areál jaderného zařízení). 

V analýzách hodnocení efektů nárazu letadla budou dále uvažovány například 
následující nepříznivé efekty: 

 přímé a sekundární vlivy nárazu letadla na mechanickou odolnost 
bezpečnostně významných staveb (kontejnmentu a budovy paliva) a systémů 
potřebných pro dosažení a udržení elektrárny v bezpečném stavu po nárazu 
letadla, 

 účinky vibrací na bezpečnostně významné stavby a systémy potřebné pro 
dosažení a udržení elektrárny v bezpečném stavu po nárazu letadla, 

 účinky hoření a/nebo exploze leteckého paliva na integritu bezpečnostně 
významných staveb a systémů potřebných pro dosažení a udržení elektrárny 
v bezpečném stavu po nárazu letadla. 

Budovy nebo příslušné části budov, které obsahují jaderné palivo nebo plní základní 
bezpečnostní funkce, budou navrženy tak, aby bylo zabráněno proniknutí leteckého 
paliva do těchto budov. Požáry způsobené leteckým palivem budou realisticky 
posouzeny jako různé typy požáru, např. ohnivá koule, požár kaluže a jejich 
kombinace. Budou uváženy a zohledněny i jiné následné požáry, které mohou být 
vyvolány pádem letadla. 

Detailní analýzy následků havárií objektů NJZ EDU při nárazu letadla a jiných 
externích událostech, vyvolaných lidskou činností, mohou být potenciálně 
zneužitelné pro přípravu sabotáže nebo teroristického útoku. Proto budou tyto 
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průkazy odolnosti, jejich předpoklady a výsledky klasifikovány ve smyslu zákona č. 
412/2005 Sb. [3.13-4], jako utajované informace. 

Detailní informace týkající se zabezpečení NJZ EDU jsou v této fázi licencování 
uvedeny v samostatném dokumentu – Analýza potřeb a možnosti zajištění 
fyzické ochrany. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky. 

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.13-6] Req. 8, Req. 38, 5.68. a Req. 39. 
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3.13.6 POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST PERSONÁLU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na způsobilost personálu a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich 
naplnění.  

Cílem požadavků je zajistit, aby systém výběru a přípravy garantoval, že personál 
elektrárny bude bezúhonný, bude schopen plnit úkoly spolehlivým způsobem a že 
bude odborně, psychicky, osobnostně a fyzicky způsobilý plnit své povinnosti bez 
nepříznivého dopadu na bezpečnost. 

3.13.6.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST 
PERSONÁLU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na způsobilost personálu. 

Reference: Atomový zákon §4 (4)  

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

e) zvláštní odbornou způsobilostí schopnost prakticky využít informace a dovednosti 
získané v rámci požadovaného vzdělání, odborné praxe a odborné přípravy, které 
jsou předpokladem udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z 
hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany 

Reference: Atomový zákon §30 (6)  
(6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací odpovídající druhu a 
významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, aby byla zajištěna jaderná 
bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §31 (1) 

Činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany může 
vybraný pracovník vykonávat jen na základě oprávnění uděleného Úřadem. 
 
Reference: Atomový zákon §31 (2)  

Úřad rozhodne o udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z 
hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany na základě žádosti vybraného 
pracovníka, pokud 

a)   má požadované vzdělání, odbornou praxi a absolvoval odbornou přípravu 

b) je osobnostně způsobilý v rozsahu odpovídajícím vykonávané činnosti a 
zdravotně způsobilý podle zákona o specifických zdravotních službách, jde-li o 
činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti, a 

c) úspěšně složil zkoušku ověřující zvláštní odbornou způsobilost. 

Reference: Atomový zákon §31 (3)  

Za osobnostně způsobilého se pro účely odstavce 2 písm. b) považuje vybraný 
pracovník, u něhož byly zjištěny výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou 
předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. 

Reference: Atomový zákon §31 (6)  

Prováděcí právní předpis stanoví 
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e) výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon 
činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob ověřování 
osobnostní způsobilosti. 

Reference: Atomový zákon §33 (3) 

Držitel oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti je povinen se podrobit pravidelnému ověřování své osobnostní a 
zdravotní způsobilosti. 

Reference: Atomový zákon §33 (8)  

Prováděcí právní předpis stanoví 

b) interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k 
vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 

Reference: Atomový zákon §49 (1)  

Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie je povinen 

h) před zahájením následující etapy životního cyklu jaderného zařízení zajistit, ověřit 
a dokumentovat připravenost jaderného zařízení a pracovníků na tuto etapu, 

n) stanovit kvalifikační požadavky pro činnosti důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti a zajistit systém vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, 
včetně evidence získané kvalifikace, a jejího ověřování s ohledem na význam jimi 
vykonávaných činností, 

o) dokumentovat a oznamovat Úřadu provedení jiné změny při využívání jaderné 
energie, 

3.13.6.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ZPŮSOBILOST PERSONÁLU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na způsobilost personálu. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Způsobilost personálu bude popsána v 
dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky 
č. 329/2017 Sb. [3.13-2].  

Pouze osoby s požadovanou kvalifikací, mající potřebné znalosti, dovednosti a 
postoje k bezpečnosti, budou oprávněny provádět činnosti a úkony důležité z 
hlediska bezpečnosti. Držitel povolení zajistí, že personál, provádějící úkoly 
související s bezpečností, bude v souladu s odstupňovaným přístupem proškolen a 
kvalifikován. Držitel povolení definuje a zdokumentuje potřebné kvalifikační 
požadavky pro své pracovníky. 

Personál, který získá oprávnění pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti, bude v předepsaných intervalech podstupovat zdravotní prohlídky, 
zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost a ověření osobnostní způsobilosti 
tak, aby byla zajištěna jeho způsobilost pro úkoly a odpovědnosti, na něj kladené. 
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3.14 SYSTÉM PŘÍPRAVY A PROVÁDĚNÍ PROGRAMŮ 
KONTROL A ZKOUŠEK PŘI VÝSTAVBĚ, UVÁDĚNÍ DO 
PROVOZU A BĚHEM PROVOZU JADERNÉHO 
ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na Systém přípravy a provádění programů kontrol a zkoušek při výstavbě, uvádění 
do provozu a během provozu jaderného zařízení a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.14-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.14-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.14-3] a WENRA NEW [3.14-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb., 162/2017 Sb., 21/2017 Sb., aj.), mezinárodních 
doporučení WENRA (například Report WENRA: Safety Reference Levels for 
Existing Reactors) a IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Systém přípravy a provádění programů 
kontrol a zkoušek při výstavbě, uvádění do provozu a během provozu jaderného 
zařízení a naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsán v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.14-2].  

3.14.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM 
PŘÍPRAVY A PROVÁDĚNÍ PROGRAMŮ KONTROL A 
ZKOUŠEK PŘI VÝSTAVBĚ, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A 
BĚHEM PROVOZU JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na programy kontrol a zkoušek při výstavbě, uvádění do provozu a během provozu 
jaderného zařízení. 

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků bude systém přípravy a 
provádění programů kontrol a zkoušek navržen v souladu s požadavky vyhlášky č. 
21/2017 Sb. [3.14-5]. 

Reference: Atomový zákon §46 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické postupy a 
organizační opatření pro výstavbu jaderného zařízení, první fyzikální spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, první energetické spouštění jaderného 
zařízení s jaderným reaktorem, uvádění do provozu jaderného zařízení bez 
jaderného reaktoru, provoz jaderného zařízení, vyřazování z provozu jaderného 
zařízení a pro uzavření úložiště radioaktivního odpadu, jde-li o úložiště 
radioaktivního odpadu. 
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Reference: Atomový zákon §46 (5)  

Projektování jaderného zařízení musí zahrnovat hodnocení souladu projektu s 
požadavky podle odstavců 1 až 4. 

Reference: Atomový zákon §49 (1) 

g) zpracovat vnitřní předpisy a průběžně je aktualizovat podle skutečného stavu 
jaderného zařízení tak, aby byly v souladu s projektem jaderného zařízení a 
zahrnovaly všechny projektem jaderného zařízení uvažované stavy jaderného 
zařízení, 

Reference: Atomový zákon §50 (1) 

Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení je povinen 

b) provádět zkoušení jaderného zařízení a jeho částí v průběhu výstavby jaderného 
zařízení v souladu s programy zkoušek a testů 

Reference: Atomový zákon §50 (2) 

Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení s jaderným reaktorem je povinen v 
rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na první fyzikální 
spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem 

a) provést neaktivní vyzkoušení jaderného zařízení bez jaderného paliva podle 
programu neaktivního vyzkoušení, 

b) zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti programu neaktivního 
vyzkoušení a 

c) ověřit a dokumentovat úplnost a připravenost všech systémů potřebných pro první 
fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem. 

Reference: Atomový zákon §51(1) 

Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným 
reaktorem je povinen 

a) po zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru 

1. provést kontrolu zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru a 

2. ověřit neutronově-fyzikální vlastnosti aktivní zóny jaderného reaktoru a 
související bezpečnostní funkce, 

b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na první 
energetické spouštění jaderného zařízení 

1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního fyzikálního 
spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 

2. zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti prvního fyzikálního 
spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 

3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro povolovanou 
činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů a 
vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního plánu, a 

4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního plánování 
podle § 156 odst. 2 písm. c) až g). 
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Reference: Atomový zákon §52 (1) 

Povinnosti držitele povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení 
s jaderným reaktorem 

(1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s 
jaderným reaktorem je povinen 

a) ověřit a dokumentovat na různých výkonových hladinách projektové 
charakteristiky jaderného zařízení a jeho soulad s projektem jaderného 
zařízení, 

b) ověřit a dokumentovat schopnost stabilního a bezpečného provozu 
jaderného zařízení, 

c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu 

1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního 
energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 
zkušebního provozu, 

2. zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti prvního 
energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 
zkušebního provozu, 

3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro 
povolovanou činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních 
provozních předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního 
havarijního plánu, a 

4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 
plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g) a 

d) vytvářet rezervu na vyřazování z provozu jaderného zařízení podle § 51 odst. 2 až 
4 a odstavce 6 písm. c) a peněžní prostředky rezervy použít pouze na přípravu a 
realizaci vyřazování z provozu a po schválení Správou. 

Reference: Atomový zákon §52 (2)  

Prováděcí právní předpis stanoví 

a) způsob provedení prvního energetického spouštění jaderného zařízení s 
jaderným reaktorem, 

b) rozsah a způsob dokumentování skutečností podle odstavce 1 písm. a) a b) a 
písm. c) bodů 1 až 3. 

Reference: Atomový zákon §54 (1) 

Povinnosti držitele povolení k provozu jaderného zařízení 

(1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je povinen 

a) průběžně zajišťovat, ověřovat a dokumentovat schopnost stabilního a 
bezpečného provozu jaderného zařízení, 

Reference: Atomový zákon §54 (2)  

Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je před uvedením jaderného reaktoru 
do kritického stavu povinen 
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a) zajistit, aby systémy, konstrukce a komponenty nutné pro provoz jaderného 
zařízení byly v provozuschopném stavu pro zajištění spolehlivého a bezpečného 
provozu v souladu s projektem jaderného zařízení, 

b) v případě odstavení z jiných příčin, nežli je výměna paliva v jaderném reaktoru, 

1. analyzovat a odstranit příčiny, které vedly k odstavení, a 

2. přijmout nápravná opatření zamezující opakování provozní události a 

c) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení a pracovníků k opětovnému 
uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu a k dalšímu provozu. 

Reference: Atomový zákon §54 (3)  

Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je po výměně paliva v jaderném 
reaktoru povinen 

a) splnit kritéria úspěšnosti prací a zkoušek vztahujících se k výměně paliva, 

b) provést kontrolu zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru, 

c) provést fyzikální spouštění podle vnitřních předpisů a doložit Úřadu splnění kritérií 
fyzikálního spouštění, 

d) při fyzikálním spouštění ověřit neutronově-fyzikální vlastnosti aktivní zóny 
jaderného reaktoru a související bezpečnostní funkce, 

e) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení k energetickému spouštění 
jaderného zařízení, 

f) prokázat Úřadu připravenost jaderného zařízení a pracovníků k opětovnému 
uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva těmito 
dokumenty: 

1. informace o neutronově-fyzikálních vlastnostech aktivní zóny jaderného 
reaktoru, 

2. kartogram zavezení, 

3. prohlášení o aktualizaci vnitřních předpisů provedené na základě úprav při 
předchozím provozu jaderného zařízení, 

4. doklady a protokoly o vyzkoušení připravenosti zařízení důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti, 

5. doklady a protokoly z provozních kontrol, 

6. doklady o splnění kritérií přijatelnosti, 

7. souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho 
pracovníků k dalšímu provozu, 

8. harmonogram dalšího provozu jaderného zařízení, včetně programu uvádění 
jaderného zařízení do opětovného provozu a programů fyzikálního a 
energetického spouštění jaderného zařízení a 

g) provést energetické spouštění jaderného zařízení. 

Reference: Atomový zákon §54 (4)  

Prováděcí právní předpis stanoví 
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a) pravidla pro průběžné zajišťování, ověřování a dokumentování schopnosti 
stabilního a bezpečného provozu jaderného zařízení, 

d) lhůty pro předložení dokumentace k opětovnému uvedení jaderného reaktoru do 
kritického stavu po výměně jaderného paliva Úřadu a požadavky na její obsah. 

3.14.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉM PŘÍPRAVY A 
PROVÁDĚNÍ PROGRAMŮ KONTROL A ZKOUŠEK PŘI 
VÝSTAVBĚ, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A BĚHEM PROVOZU 
JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na systém přípravy a provádění 
programů kontrol a zkoušek při výstavbě, uvádění do provozu a během provozu 
jaderného zařízení. 

Příprava programu kontrol a zkoušek bude nedílnou součástí projektu. Jako součástí 
dokumentace pro povolení k výstavbě bude předložen předběžný plán uvádění 
jaderného zařízení do provozu. Systém přípravy a provádění programů kontrol a 
zkoušek bude vycházet ze zásad uvedených v následujících kapitolách. 

3.14.2.1 SOUHRN PROGRAMŮ KONTROL A ZKOUŠEK A JEJICH CÍLŮ 

V průběhu výstavby jaderného zařízení budou prováděny kontroly a zkoušky, jejichž 
cílem je ověření funkčnosti a kvality jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent. 
Cílem prováděných kontrol a zkoušek bude ověření souladu zařízení s projektem 
jaderného zařízení. Kontroly a zkoušky během výstavby zahrnují zejména stavební 
kontroly a zkoušky, provedení pomontážních čistících operací, individuálních kontrol 
a zkoušek zařízení, těsnostních a tlakových zkoušek, a revizí.  

Uvádění jaderného zařízení do provozu bude prováděno po etapách a v souladu 
s požadavky AtZ [3.14-1] a vyhlášky č. 21/2017 Sb.  [3.14-5] 

Uvádění jaderného zařízení do provozu bude probíhat v následujících etapách 

 etapa neaktivního vyzkoušení 

 etapa prvního fyzikálního spouštění 

 etapa prvního energetického spouštění 

Etapa neaktivního vyzkoušení 

Cílem zkoušek v etapě neaktivního vyzkoušení je ověření a dokumentování úplnosti 
a připravenosti všech systémů potřebných pro první fyzikální spouštění.  

Bude provedeno postupné odzkoušení spolupráce systémů a zařízení bloku 
v režimech, které je možné odzkoušet bez jaderného paliva. 

Bude prokázána pevnost a těsnost systémů a zařízení primárního a sekundárního 
okruhu, budou prověřeny funkce všech systémů a zařízení primární a sekundární 
části, části elektro a ASŘTP v rozsahu potřebném pro provedení prvního fyzikálního 
spouštění. Budou ověřeny funkce systémů ve vzájemných vazbách, budou ověřeny 
důležité reálné charakteristiky hlavních systémů a zařízení, provozní režimy 
jednotlivých technologických systémů. Součástí této etapy je i prověření zařízení za 
podmínek blízkých provozním podmínkám. 
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Součástí neaktivního vyzkoušení bude rovněž prověření integrity kontejnmentu 
pevnostní a těsnostní zkouškou. 

Etapa prvního fyzikálního spouštění 

Cílem zkoušek a testů v etapě prvního fyzikálního spouštění je zavezení paliva do 
reaktoru, provedení kontroly zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru, 
ověření neutronově-fyzikálních vlastností aktivní zóny jaderného reaktoru a 
prověření související bezpečnostních funkcí, zejména ochran jaderného reaktoru, 
které jsou závislé na neutronově-fyzikálních charakteristikách aktivní zóny. 

Etapa prvního energetického spouštění 

Cílem zkoušek v etapě prvního energetického spouštění je ověřit na různých 
výkonových hladinách projektové charakteristiky zařízení a projektovou spolupráci 
všech systémů i v přechodových procesech. Součástí prvního energetického 
spouštění je i provedení zkušebního provozu. 

Provoz jaderného zařízení 

Cílem kontrol a zkoušek za provozu jaderného zařízení je průběžné zjišťování, 
ověřování a dokumentování schopnosti stabilního a bezpečného provozu jaderného 
zařízení. Zkoušky budou prováděny a dokladovány dle programu provozních kontrol, 
provozních předpisů a dalších vnitřních předpisů. Další požadavky na programy 
kontrol a zkoušek během provozu jaderného zařízení jsou stanoveny v kap. 3.13.4.  

3.14.2.2 PŘÍPRAVA PROGRAMŮ KONTROL A ZKOUŠEK 

Součástí projektu je příprava plánů kontrol a zkoušek v průběhu výstavby, montáže 
jaderného zařízení a programů pro provedení neaktivního vyzkoušení, prvního 
fyzikálního spouštění a prvního energetického spouštění. 

Uvádění jaderného zařízení do provozu bude prováděno podle etapového programu 
pro příslušnou etapu uvádění jaderného zařízení do provozu a podle programů 
jednotlivých testů. 

Etapový program stanoví zejména: 

 cíl, popis a metodiku provedení prací dané etapy, 

 vzájemné časové a logické vazby mezi činnostmi etapy, 

 požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnosti etapy 

 bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 

 popis počátečního a konečného stavu etapy, 

 popis organizačního a personálního zajištění etapy, 

 popis způsobu přechodu do další etapy a 

 seznam dílčích programů pro jednotlivé činnosti. 

Každý program testů bude obsahovat zejména: 

 cíl, popis a metodiku provádění činnosti 

 požadavky na připravenost technologie a zdrojů, 

 bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 



 Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.14 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 8 

 počáteční a konečný stav, 

 popis organizačního a personálního zajištění. 

Programy kontrol a zkoušek budou vždy zpracovány v souladu s požadavky zákona 
č. 263/2016 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami. 

Postup přípravy a schvalování programů kontrol a zkoušek bude probíhat v souladu 
s vnitřní dokumentací a v souladu s Programem systému řízení. 

3.14.2.3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMŮ KONTROL A ZKOUŠEK 

Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného zařízení nebo jeho 
provozem musí být prováděny podle pracovních příkazů, vnitřních předpisů a 
programů uvádění jaderného zařízení do provozu v souladu. 

Před zahájením příslušné etapy musí být prověřena shoda jaderného zařízení 
s požadavky právních předpisů a další dokumentací v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 21/2017 Sb. [3.14-5] a to zejména: 

 programem dané etapy, 

 limitami a podmínkami, 

 vnitřními předpisy, 

 doklady o naplnění stanovené kvalifikace pracovníků a doklady o školení a 
prověření pracovníků k činnostem spojeným s výkonem funkce, včetně 
přehledu obsazení směn, 

 doklady o vyzkoušení a připravenosti systémů, konstrukcí a komponent, 

 doklad o plnění podmínek povolení vydaných SÚJB 

 programem systém řízení, 

 protokoly o provedení testů předcházející etapy, 

 souhrnným dokladem o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a 
jeho pracovníků. 

Provádění programů kontrol a zkoušek musí být řádně dokumentováno a musí být 
provedeno vyhodnocení a dokumentování plnění bezpečnostních kritérií. 

Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze v režimech 
stanovených projektem jaderného zařízení. 

Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem na jadernou 
bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou bezpečnost v průběhu 
provádění zkoušek během uvádění do provozu jaderného zařízení nebo během jeho 
provozu musí být jaderné zařízení neprodleně uvedeno do bezpečného, 
stabilizovaného a kontrolovaného stavu. V uvádění do provozu jaderného zařízení 
nebo provozu jaderného zařízení lze až po 

a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 

b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 

c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech systémů, 
konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a  
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d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 

Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo provozována, musí být 
od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby 
montážní práce nebo poruchy a havárie na budované části neovlivnily jadernou 
bezpečnost části uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka 
musí být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 

Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho provozu musí být 
držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného zařízení. 

Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo činnosti 
zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být prověřeno a doloženo 
SÚJB, že tyto činnosti neohrozí jadernou bezpečnost. 

Další podrobnější informace o provádění programů kontrol a zkoušek jsou také 
v dokumentu „Zásady zajištění kvality následujících etap životního cyklu jaderného 
zařízení“, který je dle přílohy č. 1 odst. 1) písm. a) AtZ. součástí dokumentace pro 
povolovanou činnost, kterou je povolení k umístění JZ. 

Požadavky na kontroly a zkoušky během provozu jsou uvedeny rovněž v kap. 
3.13.4. 
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3.15 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZY UDÁLOSTÍ 
ABNORMÁLNÍHO PROVOZU A ZÁKLADNÍCH 
PROJEKTOVÝCH NEHOD  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bezpečnostní analýzy událostí abnormálního provozu a základních projektových 
nehod a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem č. 
263/2016 Sb., [3.15-1] a vyhláškou č. 329/2017 Sb., [3.15-2] o požadavcích na 
projekt jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 Rev. 1 [3.15-4] a WENRA NEW [3.15-5]).  

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 162/2017 Sb. [3.15-3]), mezinárodních doporučení WENRA (například 
Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Tato část ZBZ se věnuje deterministickým analýzám událostí abnormálního provozu 
a základních projektových nehod. Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti a 
bezpečnostní hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií 
jsou obsahem kap. 3.19 a 3.20. Kapitola 3.15 navazuje a dále rozpracovává 
požadavky kap. 3.3.1.8 Zásady bezpečnostního hodnocení, ve které jsou shrnuty 
obecné požadavky na bezpečnostní hodnocení.  

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Bezpečnostní analýzy událostí 
abnormálního provozu a základních projektových nehod pro konkrétní projekt a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků budou popsány v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.15-2].  

3.15.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ 
ANALÝZY UDÁLOSTÍ ABNORMÁLNÍHO PROVOZU A 
ZÁKLADNÍCH PROJEKTOVÝCH NEHOD 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na bezpečnostní analýzy událostí abnormálního provozu a základních projektových 
nehod.  

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (1) 

Koncepce ochrany do hloubky projektu jaderného zařízení musí vycházet z 
kategorizace vnitřních postulovaných iniciačních událostí a scénářů pro rozšířené 
projektové podmínky, která je prováděna s ohledem na předpokládanou četnost 
jejich výskytu a na závažnost možné radiační mimořádné události tak, aby bylo 
dosaženo optimalizace radiační ochrany. 

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (2) 

Pro každou kategorii vnitřních postulovaných iniciačních událostí nebo scénářů musí 
být stanovena radiační a technická projektová kritéria přijatelnosti tak, aby 
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a) iniciační události s vysokou četností výskytu vedly k radiační mimořádné události 
prvního stupně nebo radiační nehodě a 

b) radiační havárie měly velmi nízkou četnost výskytu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (3) 

Radiační projektová kritéria přijatelnosti pro jednotlivé kategorie vnitřních 
postulovaných iniciačních událostí a scénářů musí být stanovena v souladu s 
požadavky atomového zákona na optimalizaci radiační ochrany obyvatel. 

Reference: Vyhláška na Projekt §22 (4) 

Kategorizace vnitřních postulovaných iniciačních událostí nebo scénářů musí 
rozlišovat kategorie 

a) s vysokou četností výskytu, kterou je výskyt jedné nebo několika vnitřních 
postulovaných událostí stejného typu za dobu delší, než je rok provozu jaderného 
zařízení; do této kategorie mohou být zařazeny pouze události, které splní radiační 
projektová kritéria přijatelnosti pro abnormální provoz, 

b) se střední četností výskytu, kterou je výskyt vnitřní postulované iniciační události 
stejného typu za dobu delší, než je 10 let provozu jaderného zařízení; do této 
kategorie musí být zařazeny vnitřní postulované iniciační události, které splní 
radiační projektová kritéria přijatelnosti pro méně závažné základní projektové 
nehody, 

c) s nízkou četností výskytu, kterou je výskyt vnitřní postulované iniciační události 
stejného typu za dobu delší, než je doba životnosti jaderného zařízení; do této 
kategorie musí být zařazeny vnitřní postulované iniciační události a scénáře, které 
splní radiační projektová kritéria přijatelnosti pro závažné základní projektové 
nehody, a 

d) s velmi nízkou četností výskytu, kterou je výskyt vnitřní postulované iniciační 
události nebo scénáře za dobu delší, než je stonásobek doby životnosti jaderného 
zařízení; do této kategorie musí být zařazeny vnitřní postulované iniciační události a 
scénáře rozšířených projektových podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (4) 

Při hodnocení bezpečnosti projektu musí být přednostně uplatněn konzervativní 
přístup v metodách tohoto hodnocení a při stanovení bezpečnostních rezerv. 

Reference: Vyhláška na Projekt §24 (6) 

V případě abnormálního provozu a základních projektových nehod musí být 
vyhodnoceny neurčitosti stanovení vstupních parametrů a výsledků hodnocení 
bezpečnosti projektu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §26 

Hodnocení bezpečnosti projektu při analýze odolnosti jaderného zařízení proti 
základní projektové vnitřní postulované iniciační události musí 

a) prokázat plnění základních bezpečnostních funkcí zásahy bezpečnostních 
systémů a pracovníků obsluhy jaderného zařízení, které zaručují vysokou 
spolehlivost plnění bezpečnostních funkcí; funkce ostatních systémů musí být v této 
analýze zohledněny, pokud mohou zhoršovat průběh odezvy jaderného zařízení po 
postulované iniciační události, 
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b) zohlednit výskyt nejzávažnější jednoduché poruchy bezpečnostních systémů s 
aktivní bezpečnostní funkcí; je-li selhání pasivní funkce systému, konstrukce nebo 
komponenty prakticky vyloučenou skutečností, nemusí být touto analýzou 
zohledněno, 

c) ověřit účinnost zásahu bezpečnostních systémů v případě, kdy schopnost těchto 
systémů zajistit bezpečnostní funkci je v nejméně příznivém stavu předpokládaném 
projektem jaderného zařízení pro průběh odezvy po základní projektové vnitřní 
postulované iniciační události; selhání jiných systémů, konstrukcí a komponent, které 
vznikne jako důsledek základní vnitřní postulované iniciační události, se považuje za 
součást této postulované iniciační události, a 

d) prokázat, že vliv neurčitostí vstupních parametrů a výpočetních postupů a 
výrobních tolerancí na výsledek analýz byl v hodnocení projektu jaderného zařízení 
zohledněn konzervativním přístupem. 

Poznámka: Kromě vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného 
zařízení [3.15-2] se bezpečnostních analýz událostí základních projektových nehod 
týká i vyhláška č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle 
atomového zákona [3.15-3]. 

3.15.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOSTNÍ 
ANALÝZY UDÁLOSTÍ ABNORMÁLNÍHO PROVOZU A 
ZÁKLADNÍCH PROJEKTOVÝCH NEHOD 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na bezpečnostní analýzy událostí 
abnormálního provozu a základních projektových nehod. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Bezpečnostní analýzy událostí 
abnormálního provozu a základních projektových nehod budou předloženy v dalším 
stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 
329/2017 Sb. [3.4-2] a v souladu s vyhláškou č. 162/2017 Sb., o požadavcích na 
hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona [3.15-3].  

Deterministické hodnocení bezpečnosti 

Deterministickým hodnocením bezpečnosti bude prokazována přijatelnost důsledků 
odezvy jaderného zařízení a jeho systémů, konstrukcí a komponent a pracovníků na 
iniciační události z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti a zvládání radiační mimořádné události. 

Deterministickým hodnocením bezpečnosti bude posouzena: 
 schopnost jaderného zařízení zajistit plnění principů bezpečného využívání 

jaderné energie, 
 odolnost, spolehlivost a účinnost bezpečnostních systémů a dalších systémů, 

konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost v podmínkách, pro 
které jsou určeny, a 

 schopnost obsluhy zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí jaderného 
zařízení. 
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Bezpečnostní analýzy budou provedeny v souladu s požadavky Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost a zdokumentovány v dostatečném rozsahu a podrobnosti tak, 
aby byly k dispozici postačující informace pro nezávislé ověření bezpečnostních 
analýz, jak na straně žadatele, tak i pro kontrolu a ověření dozorem a pro aktualizaci 
analýz s ohledem na provozní zkušenost, nové informace, stávající úroveň vědy a 
techniky a metod hodnocení. 

Při bezpečnostních analýzách událostí abnormálního provozu a základních 
projektových nehod, vycházejících z jednoduchých iniciačních událostí budou 
použity dostatečně konzervativní počáteční a okrajové podmínky. Ve specifických 
případech bude vyhodnocen vliv neurčitosti vstupních dat a budou vyhodnoceny 
důsledky neurčitostí metody analýzy, které jsou v analyzovaných případech důležité 
pro výsledek. K vyhodnocení vlivu neurčitostí dat a modelů se budou využívat 
ověřené metodiky. 

Predikce parametrů elektrárny je vždy spojena s neurčitostmi, které jsou závislé na 
typu zařízení a na komplexnosti bezpečnostní analýzy. Neurčitosti v bezpečnostních 
analýzách událostí budou charakterizovány z hlediska jejich příčin a závažnosti s 
využitím kvantitativních metod anebo odborného odhadu anebo jejich kombinace. 
Neurčitosti, které mohou mít dopady na závěry bezpečnostních analýz událostí nebo 
na navazující rozhodnutí, budou předmětem analýz neurčitosti a citlivostních analýz. 
Pod analýzou neurčitostí se rozumí hlavně statistická kombinace a šíření 
(propagace) neurčitostí v souboru dat, zatímco pod citlivostní analýzou se rozumí 
citlivost výsledků na hlavní předpoklady ohledně parametrů, scénářů anebo 
modelování. 

Při bezpečnostních analýzách událostí abnormálního provozu a základních 
projektových nehod se bude vycházet z toho, že ke zvládnutí analyzované 
projektové události, tj. k převedení reaktoru do kontrolovaného a následně 
bezpečného stavu, mohou být použity pouze bezpečnostní systémy, zařazené do 
bezpečnostních tříd v souladu s požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 329/2017 Sb. 
[3.15-2]. Funkce ostatních systémů se při zvládání abnormálního provozu a 
základních projektových nehod uváží pouze tehdy, jestliže zhorší průběh události. To 
znamená, že v průběhu zvládání událostí abnormálního provozu a základních 
projektových nehod se funkce aktivních systémů, neklasifikovaných jako vybraná 
zařízení neuvažují, nebo se uvažuje jejich působení před vznikem a v průběhu 
události způsobem, který je pro zvládnutí události nejméně příznivý. 

Charakteristiky elektrárny pro účely deterministických analýz budou stanoveny s 
dostatečnými projektovými rezervami a s uvažováním možných nejistot. 

Výsledky deterministického hodnocení bezpečnosti jsou uvedeny v Zadávací 
bezpečnostní zprávě (zejména co se týče zhodnocení území k umístění) a dále 
budou součástí Předběžné bezpečnostní zprávy, Provozní bezpečnostní zprávy pro 
první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, Provozní 
bezpečnostní zprávy a Bezpečnostní zprávy k vyřazování z provozu jaderného 
zařízení. 

Deterministické bezpečnostní analýzy událostí abnormálního provozu a základních 
projektových nehod dále poskytnou: 

 stanovení a potvrzení základních projektových východisek jaderného zařízení 
jako celku i jeho jednotlivých částí, 
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 charakteristiku postulovaných iniciačních událostí, které jsou specifické pro 
daný projekt a pro dané území k umístění, 

 analýzu a hodnocení sledu následných událostí vyvolaných danou iniciační 
událostí s cílem potvrdit požadavky na kvalifikaci zařízení, 

 prokázání, že postulované iniciační události včetně jejich rozvoje jsou 
zvládnutelné automatickým zapracováním bezpečnostních systémů v 
kombinaci s předepsanými zásahy obsluhy, 

 prokázání správnosti nastavení řídících a ochranných systémů; přijatelnosti 
jejich odezvy, včetně zohlednění plánovaných zásahů obsluhy, 

 prokázání správného zohlednění podmínek možných rušivých vlivů systémů 
bez vlivu na jadernou bezpečnost či falešného zapracování ochranných 
systémů nebo chyb obsluhy. 

Deterministická kritéria 

Deterministická kritéria budou obsahovat radiační kritéria, omezující radiologické 
následky, vyjádřená ve formě přípustných efektivních a ekvivalentních dávek, a 
technická kritéria, zajišťující integritu fyzických bariér proti úniku radioaktivních látek 
(pokrytí paliva, tlaková hranice primárního okruhu, ochranná obálka). Deterministická 
kritéria budou stanovena pro všechny stavy elektrárny od normálního provozu až po 
těžké havárie odstupňovaným způsobem tak, že pro události s vyšší četností výskytu 
jsou stanovena přísnější kritéria. Předběžné radiační bezpečnostní cíle pro 
definované stavy jaderné elektrárny jsou stanoveny v kap. 2.9.4.3.1 ZBZ. 

Projekt bude navržen tak, aby plnil deterministická kritéria přijatelnosti s uvažováním 
úplného seznamu postulovaných iniciačních událostí. Bude prokázáno, že elektrárna 
je projektována se schopností vyhovět všem předepsaným limitům pro radioaktivní 
výpusti a referenčním úrovním pro případné úniky a pro potenciální radiační dávky 
ve všech uvažovaných stavech jaderného zařízení. 

Bezpečnostní analýzy událostí abnormálního provozu a základních projektových 
nehod budou obsahovat: 

 zdůvodnění výběru očekávaných provozních událostí abnormálního provozu a 
základních projektových nehod, 

 informace o použitých datech, způsobu modelování, výpočetních programech 
a použitých předpokladech, 

 kritéria přijatelnosti použitých pro hodnocení výsledků analýz, 
 výsledky analýz prokazující bezpečnostní parametry jaderné elektrárny, 

relevantní radiační rizika a diskusi neurčitostí analýz, 
 závěry ohledně přijatelnosti dosažené úrovně bezpečnosti, případně 

stanovení potřebných vylepšení a dalších relevantních opatření. 

Pro všechny události abnormálního provozu a základní projektové nehody budou 
stanovena projektová kritéria přijatelnosti výsledků bezpečnostních analýz z hlediska 
ochrany: 

 celistvosti paliva (tj. kritéria pro teplotu/entalpii paliva, rezervu do krize varu, 
teplotu pokrytí paliva, lokální a celkovou oxidaci pokrytí, přípustný rozsah 
porušení paliva a poškození aktivní zóny a další), 

 celistvosti tlakové hranice primárního okruhu (tj. kritéria pro maximální tlak a 
maximální teplotu chladiva v primárním okruhu, a teplotní a tlakové změny a 
vyvolaná napětí v tlakové hranici primárního okruhu), 
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 celistvosti sekundárního okruhu (tj. kritéria pro maximální tlaky, maximální 
teploty medií a teplotní a tlakové změny a napětí v zařízení), 

 celistvosti ochranné obálky, zahrnující kritéria pro teplotu a tlak prostředí 
včetně koncentrace hořlavých/výbušných plynů a velikost úniků, 

 splnění radiačních bezpečnostních cílů pro definované stavy JZ. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.15-4] 5.75.    
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3.16 LIMITY A PODMÍNKY 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na Limity a podmínky a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.16-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.16-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.16-3] a WENRA NEW [3.16-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb., 162/2017 Sb. aj.), mezinárodních doporučení WENRA 
(například Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, 
stejně tak i relevantních norem. 

Dokument Limity a podmínky (LaP) stanovuje v souladu s projektovými východisky 
elektrárny základní limity a podmínky, při jejichž splnění je provoz jaderné elektrárny 
považován za bezpečný.  

Kapitola 3.16 je dále členěna na čtyři podkapitoly: 

 Kapitola 3.16.1 Cíl LaP 

 Kapitola 3.16.2 Vznik a změny LaP 

 Kapitola 3.16.3 Obsah LaP 

 Kapitola 3.16.4 Používání LaP 

Popis LaP je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci 
na výběr zhotovitele NJZ EDU. LaP konkrétního technického řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků budou popsány v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.16-2].  

3.16.1 CÍL LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na cíl LaP a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.16.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA CÍL LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na cíl LaP.  

Reference: Atomový zákon §4 (3)  

Pro účely tohoto zákona se rozumí   

c) limity a podmínkami soubor požadavků, při jejichž plnění je výkon činnosti 
považován za bezpečný, 

3.16.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA CÍL LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na cíl LaP. 
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Popis LaP je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci 
na výběr zhotovitele NJZ EDU. LaP konkrétního technického řešení projektu budou 
popsány v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle Vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.16-2].  

LaP budou obsahovat soubor jednoznačně definovaných podmínek prokazujících, 
že při jejich plnění, bude provoz elektrárny bezpečný. Budou obsahovat údaje o 
přípustných parametrech, požadavcích na provozuschopnost zařízení, nastavení 
ochranných systémů, požadavcích na činnost pracovníků a na organizační opatření 
ke splnění všech definovaných podmínek.  

LaP budou dokumentem, jehož plněním bude prokazováno, že elektrárna je 
provozována v souladu s projektovými východisky. Plněním LaP se zabrání stavům, 
které by mohly vést k nehodám, nebo umožní zmírnění následků nehod, pokud by k 
nim došlo.  
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3.16.2 VZNIK A ZMĚNY LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vznik a změny LaP a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.16.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA VZNIK A ZMĚNY LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vznik a změny LaP.  

Reference: Atomový zákon Příloha č. 1 Dokumentace pro povolovanou činnost  

1. Činnosti související s využíváním jaderné energie,  

b) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba jaderného zařízení, je 
následující:  

2. limity a podmínky (Dokumentaci uvedenou v bodech 2, … schvaluje Úřad.) 

c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první fyzikální spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je následující:  

2. limity a podmínky (Dokumentaci uvedenou v bodech 2, … schvaluje Úřad.) 

d) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první energetické spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je následující:  

2. limity a podmínky (Dokumentaci uvedenou v bodech 2, … schvaluje Úřad.) 

f) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz jaderného zařízení, je 
následující:  

2. limity a podmínky (Dokumentaci uvedenou v bodech 2, … schvaluje Úřad.) 

g) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou jsou jednotlivé etapy vyřazování z 
provozu jaderného zařízení, je následující:  

2. limity a podmínky (Dokumentaci uvedenou v bodech 2, … schvaluje Úřad.) 

3.16.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA VZNIK A ZMĚNY LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na vznik a změny LaP. 

Jako nedílná součást projektu jaderné elektrárny bude, s ohledem na projektová 
východiska a výsledky bezpečnostních analýz, vytvořen soubor LaP.  

Při tvorbě LaP budou využity zkušenosti získané z dříve vzniklých relevantních 
událostí na obdobných zařízeních.  

Při návrhu LaP bude využit mimo deterministických bezpečnostní analýz také 
pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti a inženýrský úsudek.  

LaP budou předloženy SÚJB jako součást dokumentace pro povolovanou činnost 
v etapách výstavby, spouštění, provozu a následně i vyřazování testování před 
uvedením do provozu.  

Změny LaP:  
 budou prováděny podle schváleného postupu,  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.16 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 5 
 

 budou prováděny se znalostí informací o projektových rezervách ve vztahu k 
LaP, 

 každá změna bude dostatečně zdůvodněna bezpečnostní analýzou, 
nezávislým bezpečnostním posouzením a pravděpodobnostním hodnocením 
bezpečnosti, 

 budou průběžně prováděny na základě zkušeností, vývoje vědy a techniky, 
nebo, pokud to bude nutné, v důsledku modifikací elektrárny. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.16-3] Req. 28. 
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3.16.3 OBSAH LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na obsah LaP a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.16.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OBSAH LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na obsah LaP.  

Reference: Vyhláška na Projekt §30 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit 

a) bezpečnostní limity a kritéria přijatelnosti pro parametry charakterizující stav 
jaderného zařízení, 

b) omezení pro provozní konfigurace jaderného zařízení, 

c) požadavky na provozuschopnost a nastavení funkčních parametrů vybraného 
zařízení, 

d) doby potřebné pro obnovení provozuschopnosti vybraného zařízení a 

e) požadavky na kontroly a zkoušky vybraného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §30 (6) 

Způsob provedení a četnost kontrol a zkoušek vybraného zařízení stanovené 
projektem jaderného zařízení musí dostatečně ověřovat jeho spolehlivost a nesmí 
vést k nadměrnému snižování jeho životnosti. 

Reference: Vyhláška na Projekt §30 (7) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na kalibraci a ověření funkce 
přístrojů a zařízení pro údržbu a provádění kontrol a zkoušek vybraného zařízení. 

3.16.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OBSAH LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na obsah LaP. 

LaP budou obsahovat:  
 bezpečnostní limity a kritéria přijatelnosti pro parametry charakterizující stav 

jaderného zařízení, 
 omezení pro provozní konfigurace jaderného zařízení, 
 požadavky na provozuschopnost a nastavení funkčních parametrů vybraného 

zařízení, 
 doby potřebné pro obnovení provozuschopnosti vybraného zařízení,  
 požadavky na kontroly a zkoušky vybraného zařízení. 

Struktura a obsah LaP budou v souladu s požadavky §7 vyhlášky č. 21/2017 Sb., 
v platném znění.  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.16-3] 5.44. 
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3.16.4 POUŽÍVÁNÍ LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na používání LaP a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.16.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na používání LaP.  

Reference: Atomový zákon §49 (1)  

Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie je povinen 

c) v případě porušení limitů a podmínek od zahájení výstavby až do vyřazování z 
provozu zajistit uvedení jaderného zařízení do stavu, při němž je zajištěna jaderná 
bezpečnost. 

3.16.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA POUŽÍVÁNÍ LAP 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na používání LaP. 

Operátoři budou mít k dispozici potřebné informace pro kontrolu, že zařízení a 
systémy jsou provozovány v souladu s LaP. Pro usnadnění kontroly nad 
dodržováním LaP budou mít operátoři k dispozici systémy kontroly a řízení sloužící k 
upozorňování na přiblížení se nebo porušení LaP ve všech provozních stavech 
elektrárny.  

V případě porušení LaP budou přijatá opatření zabezpečovat dodržení jaderné 
bezpečnosti. 

Při výcviku na simulátoru budou administrativní postupy dle LaP simulovány v 
rozsahu relevantním pro dosažení výcvikových cílů. Systémy dohlížející nad plněním 
LaP a bezpečným stavem elektrárny, budou zahrnuty do rozsahu simulace. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.16-3] 5.57. 
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3.17 SYSTÉM ŘÍZENÍ 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém řízení a následně obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem č. 
236/2016 Sb. [3.17-1], s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.17-2]  o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení a vyhláškou č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení [3.17-
4]. Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty 
pokryty (IAEA SSR 2/1 rev1 [3.17-7] a WENRA NEW [3.17-8]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak vyhlášky 
č. 358/2016 Sb. [3.17-3], č. 162/2017 Sb. [3.17-5], č. 378/2016 Sb. [3.17-6] aj.), 
mezinárodních doporučení WENRA (například Report WENRA: Safety Reference 
Levels for Existing Reactors) a IAEA, stejně tak i relevantních norem. 

Zajišťování kvality je nedílnou součástí systému řízení žadatele o povolení.  

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní řešení a naplnění výše 
uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.17-
2].  

3.17.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na systém řízení.  

Reference: Atomový zákon §29 (1) 

K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení musí být zaveden a udržován systém řízení 

a) držitelem povolení podle 

1. §9 odst. 1, 

2. §9 odst. 2 písm. a) až d), 

3. §9 odst. 2 písm. f) bodu 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, 

4. §9 odst. 3 a 4, 

5. §9 odst. 6 písm. a), provádí-li odbornou přípravu a další odbornou přípravu 
vybraných pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti, 

b) osobou projektující jaderné zařízení, 

c) osobou, která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí jeho změnu, 

d) osobou, která připravuje, řídí a provádí výstavbu staveb a technologických celků, 
jež jsou součástí jaderného zařízení, 

e) osobou provádějící hodnocení bezpečnosti podle §48 a 

f) osobou provádějící posouzení území k umístění jaderného zařízení podle §47. 
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Reference: Atomový zákon §29 (2)  

Odstupňovaný přístup při zavádění a udržování systému řízení musí odpovídat 

a) složitosti procesů a činností, které ovlivňují jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení (dále jen "procesy a činnosti"), jejich vstupů a výstupů a jejich 
významu z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 

b) možným následkům neshody vykonávaných procesů a činností s 
dokumentovanými požadavky (dále jen "neshoda") a jejímu vlivu na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a kvalitu výstupu z procesů a 
činností a 

c) potřebnosti a přiměřenosti zdrojů pro procesy a činnosti, jejich vstupů a výstupů. 

Reference: Atomový zákon §29 (3)  

Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 

a) určit procesy a činnosti včetně procesů, u nichž nelze v plném rozsahu ověřit soulad 
jejich výstupu s požadavky na něj (dále jen "zvláštní procesy"), 

b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně přispívaly k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 

c) dokumentovat systém řízení včetně procesů a činností a postupovat podle 
dokumentace systému řízení, 

d) určit organizační strukturu a vzájemné vztahy mezi organizačními jednotkami, 
pracovníky a jinými osobami, 

e) stanovit vnitřní orgány nebo pracovníky, kteří mají obecnou povinnost zajistit 
zavedení a udržování systému řízení, 

f) stanovit práva a povinnosti pracovníků a způsob komunikace mezi nimi tak, aby 
účinně přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení, 

g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení a toto plánování dokumentovat, 

h) provádět změny systému řízení způsobem zajišťujícím integritu všech oblastí 
systému řízení, 

i) posuzovat účinnost systému řízení včetně procesů a činností a jejich změn a 

j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a zvyšování úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §29 (4) 

Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit řízení neshody, 
kterým je soubor opatření k 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.17 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 4 

a) předcházení neshodě, 

b) odhalování neshody, 

c) neprodlené nápravě neshody a 

d) předcházení opakování neshody. 

Reference: Atomový zákon §29 (5) 

Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit a využívat 
personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně vhodného pracovního 
prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §29 (6) 

Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna hledat možnosti jeho 
zlepšování a na základě takto nalezených možností systém řízení změnit opatřením, 
jehož průběh musí naplánovat, sledovat a dokumentovat a po provedení opatření 
ověřit jeho účinnost. 

Reference: Atomový zákon §30 (1) 

(1) Osoba podle §29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna stanovit požadavky na 
výběr a kvalifikaci dodavatele výrobku nebo služby a řídit a sledovat dodávky výrobků 
nebo služeb. 

Reference: Atomový zákon §30 (2)  

Dodavatelem výrobku nebo služby osobě podle §29 odst. 1 může být jen osoba, která 
má zaveden a udržován systém řízení v souladu s požadavky tohoto zákona nebo 
jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu procesů a činností a jejich výstupů v míře 
srovnatelné s požadavky tohoto zákona. 

Reference: Atomový zákon §30 (3)  

Procesy a činnosti dodavatele výrobku nebo služby musí mít úroveň kvality obdobnou 
procesům a činnostem osoby podle §29 odst. 1. Výstup z procesu a činnosti 
dodavatele výrobku nebo služby může být osobou podle §29 odst. 1 použit jen v 
případě, pokud je ve shodě s požadavky kladenými na něj technickou specifikací. 

Reference: Atomový zákon §30 (4)  

Osoba podle §29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna pravidelně hodnotit systém 
řízení dodavatele, včetně procesů a činností a jejich výstupů, a jeho účinnost z 
hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §30 (5)  

Osoba podle §29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna s dodavatelem výrobku 
nebo služby sjednat 

a) rozsah a způsob komunikace s dodavatelem výrobku nebo služby, 

b) opatření pro dohled nad dodavatelem výrobku nebo služby, 

c) požadavky na systém řízení dodavatele, včetně požadavků na procesy a činnosti, 
a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
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bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení, 

d) požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících procesy a činnosti v systému 
řízení dodavatele, 

e) požadavky na pravidelné hodnocení systému řízení dodavatele, včetně procesů a 
činností a jejich výstupů, a jeho účinnosti z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení, 

f) způsob nakládání s výsledky hodnocení procesů a činností a jejich výstupů v 
systému řízení dodavatele a 

g) rozsah a způsob posouzení, zda dodávané výrobky nebo služby splňují ujednané 
požadavky. 

Reference: Atomový zákon §30 (6)  

Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací odpovídající druhu a 
významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, aby byla zajištěna jaderná 
bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Reference: Atomový zákon §30 (7)  

Osoba podle §29 odst. 1 je povinna zavést systém řízení tak, aby jeho prostřednictvím 
byly trvale rozvíjeny a pravidelně hodnoceny vlastnosti a postoje osob vykonávajících 
činnosti související s využíváním jaderné energie a činnosti v rámci expozičních 
situací a vlastnosti a postoje jejich pracovníků zajišťující jaderné bezpečnosti, radiační 
ochraně, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení pozornost odpovídající jejich významu (dále jen 
"kultura 

bezpečnosti"). 

Reference: Atomový zákon §56 (1) 

Držitel povolení podle §9 odst. 1 písm. b) až h) je povinen zajišťovat kvalitu vybraného 
zařízení tak, aby bylo jaderné zařízení, jehož je vybrané zařízení součástí, schopno 
plnit bezpečnostní funkce, a zajišťování kvality vybraného zařízení dokumentovat 
záznamy. 

Reference: Atomový zákon §57 (1) 

Každý, kdo navrhuje, vyrábí, montuje, uvádí do provozu nebo opravuje vybrané 
zařízení nebo jeho díl, jehož selhání nebo chybná funkce může ohrozit technickou 
bezpečnost vybraného zařízení (dále jen "část vybraného zařízení"), nebo provádí 
jeho údržbu a držitel povolení podle §9 odst. 1 písm. b) až h) jsou povinni zajišťovat 
shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými požadavky a 
toto zajišťování shody dokumentovat. 

Reference: Atomový zákon §57 (2)  

Technická bezpečnost vybraného zařízení a části vybraného zařízení musí být 
zajištěna po celou dobu jejich předpokládané životnosti, jsou-li používány za rozumně 
předvídatelných a technicky odůvodnitelných podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §8 (1) 
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Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na vybraná 
zařízení stanovit technické specifikace, které obsahují technické požadavky na návrh, 
výrobu, montáž, kontroly a údržbu vybraného zařízení a dále požadavky na: 

a) spolehlivé zásobování vybraného zařízení energií ve všech stavech jaderného 
zařízení, pro jejichž zvládání je vybrané zařízení projektem jaderného zařízení určeno, 

b) odolnost vybraného zařízení proti podmínkám pracovního prostředí, 

c) odolnost vybraného zařízení proti zátěži plynoucí z vlastností území, 

d) spolehlivost vybraného zařízení v pohotovostním režimu a 

e) úroveň zajištění kvality vybraného zařízení. 

Pozn.: Kromě vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení 
[3.17-2] jsou požadavky na zajišťování kvality v procesu navrhování vybraného 
zařízení uvedeny také ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. (§4) [3.17-3] a požadavky na 
systém řízení ve vyhlášce č. 408/2016 Sb. [3.17-4]. 

3.17.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉM ŘÍZENÍ 

Ucelený popis projektu z hlediska naplňování legislativních požadavků na zajišťování 
kvality a technické bezpečnosti je proveden v následujících samostatných 
dokumentech: 

 Program systému řízení [3.17-9] 
Dokument popisuje systém řízení pro danou činnost v souladu s §9 zákona č. 
263/2016 Sb. [3.17-1] a vyhlášky č. 408/2016 Sb. [3.17-4]. V dokumentu jsou 
identifikovány procesy a činnosti, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti 
jaderného zařízení a popisuje způsob řízení těchto procesů a činností. 
Nedílnou součástí dokumentu je popis způsobu zajišťování kvality dodavatelů 
výrobků a služeb. 

 Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby [3.17-10] 
Dokument popisuje předpokládané procesy a činnosti, které budou 
charakterizovat etapu přípravy realizace výstavby (fáze projektování a příprava 
staveniště).  

 Zásady zajišťování kvality následujících životních etap životního cyklu 
jaderného zařízení [3.17-11] 
Dokument identifikuje zásady zajišťování kvality, které budou zohledněny při 
realizaci projektu během následujících etap. 

Systém řízení pro konkrétní projekt bude popsán v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.17-
2].  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  
Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.17-7] Req 1, 3.1., Req. 2, 3.2., 3.3., 3.4., Req. 
3, 3.5. a 3.6. a dále WENRA NEW O7 [3.17-8].   
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 KONCEPCE SYSTÉMU ŘÍZENÍ A JEHO PŮSOBENÍ 
V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Koncepce systému řízení je založena na procesním přístupu, tj. systém řízení je 
složen z procesů a činnosti, které jsou využívány během přípravy a realizace projektu 
NJZ EDU. Výčet procesů a činností je uveden v kapitole 3 Programu systému řízení 
[3.17-9]. 

 SPECIFICKÉ ASPEKTY SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

Specifické aspekty jsou tvořeny zejména základními legislativními požadavky 
uvedenými v kapitole 3.17.1.  

 HODNOCENÍ KULTURY BEZPEČNOSTI 

Hodnocení kultury bezpečnosti je popsáno v kapitole 11.3.5 dokumentu Popis 
způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby [3.17-10]. 

 POSUZOVÁNÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

Posuzování účinnosti systému řízení je popsáno v kapitole 6 dokumentu Program 
systému řízení pro umístění NJZ EDU [3.17-9] a také v kapitole 11 dokumentu Popis 
způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby [3.17-10]. 

 HODNOCENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY SKK S VLIVEM NA 
JADERNOU BEZPEČNOST 

Systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost nejsou pro 
činnost umístění NJZ relevantní. Systém řízení kvality je v této etapě nastaven a 
zlepšován pro výrobky a služby, které souvisí s umisťováním NJZ EDU, tj. výrobky a 
služby, které souvisí především se zpracováním průkazů o vhodnosti lokality pro 
umístění NJZ EDU. 

Způsob a rozsah řízení kvality výrobků a služeb vychází z požadavků na procesy a 
činnosti a jejich výstupy, které jsou stanovené v kapitole 3 dokumentu Program 
systému řízení pro umístění NJZ EDU [3.17-9] a navazující dokumentací systému 
řízení žadatele o povolení a je v souladu s požadavky dokumentů pro řízení kvality, 
které jsou vydány jednotlivými dodavateli.  

Výběr a kvalifikace dodavatelů včetně dohledu nad průběhem plnění zakázky a 
hodnocení dodavatelů je popsáno v kapitole 7 dokumentu Program systému řízení pro 
umístění NJZ EDU [3.17-9]. 

Požadavky na hodnocení systému řízení kvality systémů, konstrukcí a komponent je 
popsán v kapitole 12 dokumentu Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace 
výstavby [3.17-10]. 
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3.18 INŽENÝRSKÁ PSYCHOLOGIE A ERGONOMIE 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na inženýrskou psychologii a ergonomii a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.18-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.18-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.18-3] a WENRA NEW [3.18-4]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak vyhlášky 
č. 358/2016 Sb., 162/2017 Sb. aj.), mezinárodních doporučení WENRA (například 
Report WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

Inženýrská psychologie-ergonomie je soubor poznatků, které jsou uplatňovány při 
projektování rozhraní člověk-stroj. Uplatňování inženýrské psychologie-ergonomie má 
z hlediska komplexnosti mnoha integrovaných systémů podstatný vliv na projekt a tím 
na spolehlivý provoz jaderné elektrárny. 

Cílem inženýrské psychologie-ergonomie je promítnout výsledky funkčních analýz do 
projektu a optimálním způsobem integrovat lidská, technická a další kritéria tak, aby 
byly splněny předpoklady pro dosažení bezpečnostních a provozních cílů elektrárny. 

Jedná se zejména o dostupnost přesných a včasných informací, vhodně poskytnutých 
úměrně provozní situaci a dále o snížení pracovní zátěže operátorů. 

Hlavním faktorem při návrhu a jeho posuzování jsou schopnosti a vlastnosti obsluhy 
z hlediska fyzických a duševních možností a schopností. 

Součástí tohoto systémového přístupu je také zajištění vhodného pracovního 
prostředí a ochrana zdraví obslužného personálu v dozornách. 

Kapitola 3.18 je dále členěna na čtyři podkapitoly: 

 Kapitola 3.18.1 Plánování a řízení přístupu k inženýrské psychologii-ergonomii 

 Kapitola 3.18.2 Projektování – dozorny a podpůrná střediska 

 Kapitola 3.18.3 Ověření a prokázání platnosti návrhu 

 Kapitola 3.18.4 Etapa implementace a provozování 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.18-2].  
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3.18.1 PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K INŽENÝRSKÉ 
PSYCHOLOGII-ERGONOMII 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na plánování a řízení přístupu k inženýrské psychologii-ergonomii a následně 
obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

3.18.1.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
PŘÍSTUPU K INŽENÝRSKÉ PSYCHOLOGII-ERGONOMII 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na plánování a řízení přístupu k inženýrské psychologii-ergonomii.  

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
umožňující sledovat, měřit, zaznamenávat, zpracovávat a řídit provozní parametry 
technologických procesů a ovládat systémy s vlivem na jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení ve všech stavech jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (2) 

Jaderné zařízení musí být podle projektu jaderného zařízení vybaveno informačními 
systémy, které poskytují, zaznamenávají a zpracovávají v havarijních podmínkách 
informace 

a) o okamžitém stavu jaderného zařízení a o průběhu události, zejména o 
parametrech a stavu systémů, které mohou mít vliv na průběh štěpné reakce nebo 
integritu aktivní zóny, primárního okruhu a ochranné obálky a s ní souvisejících 
systémů, a 

b) umožňující předpovědět šíření ionizujícího záření a únik radioaktivní látky mimo 
jaderné zařízení tak, aby bylo možné řídit odezvu na radiační havárii. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (5) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače a ovladače tak, aby 
pracovníci obsluhy měli neustále dostatek informací o provozu jaderného zařízení a 
mohli v případě potřeby zasáhnout. 

Reference: Vyhláška na Projekt §39 (6) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na informační a řídicí systémy 
tak, aby signalizovaly odchylky důležitých provozních parametrů od mezí přípustných 
hodnot. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (1)  

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí obsahovat návrh blokové 
dozorny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (3)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače stavu parametrů a 
komponent a ovladače zařízení v blokové dozorně tak, aby 

a) zohledňovaly lidský faktor a ergonomické požadavky na uživatelské rozhraní pro 
pracovníky obsluhy blokové dozorny, 
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b) pracovníci obsluhy blokové dozorny měli informace o 

1. provozu jaderného zařízení, 

2. automatických zásazích řídicích a ochranných systémů a 

3. výsledcích automatických zásahů řídicích a ochranných systémů, 

c) pracovníci obsluhy blokové dozorny mohli provádět činnosti stanovené vnitřními 
předpisy a 

d) systémy kontroly a řízení dávaly prostřednictvím sdělovačů vizuální a zvukové 
výstrahy, upozorňující pracovníky obsluhy blokové dozorny na vznik nebo změnu 
provozních stavů, které se odchylují od mezí pro normální provoz a mohou ovlivnit 
jadernou bezpečnost a radiační ochranu jaderného zařízení.  

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na záložní pracoviště a 
prostředky pro ovládání jaderného zařízení tak, aby v případě nepoužitelnosti blokové 
dozorny byly zajištěny zásahy pracovníků obsluhy jaderného zařízení nutné v 
provozních stavech, v podmínkách základních projektových nehod a po základní 
vnější projektové události pro 

a) odstavení jaderného reaktoru, 

b) udržení jaderného reaktoru v bezpečném stavu, 

c) odvádění zbytkového tepla z jaderného reaktoru a bazénů skladování a 

d) monitorování stavu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §50 (1)  

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 100 
MW musí zajistit vybavení jaderného zařízení 

a) úkryty, 

b) havarijním řídicím střediskem, 

c) technickým podpůrným střediskem, 

d) vnějším havarijním podpůrným střediskem, 

e) záložním technickým podpůrným střediskem a 

f) záložním havarijním řídicím střediskem. 

3.18.1.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K 
INŽENÝRSKÉ PSYCHOLOGII-ERGONOMII 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na plánování a řízení přístupu k 
inženýrské psychologii-ergonomii. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Plánování a řízení přístupu k inženýrské 
psychologii-ergonomii bude popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.18-2].  
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Požadavky na plánování a řízení přístupu k inženýrské psychologii a ergonomii jsou 
rozčleněny do tří oblastí: 

 systematický přístup k návrhu, 
 promítnutí výsledků funkčních analýz, 
 rozhraní člověk-stroj. 

Systematický přístup k inženýrské psychologii-ergonomii včetně úvah o rozhraní 
člověk-stroj bude začleněn již do počáteční fáze projektu a bude pokračovat v průběhu 
celého procesu projektování. 

V procesu návrhu vedeném projektovou organizací bude v maximální možné míře 
aktivně zapojen personál se zkušenostmi z podobných provozovaných elektráren, aby 
již v co nejranějším stadiu projektu byly zohledněny jeho úvahy a zkušenosti týkající 
se budoucího provozu a údržby elektrárny. 

Projekt bude zaměřen na podporu provozního personálu při plnění jeho povinností, 
vykonávání jeho úkolů a omezení jevu chyby lidského činitele, který může ovlivnit 
bezpečnost. Návrh bude směřovat k podpoře úspěchu činností operátora s ohledem 
na čas, který má k dispozici k jejich vykonání, předpokládané fyzické podmínky a 
psychické nároky na operátora. 

Bude věnována pozornost dispozičnímu řešení elektrárny a zařízení včetně předpisů 
pro údržbu a kontrolní činnosti, aby byl usnadněn styk provozního personálu se 
zařízením elektrárny. 

Návrh pracovních míst a pracovního prostředí provozního personálu bude v souladu 
s ergonomickými principy. 

Potřeba zásahu operátora v krátkém časovém intervalu bude omezena na minimum 
a bude prokázáno, že operátor má dostatek času se rozhodnout a jednat. Informace, 
nezbytné pro rozhodnutí operátora k provedení požadované činnosti, budou 
jednoduše a jednoznačně prezentovány. 

Aby se potvrdilo, že nezbytné činnosti obsluhy byly správně určeny a mohou být 
správně vykonány, bude v příslušných fázích návrhu, týkajícího se inženýrské 
psychologie-ergonomie, začleněno ověření a prokázání platnosti včetně použití 
simulátorů. 

Jaderná elektrárna bude vybavena řídícími a informačními systémy umožňujícími 
sledovat, měřit, zaznamenávat, dále zpracovávat a náležitě řídit provozní parametry, 
technologické procesy a systémy důležité pro jadernou bezpečnost, radiační a 
fyzickou ochranu a havarijní připravenost během normálního a abnormálního provozu 
a v havarijních podmínkách. Tyto řídicí a informační systémy budou dávat potřebné 
vizuální a zvukové výstrahy upozorňující na vznik či změny provozních stavů, procesů 
a parametrů, které se odchylují od mezí pro normální provoz a mohou ovlivnit 
bezpečnost. 

Požadované projektové řešení systémů kontroly a řízení zajistí, že tyto systémy budou 
zajišťovat udržování předepsaných provozních parametrů technologického zařízení v 
souladu s projektovými kritérii, limitami a podmínkami bezpečného provozu, a v 
případě systémů důležitých z hlediska bezpečnosti budou tyto systémy zajišťovat 
spolehlivé plnění základních ochranných funkcí ve všech projektem předpokládaných 
stavech. 

Požadavky na systémy kontroly a řízení jsou uvedeny v kapitole "3.7 Systémy kontroly 
a řízení". 
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Obsluha bude mít k dispozici dostatečné informace, jejichž rozsah a forma prezentace 
vyplyne z funkčních analýz. Tyto informace umožní okamžité vyhodnocení stavu 
elektrárny, ať se nachází v jakýchkoliv podmínkách, a potvrdí provádění navržených 
automatických bezpečnostních činností. 

Rozhraní člověk-stroj 

Sdělovače stavu parametrů a komponent a ovladače zařízení budou navrženy a 
rozmístěny tak, aby respektovaly lidský faktor a ergonomické požadavky pro rozhraní 
člověk-stroj a obsluha měla neustále dostatek snadno zvládnutelných informací o 
provozu jaderného zařízení, o automatických zásazích řídicích a ochranných systémů 
a jejich výsledcích a mohla v případě potřeby operativně zasáhnout. 

Řídicí a informační systémy budou dávat potřebné vizuální a zvukové výstrahy 
upozorňující na vznik či změny provozních stavů, procesů a parametrů, které se 
odchylují od mezí pro normální provoz a mohou ovlivnit bezpečnost. 

Řídicí a informační systémy budou průběžně v pravidelných intervalech, nebo podle 
potřeby, zaznamenávat hodnoty parametrů, které jsou podle bezpečnostních analýz 
důležité pro jadernou bezpečnost jaderného zařízení. 

Při vzniku havarijních podmínek bude přístrojové vybavení poskytovat: 

- informace o okamžitém stavu jaderného zařízení, na jejichž základě lze provést 
ochranná opatření. Tato informace bude zahrnovat minimálně informaci o 
parametrech a stavu systémů, které mohou mít vliv na průběh štěpné reakce, 
integritu aktivní zóny, celistvost primárního okruhu a ochranné obálky a s ní 
souvisejících systémů, 

- základní informace o průběhu nehody a jejich záznam, 
informace, umožňující předpovědět šíření radionuklidů a ionizujícího záření do okolí 
jaderného zařízení tak, aby bylo možné včas provést opatření na ochranu 
obyvatelstva. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.18-3] Req. 32, 5.53., 5.54., 5.55., 5.56., 5.57., 
5.58., 5.59., 5.61., 5.62, Req. 59, 6.31. a Req. 60. 
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3.18.2 PROJEKTOVÁNÍ – DOZORNY A PODPŮRNÁ STŘEDISKA  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektování – dozorny a podpůrná střediska a následně obsahuje popis projektu 
z hlediska jejich naplnění.  

3.18.2.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVÁNÍ – 
DOZORNY A PODPŮRNÁ STŘEDISKA 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projektování – dozorny a podpůrná střediska. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (1)  

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí obsahovat návrh blokové 
dozorny. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (3)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na sdělovače stavu parametrů a 
komponent a ovladače zařízení v blokové dozorně tak, aby 

a) zohledňovaly lidský faktor a ergonomické požadavky na uživatelské rozhraní pro 
pracovníky obsluhy blokové dozorny, 

b) pracovníci obsluhy blokové dozorny měli informace o 

1. provozu jaderného zařízení, 

2. automatických zásazích řídicích a ochranných systémů a 

3. výsledcích automatických zásahů řídicích a ochranných systémů, 

c) pracovníci obsluhy blokové dozorny mohli provádět činnosti stanovené vnitřními 
předpisy a 

d) systémy kontroly a řízení dávaly prostřednictvím sdělovačů vizuální a zvukové 
výstrahy, upozorňující pracovníky obsluhy blokové dozorny na vznik nebo změnu 
provozních stavů, které se odchylují od mezí pro normální provoz a mohou ovlivnit 
jadernou bezpečnost a radiační ochranu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §41 (4)  

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na záložní pracoviště a 
prostředky pro ovládání jaderného zařízení tak, aby v případě nepoužitelnosti blokové 
dozorny byly zajištěny zásahy pracovníků obsluhy jaderného zařízení nutné v 
provozních stavech, v podmínkách základních projektových nehod a po základní 
vnější projektové události pro 

a) odstavení jaderného reaktoru, 

b) udržení jaderného reaktoru v bezpečném stavu, 

c) odvádění zbytkového tepla z jaderného reaktoru a bazénů skladování a 

d) monitorování stavu jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §50 (1)  

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 100 
MW musí zajistit vybavení jaderného zařízení 
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a) úkryty, 

b) havarijním řídicím střediskem, 

c) technickým podpůrným střediskem, 

d) vnějším havarijním podpůrným střediskem, 

e) záložním technickým podpůrným střediskem a 

f) záložním havarijním řídicím střediskem. 

3.18.2.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVÁNÍ – DOZORNY A 
PODPŮRNÁ STŘEDISKA 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na projektování – dozorny a podpůrná 
střediska. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Projekt dozorny a podpůrných center 
bude popsán v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění 
dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.18-2].  

Projekt jaderné elektrárny bude zahrnovat blokovou dozornu, záložní dozornu a 
podpůrná pracoviště. 

Požadované projektové řešení obyvatelnosti a prostředí blokové dozorny a záložního 
pracoviště je uvedeno v kap. 3.6.5. 

Bloková dozorna 

Požadované projektové řešení elektrárny zajistí, že bloková dozorna bude umístěna 
tak, aby bylo umožněno její snadné použití za všech podmínek. Při tomto návrhu 
budou vzaty v úvahu vnější a vnitřní vlivy (viz kap 3.3.4 a 3.3.5). 

Požadované projektové řešení blokové dozorny zajistí, že na dozorně budou 
k dispozici takové prostředky, které umožní bezpečně provozovat jaderný blok 
v normálních provozních podmínkách a zároveň tyto prostředky umožní uvést blok do 
bezpečného stavu po vzniku havarijních podmínek nebo rozšířených projektových 
podmínek. 

Projektové řešení pracovních míst, jejich rozmístění, způsob přístupu k informačním 
a řídícím prostředkům a prezentace informací budou navrženy podle principů 
inženýrské psychologie a ergonomie. 

Proces návrhu rozhraní člověk-stroj (H-MI) bude uvažovat všechny požadované 
funkce a úlohy a zahrne je do detailního projektu H-MI. 

Projekt rozhraní člověk-stroj bude výsledkem komplexního procesu, v němž jsou 
brány v úvahu všechny požadované funkce a úkoly, provozní hlediska a bezpečnost 
a komfort personálu. 

Informační a řídící prostředky na blokové dozorně 

Požadované projektové řešení blokové dozorny zajistí, že na dozorně budou 
k dispozici řídící a informační prostředky, které jsou nezbytné k provozu elektrárny 
v průběhu všech provozních stavů, včetně spouštění, údržby a havarijních podmínek. 
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Z blokové dozorny bude také prováděno řízení v případě rozšířených projektových 
podmínek (avšak s možností místních zásahů). 

Informační a ovládací prostředky budou v projektu navrženy takovým způsobem, aby 
bylo zajištěno, že operativní personál bude moci provádět své úkoly řádně a včas. 

Projekt návrhu informačních a ovládacích prostředků bude zaměřen tak, aby 
poskytoval stabilní a vyvážené přidělení úloh mezi operativní personál a blokovou 
dozornu, zvláště pro celý rozsah provozních událostí a nehod (včetně částečné ztráty 
systémů SKŘ, ztráty napájení, stav odstavení atp.). 

Projektové řešení zajistí, že informační a ovládací prostředky budou logicky a funkčně 
seskupeny, a to shodným způsobem jako prvky zpětné vazby o stavu zařízení a/nebo 
procesů (shodný formát nebo ty samé prvky na panelu). 

Projektové řešení zajistí, že operátor se bude moci v každém okamžiku dostatečně 
seznámit se s aktuálním stavem elektrárny prostřednictvím informačních a řídících 
prostředků (přehledová schémata na konvenčních panelech, displeje na počítačových 
řídících prostředcích). 

V projektu bude souhrnně věnována zvláštní pozornost manuálnímu ovládání 
základních ochranných kanálů (odstavení reaktoru a turbíny, havarijní vstřikování 
atd.). Pokud to nebude odůvodněno žádnými jinými technickými požadavky, bude 
projekt z psychologických důvodů kromě prvků počítačového ovládání (soft controls) 
obsahovat také prvky konvenčního ručního ovládání. 

V projektu bloková dozorny bude zahrnut velký přehledový displej se zobrazením 
schematického znázornění elektrárny. Na tomto displeji budou permanentně 
zobrazeny informace o hlavních parametrech elektrárny a její stav. Informace na tomto 
přehledovém displeji budou čitelné z každého pracovního místa blokové dozorny. 

Záložní pracoviště 

Projekt bude zahrnovat i záložní pracoviště, které bude využíváno v případech, kdy 
nebude bloková dozorna dostupná. Projekt s ohledem na události, při kterých jsou 
vyžadovány funkce záložního pracoviště, navrhne její funkce a umístění takovým 
způsobem, aby záložní pracoviště bylo přístupné po bezpečných přístupových 
cestách. Požadované projektové řešení elektrárny zajistí, že nenastane současná 
ztráta schopnosti provádět bezpečnostní funkce z blokové dozorny a záložního 
pracoviště v důsledku vnějších nebo vnitřních vlivů (viz kap. 3.3.4 a 3.3.6). 

Projekt zajistí, že nebude možné současné ovládání z blokové dozorny a záložního 
pracoviště. Tento požadavek bude zajištěn prostřednictvím technických prostředků 
nebo administrativních opatření. Současně budou provedena opatření proti působení 
falešných signálů ze záložního pracoviště v případě ovládání z blokové dozorny. 
Návrh záložního pracoviště bude obsahovat prostředky k zamezení neoprávněného 
použití záložního pracoviště. Současně bude přístup na záložní pracoviště a její 
použití indikováno na blokové dozorně. 

Návrh záložního pracoviště bude proveden v souladu s principy lidského faktoru 
(inženýrské psychologie a ergonomie) a respektováním lidských vlastností (rysů) 
v nouzových podmínkách. 

Projektové řešení H-MI na záložním pracovišti bude řešeno podobným způsobem jako 
H-MI použité na blokové dozorně. 

Podpůrná pracoviště 
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Požadované projektové řešení elektrárny bude zahrnovat pracoviště, která budou 
určena pro řešení havarijních stavů elektrárny a pro činnosti podpory operativního 
personálu v případě mimořádných událostí. 

Požadované projektové řešení elektrárny bude zahrnovat havarijní řídící středisko, 
technické podpůrné středisko), vnější havarijní podpůrné středisko, záložní technické 
podpůrné středisko a záložní havarijní řídicí středisko.  

Projekt pro tato podpůrná pracoviště zajistí: 
 prostory a vybavení pro činnost podpůrných pracovních týmů, specifikované 

vnitřním havarijním plánem JE (jednání, administrativní činnosti, potřebná 
dokumentace atp.), 

 informace a zařízení nutné pro podporu řízení těžkých havárií pro případ 
rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií - např. H-MI stanice 
s přístupem k technologickým datům (pouze informace, nikoli ovládání), 

 informace a zařízení nutné pro podporu operativního personálu v případě 
základních projektových nehod - např. H-MI stanice s přístupem 
k technologickým datům (pouze informace, nikoli ovládání), 

 informace a zařízení nutné k určení stavu bloku (v normálním provozu i v 
případě mimořádné události, 

 informace a zařízení nutné pro vyhodnocení radiační a požární bezpečnosti na 
elektrárně, 

 informace a zařízení nutné pro identifikaci a kvantifikaci úniků radioaktivních 
látek a ionizujícího záření, 

 informace požadované pro komunikaci se státními orgány a jejich havarijními 
centry (technologická, radiační a meteorologická data), 

 zařízení pro vizuální kontrolu (kamerový systém) zařízení hlavních 
technologických systémů, blokové dozorny a záložního pracoviště, 

 komunikační prostředky (zařízení pro vizuální a verbální komunikaci) pro 
komunikaci s blokovou dozornou, záložním pracovištěm a prostředky pro další 
externí komunikaci v souladu s požadavky vnitřního havarijního plánu. 

Havarijní řídící středisko 

Požadované projektové řešení elektrárny bude zahrnovat havarijní řídící středisko – 
prostory a vybavení pro činnosti havarijního štábu elektrárny. 

Projekt zajistí, že havarijní řídící středisko bude obyvatelné i v případě základních 
projektových nehod a rozšířených projektových podmínek. 

Projekt zajistí, že datový přenos do VHPS (vnější havarijní podpůrné středisko) bude 
zajišťovat data z NJZ EDU nutná pro činnost havarijního štábu a VHPS tak bude 
připraveno vykonávat záložní činnosti při realizaci organizačních opatření pro zvládání 
radiačních nehod a havárií v areálu NJZ EDU a jejím bezprostředním okolí. 

Technické podpůrné středisko 

Požadované projektové řešení elektrárny bude zahrnovat technické podpůrné 
středisko. Toto středisko bude k dispozici při mimořádných událostech pro tým 
technické podpory (konzultační a poradenský personál) a jeho účelem bude plnit 
funkce a podmínky definované vnitřním havarijním plánem, schváleným SÚJB. 

Projekt zajistí, že technické podpůrné středisko bude obyvatelné i v případě 
základních projektových nehod a rozšířených projektových podmínek. 
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Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.18-3] Req. 32, 5.60., 5.61., Req. 65, Req. 66, 
6.41., Req. 67 a 6.42. 
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3.18.3 OVĚŘENÍ A PROKÁZÁNÍ PLATNOSTI NÁVRHU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na ověření a prokázání platnosti návrhu a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

3.18.3.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ A 
PROKÁZÁNÍ PLATNOSTI NÁVRHU 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky ověření a 
prokázání platnosti návrhu. 

Pro tuto oblast budou aplikovány obecné požadavky uvedené v kap. 3.3.1.8. 

3.18.3.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA OVĚŘENÍ A PROKÁZÁNÍ 
PLATNOSTI NÁVRHU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na ověření a prokázání platnosti návrhu. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Průkaz ověření a prokázání správnosti 
návrhu bude popsán v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a 
v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.18-2].  

V projektu budou přijata opatření, aby po každé projektové fázi byly v procesu 
projektování začleněny činnosti pro ověření a prokázání platnosti návrhu. Účelem 
těchto činností bude před zahájením další fáze zajistit, že jsou všechny požadavky 
dané etapy správně naplněny. 

Činnosti ověření a prokázání platnosti návrhu budou součástí celkového programu 
zabezpečování jakosti, který zajistí správné začlenění funkčních a dalších požadavků 
(technických, ergonomických a lidského faktoru) do návrhu zařízení SKŘ a blokové 
dozorny. 

V projektovém procesu bude pro ověřování a prokázání platnosti návrhu použit 
plnorozsahový simulátor. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.18-3] Req. 32 a 5.62. 
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3.18.4 ETAPA IMPLEMENTACE A PROVOZOVÁNÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na etapu implementace a provozování a následně obsahuje popis projektu z hlediska 
jejich naplnění.  

3.18.4.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ETAPU 
IMPLEMENTACE A PROVOZOVÁNÍ 

Definované legislativní vstupy neobsahují požadavky týkající se specificky etapy 
implementace a provozování. 

3.18.4.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ETAPU IMPLEMENTACE A 
PROVOZOVÁNÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na etapu implementace a provozování. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Etapa implementace a provozování bude 
podrobněji popsána v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a 
v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.18-2].  

Na závěr etapy implementace návrhu bude provedeno závěrečné ověření, že 
realizované řešení pracovišť a jejich vybavení přesně odpovídá návrhu, který prošel 
procesem verifikace a validace. Navíc budou identifikovány a ověřeny všechny 
aspekty návrhu, které nebyly předmětem procesu verifikace a validace a bude 
ověřeno, že všechny identifikované neshody jsou vyřešeny. 

Tento postup bude uplatněn na blokovou dozornu, záložní pracoviště, technické 
podpůrné středisko a všechny lokální H-MI důležité pro bezpečnost. 

Pro fázi provozování bude zaveden program sledování lidského výkonu se zaměřením 
na časově kritické akce, správnost vyhodnocování abnormálního provozu a přesnost 
vykonávaných postupů operativního personálu. Program bude zajišťovat hodnocení 
lidského výkonu, dopad změn řešení a změn v provozování a na základě těchto 
výsledků budou iniciována odpovídající nápravná opatření.  

 

 

 

 

 

 

 
  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.18 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 14 
 

PODKLADY 
3.18-1 Česko. Zákon č. 263 ze dne 14. července 2016 atomový zákon. In Sbírka zákonů 

České republiky. 2016, částka 102, s. 3938-4060. ISSN 1211-1244. 

3.18-2 Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 329 ze dne 26. září 2017 
o požadavcích na projekt jaderného zařízení. In Sbírka zákonů České republiky. 
2017, částka 112, s. 3490-3537. ISSN 1211-1244. 

3.18-3 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY: Safety of Nuclear Power Plants: 
Design, Specific Safety Requirements, Safety Standards Series No. SSR-2/1 
(Rev. 1). IAEA. Vienna. 2016.  

3.18-4 WESTERN EUROPEAN NUCLEAR REGULATORS´ ASSOCIATION. Reactor 
Harmonization Working Group: WENRA Statement on Safety Objectives for New 
Nuclear Power Plants. WENRA. 2010. 

 

 

 

 

 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.19 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 1 
 

Obsah 

3.19 Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti ........................ 2 

3.19.1 Základní legislativní požadavky na pravděpodobnostní hodnocení 
bezpečnosti ......................................................................................................... 2 

3.19.2 Popis projektu z hlediska naplnění základních legislativních 
požadavků na pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti ........................... 3 

Podklady .............................................................................................. 11 

 
  



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.19 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 2 
 

3.19 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI  
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na provádění pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA) a obsahuje popis 
projektu z hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.19-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 [3.19-2] Sb., o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.19-4] a WENRA NEW [3.19-8]). 

Současně budou platit všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 162/2017 Sb. [3.19-3] a vyhlášky č. 358/2016 Sb.) a ostatní relevantní 
zákony a vyhlášky ČR a mezinárodní doporučení WENRA (např. Report WENRA: 
Safety Reference Levels for Existing Reactors [3.19-9]) a IAEA, stejně tak i dalších 
relevantních norem. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Pravděpodobnostní hodnocení 
bezpečnosti a konkrétní technické řešení projektu budou popsány v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.19-2].  

V Předběžné bezpečnostní zprávě budou uvedeny souhrnné výsledky 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, přičemž samotná studie PSA bude 
SÚJB k dispozici jako samostatný dokument. Výsledky budou také obsahovat 
doložení souladu projektu se stanovenými pravděpodobnostními bezpečnostními cíli. 
Pravděpodobnostní hodnocení bude vypracováno v souladu s vyhláškou č. 
162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 
[3.19-3], bezpečnostním návodem SÚJB BN-JB-2.5: Pravděpodobnostní hodnocení 
bezpečnosti [3.19-10] a níže uvedenými zásadami. 

Kap. 3.19 navazuje a dále rozpracovává požadavky kap. 3.3.1.8 Zásady 
bezpečnostního hodnocení, kde jsou shrnuty obecné požadavky na bezpečnostní 
hodnocení a kap. 3.15 Bezpečnostní analýzy základních projektových nehod, která 
se věnuje deterministickým analýzám událostí abnormálního provozu a základních 
projektových nehod. 

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti slouží k číselnému vyjádření celkového 
rizika představovaného daným JZ, vyjádřeným za pomoci frekvence vzniku 
jednotlivých uvažovaných iniciačních událostí a pravděpodobnostmi výskytu jejich 
nežádoucích následků. Pomocí PSA se též provádí hodnocení účinnosti opatření 
sloužících k omezení celkového rizika. Umožňuje tak ověřit jak spolehlivost plnění 
bezpečnostních funkcí, a tak vyváženosti projektu z hlediska rizika spojeného 
s jednotlivými iniciačními událostmi. 

3.19.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA 
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na provádění pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA). 

Reference: Vyhláška na Projekt §25 (3) 
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Pro projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být používáno jedinečné 
pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 1. a 2. úrovně podle vyhlášky č. 
162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 
[3.19-3]. Tímto pravděpodobnostním hodnocením bezpečnosti musí být prokázáno, 
že 

a) projekt jaderného zařízení je vyvážený tak, že 

1. žádný systém, konstrukce, komponenta, vlastnost území nebo iniciační událost 
nezvyšuje nepřiměřeně celkové riziko radiační havárie a 

2. riziko porušení fyzických bezpečnostních bariér je nízké a není zásadně ovlivněno 
neurčitostmi veličin použitých v analýze a 

b) bezpečnostní rezervy zajišťují prevenci před vlivy malých odchylek parametrů 
jaderného zařízení schopných způsobit významné změny jeho provozních 
podmínek. 

Pozn.: Kromě vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného 
zařízení [3.19-2] se pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti týká i vyhláška 
SÚJB č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového 
zákona [3.19-3]. 

3.19.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PRAVDĚPODOBNOSTNÍ 
HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na provádění pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti (PSA).  

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Předmětem této kapitoly je posouzení 
obecné úrovně plnění požadavků na způsob provedení pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti.  

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti bude provedeno v dalším stupni licenční 
dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.19-
2] a v souladu s vyhláškou č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení 
bezpečnosti podle atomového zákona [3.19-3]. 

Pravděpodobnostní bezpečnostní cíle 

Bezpečnost elektrárny bude zhodnocena pomocí pravděpodobnostních metod. 
Pravděpodobnostní přístup bude využit pro posouzení souladu s celkovými 
pravděpodobnostními bezpečnostními cíli a k potvrzení celkové vyváženosti a 
konzistence projektu. Dále bude pravděpodobnostní přístup použit pro výběr 
událostí, které budou zahrnuty do rozšířených projektových podmínek. 

Projekt vezme v úvahu pravděpodobnostní bezpečnostní analýzu elektrárny pro 
všechny provozní režimy a pro všechny stavy elektrárny, včetně odstavení, a to 
zejména s ohledem na: 

a) zajištění, že projekt je dostatečně vyvážený tak, že žádná vlastnost nebo 
předpokládaná iniciační událost nepředstavují nepřiměřeně velkou nebo 
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významnou nejistotou k celkovému riziku a že je v maximální možné míře 
zachována nezávislost jednotlivých úrovní ochrany do hloubky; 

b) zabezpečení prevence situací, u kterých by mohly vznikat malé odchylky v 
parametrech elektrárny, které by však mohly vést k velkým změnám ve 
stavech elektrárny (cliff edge efekt, nebo také hranový efekt); 

c) porovnání výsledků analýz s kritérii přijatelnosti. 

Pro analytické předpoklady, metody a výpočtové programy používané k analýzám 
důležitým pro bezpečnost, bude ověřena pro jejich specifické použití, kvalita a 
vhodnost. V bezpečnostních analýzách bude věnována pozornost neurčitostem 
analýz. Analýzy budou dokumentovány způsobem, který umožňuje jejich následné 
nezávislé ověření. 

Pravděpodobnostní bezpečnostní cíle budou stanoveny pro sumární četnost 
vážného poškození jaderného paliva a sumární četnost sekvencí zahrnující velké 
anebo časné úniky. 

Cílem pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti je prokázat, že projekt 
elektrárny splňuje vyváženým způsobem současné národní a mezinárodní 
požadavky na bezpečnost jaderných elektráren. Pro tento účel jsou definovány 
následující kvantitativní pravděpodobnostní bezpečnostní cíle: 

 Sumární frekvence/četnost výskytu vážného poškození jaderného paliva bude 
snížena na rozumně dosažitelnou úroveň. V souladu s obecně akceptovanými 
hodnotami nesmí být celková frekvence výskytu/četnost vážného poškození 
jaderného paliva pro jednotlivý blok větší než 1x10-5/rok (1E-05/rok) při 
uvážení výkonových provozních režimů jakož i režimů při odstaveném 
reaktoru, se zahrnutím vnitřních i vnějších iniciačních události, včetně plošně 
působících vnitřních a vnějších iniciačních událostí, a včetně událostí při 
skladování a manipulaci s jaderným palivem. 

 Sumární frekvence/četnost scénářů, vedoucích k velkému nebo časnému 
úniku bude výrazně nižší než 1x10-6/rok (1E-06/rok). 

Uvedené pravděpodobnostní bezpečnostní cíle jsou ve shodě se současnými 
mezinárodními doporučeními, publikovanými v příslušných dokumentech 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA GSR Part 4 [3.19-5], SSG-2 
[Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.], SSG-3 [3.19-6], SSG-4 [3.19-7]). Metodika, k
terá bude v budoucnu použita pro pravděpodobnostní hodnocení, bude v souladu s 
mezinárodně akceptovatelnými postupy. 

Pravděpodobnostní analýzy 

Pro projekt NJZ EDU budou, v souladu s požadavky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost a s uvážením aktuálně dostupných mezinárodních zkušeností, 
zpracovány pravděpodobnostní bezpečnostní analýzy, vyjádřené četností výskytu 
vážného poškození jaderného paliva v jaderném zařízení (dále jen PSA úrovně 1) a 
analýzy pravděpodobnosti vzniku radiační havárie zaměřené na hodnocení odezvy 
na havarijní scénáře z PSA 1. úrovně, s určením četností výskytu časných nebo 
velkých úniků radioaktivních látek mimo systém ochranné obálky, vč. jejich 
kvalitativních a kvantitativních charakteristik (dále jen PSA úrovně 2). Tyto analýzy 
budou provedeny, dokumentovány a udržovány v souladu s požadavky na 
pravděpodobnostní analýzy stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a 
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v souladu s vyhláškou č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 
podle atomového zákona [3.19-3]. 

Bude zpracována PSA jak 1. úrovně (stanovení četnosti událostí vedoucích 
k vážnému poškození jaderného paliva), tak 2. úrovně (stanovení četnosti velkých 
nebo časných úniků). 

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti bude zahrnovat: 

a) v rámci 1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, bude 
provedena analýza projektu jaderného zařízení, s cílem odhalit sled událostí, 
které mohou vést k vážnému poškození jaderného paliva nebo systémů, 
konstrukcí nebo komponent obsahující jiné radioaktivní látky vyskytující se v 
tomto zařízení a stanovena frekvence výskytu za rok, s níž může dojít k 
takovému poškození v důsledku sledu těchto událostí, a  

b) v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, bude 
provedena analýza chronologického rozvoje následků vážného poškození 
jaderného paliva a jiných systémů, konstrukcí nebo komponent s obsahem 
radioaktivních látek vyskytujících se v jaderném zařízení, odhalených v rámci 
1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, včetně 
kvantitativního hodnocení fenoménů z toho vyplývajících. V rámci 2. úrovně 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti budou odhaleny způsoby, jimiž 
se uniklé radioaktivní látky mohou šířit do životního prostředí. 

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti zohlední: 

a) radioaktivní látky vyskytující se v jaderném zařízení, 

b) provozní režimy jaderného zařízení, včetně odstávek, a 

c) vnitřní a vnější iniciační události, včetně plošně působících vnitřních a vnějších 
iniciačních událostí. 

V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti bude vytvořen model 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, který bude založen na realistickém 
modelování průběhu rozvoje vnitřních a vnějších iniciačních událostí. Při vytváření 
modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti budou pro dílčí provozní stavy 
určeny iniciační události, které nebudou prakticky vyloučeny. 

Přestože se bude analýza zaměřovat především na určení četnosti nehod s vážným 
poškozením jaderného paliva a úniky s nimi spojené, zahrne též možné úniky z 
jiných zdrojů radioaktivních materiálů na elektrárně (např. skladování a přeprava 
paliva včetně událostí iniciovaných v bazénu vyhořelého jaderného paliva nebo při 
zpracování radioaktivních odpadů apod.). Příspěvky jednotlivých událostí k četnosti 
vážného poškození jaderného paliva a k četnosti velkých nebo časných úniků budou 
porovnány, aby se zajistilo, že neexistuje žádné výrazné dominantní riziko a bylo 
dosaženo vyváženého projektu. 

PSA bude spravována takovým způsobem, aby během provozu zůstala tzv. živou 
analýzou (living PSA), která bude reflektovat aktuální stav elektrárny a bude moci být 
využita pro aplikace, jako např.: 

 hodnocení limitů a podmínek, 

 hodnocení provozních postupů, 

 hodnocení havarijních postupů a návodů pro rozšířené projektové podmínky, 
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 vývoji a optimalizaci vnějšího a vnitřního havarijního plánu, 

 optimalizaci údržby, 

 prioritizaci kontrol a testů, 

 hodnocení provozních zkušeností, 

 hodnocení projektových změn, 

 podpoře zasahujícímu personálu při abnormálním provozu i havarijních 
podmínkách, 

 podpoře výcviku na simulátoru. 

Cílem pravděpodobnostní bezpečnostní analýzy bude určení všech významných 
faktorů, které přispívají k radiačnímu riziku vyplývajícímu z provozu jaderné 
elektrárny, především: 

 potvrzení, že fyzické bariéry a jednotlivé úrovně ochrany do hloubky plní 
uspokojivě svoji funkci, 

 potvrzení, že projekt je vyvážený, tj. že žádná jednotlivá charakteristika ani 
žádná postulovaná iniciační událost nezpůsobuje nepřiměřeně velký anebo 
významně neurčitý příspěvek k celkovému riziku, 

 potvrzení, že existuje dostatečná prevence před vlivy malých odchylek 
parametrů jaderného zařízení, které by mohly způsobit velké změny jeho 
provozních podmínek, 

 potvrzení, že v prakticky dosažitelném rozsahu jsou opatření na jednotlivých 
úrovních ochrany do hloubky nezávislé, 

 vyhodnocení získaných výsledků analýz porovnáním s pravděpodobnostními 
bezpečnostními cíli v souladu s dobrou mezinárodní praxí pro reaktory 3. 
generace. 

Pravděpodobnostní modelování a hodnocení bude provedeno v takovém rozsahu, 
aby poskytlo dostatečně podrobné informace o spolehlivosti jaderného zdroje, 
vzájemných vazbách jeho jednotlivých částí a o možných slabých místech projektu, 
dosažené úrovni ochrany do hloubky, a možných rizicích. Pravděpodobnostní 
analýzy budou zpracovány v rozsahu, který umožní jejich použití: 

 Jako zdroje informací pro rozhodování v rámci managementu bezpečnosti. 

 Pro stanovení požadavků na provozuschopnost a na bezpečnostní klasifikaci 
zařízení. 

 Pro stanovení požadavků na zkoušky zařízení a určení přípustné doby pro 
vyřazení zařízení z provozu. 

 Pro sestavení seznamu postulovaných iniciačních událostí, které mohou mít 
významný vliv na bezpečnost jaderného zařízení, včetně těch, které mohou 
být způsobeny vnitřními nebo vnějšími vlivy, vyvolanými přírodními jevy i 
lidskou činností anebo relevantními kombinacemi těchto událostí. 

 Pro výběr reprezentativních scénářů, především v kategorii rozšířených 
projektových podmínek včetně těžkých havárií. 
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 Pro identifikaci případných potřeb a hodnocení přiměřenosti modifikací 
zařízení elektrárny a provozních předpisů, včetně opatření pro zvládání 
těžkých havárií, a pro hodnocení závažnosti provozních událostí. 

 Pro přípravu podkladů pro vývoj a validaci bezpečnostně významných 
výcvikových programů provozovatele, včetně simulátorového výcviku 
personálu blokové dozorny. Ve všech případech využití výsledků 
pravděpodobnostních analýz bude důkladně uvážena jejich přiměřenost a 
možná omezení použitelnosti pro daný účel. 

V Předběžné bezpečnostní zprávě bude jaderná bezpečnost vyhodnocena i pro 
rozšířené projektové podmínky včetně těžkých havárií s cílem demonstrovat 
efektivnost preventivních a zmírňujících opatření pro předcházení ozáření osob a 
vlivům na životní prostředí i v případech událostí s velmi nízkou četností výskytu, ale 
potenciálně velkými následky. Tyto události mohou vzniknout kombinací iniciačních 
událostí a poruch, nezahrnutých mezi základní projektové nehody, (například 
vícenásobné poruchy, úplné ztráty bezpečnostních systémů, následné ztráty 
bezpečnostních systémů při dlouhotrvajících rozvojích nehody). 

Průběhy a radiační důsledky těžkých havárií, které nemají charakter prakticky 
vyloučených podmínek, budou vyhodnoceny: 

 za účelem identifikace prakticky proveditelných opatření pro prevenci vzniku a 
rozvoje havárií a pro řízení a zmírňování jejich následků, 

 jako podklad pro vypracování návodů pro zvládání havárií a pro výcvik 
obsluhy, 

 jako podklad pro vypracování plánů na ochranu obsluhy a obyvatelstva a 
zavedení zmírňujících opatření k omezení dopadů radioaktivních úniků 
ohrožující obsluhu, obyvatelstvo a životní prostředí. 

Pro analýzy rozšířených projektových podmínek budou stanovena projektová kritéria 
a postupy pro stanovení přijatelnosti výsledků bezpečnostních analýz. Kritéria 
přijatelnosti pro analýzy těchto podmínek mohou být stanovena méně konzervativně 
než u základních projektových nehod. Analýzy prokáží splnění těchto kritérií tak, 
aby: 

 Těžké havárie, které by mohly vést na časné nebo velké úniky radioaktivních 
látek do okolí, byly prakticky vyloučeny. 

 U těžkých havárií, které nemají charakter prakticky vyloučených podmínek a 
současně jejichž radiační následky mohou být významné, bylo zajištěno, že 
budou nutná pouze omezená ochranná opatření pro obyvatelstvo, tj. nebude 
nutná evakuace obyvatel z bezprostředního okolí elektrárny, v krajním 
případě bude potřebné pouze časově omezené ukrytí obyvatelstva a jodová 
profylaxe a nebudou nutná dlouhodobá omezení v používání potravin, vody či 
krmiv, pocházejících z okolí jaderného zařízení, a že bude dostatečný čas pro 
uplatnění těchto omezených opatření. 

Předběžné radiační bezpečnostní cíle pro definované stavy jaderné elektrárny jsou 
stanoveny v kap. 2.9.4.3.1 ZBZ. Zároveň bude prokázáno, že i přes splnění 
bezpečnostních cílů stanovených pro těžké havárie, bude aplikován požadavek na 
zavádění dalších rozumně proveditelných opatření, které by mohly dále snížit dávky 
ozáření pracovníků nebo obyvatelstva a dopady na životní prostředí. 
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Hodnocení vnitřních vlivů 

Vnitřní vlivy budou v rozsahu seznamu z kapitol 3.3.3. až 3.3.6 uvažovány v PSA pro 
všechny stavy elektrárny. Těmito vnitřními vlivy jsou požáry, výbuchy, úniky plynů a 
kapalin včetně zaplavení, úniky páry či škodlivých látek, selhání tlakových zařízení, 
stavebních konstrukcí, selhání rotačních strojů včetně turbíny, pády a nárazy těles a 
elektromagnetické rušení. 

Je nutné uvažovat i následné hazardy a příčinně související hazardy, jakož i 
náhodné kombinace relativně častých hazardů. Je nutné zvážit i sekundární účinky 
plynoucí z protiopatření (např. záplavy způsobené vodou z hašení). 

Chyba! Záložka není definována. 

Vnější vlivy 

Vnější vlivy dle kapitoly 3.3.3. až 3.3.6, mimo sabotáže, budou analyzovány. Tyto 
vlivy zahrnují přírodní vlastnosti a vlivy (seismicita, porušení území k umístění 
jaderného zařízení zlomem v zemské kůře (dále jen „zlom“), povodně, oběh 
podzemní vody, další geodynamické jevy a geotechnické parametry základových 
půd, klimatické a meteorologické jevy, biologické jevy a přírodní požáry) a jevy, které 
mají původ v činnosti člověka (náhodný pád letadla a jiných objektů, výbuchy a 
požáry, které mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodin, kolize s ochranným 
nebo bezpečnostním pásmem, vliv jaderného zařízení, které je již v území umístěno, 
silné vibrace, elektromagnetické interference, vířivé elektrické proudy, negativní 
projevy letecké, silniční, železniční a vodní dopravy, působení produktovodů a 
energetického vedení, znečistění ovzduší, horninového prostředí, povrchových a 
podzemních vod a provozu zařízení, ve kterém se nacházejí nebo z nějž se uvolňují 
látky snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky nebo 
radioaktivní), a jiné jevy, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení jaderného zařízení). 

Projekt jaderného zařízení zohlední scénáře způsobené relevantní kombinací účinků 
vlastností území, vnitřních událostí a abnormálního provozu nebo havarijních 
podmínek, které byly těmito účinky způsobeny, včetně interakce všech jaderných 
zařízení v témže území k umístění. 

Seismická PSA 

Pro hodnocení zemětřesení bude provedeno hodnocení seismické rezervy (seismic 
margin assessment). 

Navíc budou zhodnoceny nejdůležitější iniciační události způsobené zemětřesením 
tak, jak budou určeny v hodnocení seismické rezervy. Hodnocení proběhne za 
pomocí modifikované PSA vnitřních událostí úrovně 1 a 2. Cílem je poskytnout 
rozumný odhad seismického rizika, který je založený na výsledcích SMA, a 
demonstrovat dopad na pravděpodobnostní bezpečnostní cíle. 

Analýza lidské spolehlivosti 

V PSA bude provedena analýza lidské spolehlivosti. 

Analýza zahrne minimálně: 

 systematickou identifikaci činností obsluhy důležitých z hlediska rizika 
(pomocí kvalitativní i kvantitativní analýzy), 
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 kvantifikace činností obsluhy identifikovaných jako důležité z hlediska rizika, 

 citlivostní analýzu (včetně identifikace nutných činností obsluhy a 
vyhodnocení nutnosti možných zásahů v době do 30 minut od začátku 
události), 

 základ pro dopracování analýzy během vývoje provozních a havarijních 
postupů. 

Analýzy nejistot, citlivosti a důležitosti 

V modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti bude provedena 

a) analýza statistických nejistot souvisejících s údaji použitými v modelu 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a potřebnými ke stanovení 
spolehlivosti systémů, konstrukcí a komponent a pravděpodobností nebo 
ročních frekvencí výskytu chyb pracovníků a 

b) analýza citlivosti veličin, které vykazují vysokou míru nejistoty, mohou mít 
významný vliv na výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a 
jsou spojeny s 

1. výchozími předpoklady použitými při vytváření modelu 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti,  

2. údaji použitými v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 
potřebnými ke stanovení spolehlivosti systémů, konstrukcí a 
komponent pro plnění jejich předepsané funkce a 

3. údaji použitými v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 
potřebnými ke stanovení pravděpodobností nebo ročních frekvencí 
výskytu chyb pracovníků. 

Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti budou porovnány 
s pravděpodobnostními kritérii přijatelnosti, aby se ověřilo, zda je s nimi jaderná 
bezpečnost v souladu. Při porovnávání výsledků pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti s pravděpodobnostními kritérii přijatelnosti budou zohledněny výsledky 
provedených analýz citlivosti a analýz nejistot. 

Na základě modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti bude provedeno 
hodnocení důležitosti pro celkové výsledky pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti, a to u jednotlivých 

1. systémů, konstrukcí a komponent, 

2. chyb způsobených lidským faktorem a 

3. poruch ze společné příčiny. 

Závěry a dokumentace 

Dokumentace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti bude obsahovat 
všechny náležitosti dle §12 vyhlášky č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení 
bezpečnosti podle atomového zákona [3.19-3]. 

Výsledky získané v PSA budou popsány tak, že umožní vyhodnotit příspěvek k 
omezení rizika různých bezpečnostních opatření a prokáží splnění 
pravděpodobnostních bezpečnostních cílů. Budou obsahovat diskuzi změn v 
projektovém řešení provedených na základě PSA. 
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Detailní technická dokumentace poskytne dostatek dat pro případnou rekonstrukci 
výsledků PSA. Všechny mezistupně, podanalýzy, výpočty, předpoklady apod., které 
nebyly publikovány v rámci zpráv vyšších úrovní, budou v této dokumentaci 
zachovány ve formě reportů, poznámek, vstupních dat, modelů a výstupů. 

Výsledky PSA budou sestaveny a prezentovány tak, aby jasně zprostředkovaly 
vyčíslení rizika, aspekty projektu a provozu elektrárny, které jsou z hlediska rizika 
nejdůležitější (jak z hlediska vzniku, tak jeho omezení) a následky důležitých zdrojů 
nejistot. Prezentace bude doplněna tabulkami a diskuzí nad nejdůležitějšími 
výsledky PSA pro lepší porozumění náhledům získaným pomocí PSA. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev. 1 [3.19-4] 5.76.  
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3.20 ROZŠÍŘENÉ PROJEKTOVÉ PODMÍNKY VČETNĚ 
TĚŽKÝCH HAVÁRIÍ  

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na provádění bezpečnostního hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně 
těžkých havárií a na diverzní a alternativní prostředky pro jejich řešení a následně 
obsahuje popis projektu z hlediska jejich naplnění.  

Kap. 3.20 navazuje a dále rozpracovává požadavky kap. 3.3.1.8 Zásady 
bezpečnostního hodnocení, v které jsou shrnuty obecné požadavky na bezpečnostní 
hodnocení a kap. 3.15 Bezpečnostní analýzy základních projektových nehod, která 
se věnuje deterministickým analýzám událostí abnormálního provozu a základních 
projektových nehod. 

Rozšířené projektové podmínky včetně těžkých havárií jsou havarijní podmínky 
vyvolané scénáři závažnějšími než základní projektová nehoda. Jsou zahrnuty do 
projektových východisek tak, aby i v případě jejich výskytu byly splněny relevantní 
bezpečnostní cíle a aby bylo možno provést praktické vyloučení časných a velkých 
radiačních havárií (úniků). V souladu se současnými mezinárodními bezpečnostními 
požadavky bude provedeno bezpečnostní zhodnocení projektu i pro tyto podmínky. 

Diverzní a alternativní prostředky zajišťují plnění základních bezpečnostních funkcí 
při rozšířených projektových podmínkách včetně těžkých havárií, poskytují tak další 
úroveň ochrany do hloubky (3b a 4) pro případ selhání bezpečnostních systémů – a 
to jak pro zvládání vícenásobných postulovaných poruch bez vážného poškození 
jaderného paliva, tak pro zvládání těžkých havárií.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.20-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 [3.20-2] Sb. o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.20-4] a WENRA NEW [3.20-5]). 

Současně budou platit všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhláška č. 162/2017 Sb. [3.20-3] a vyhláška č. 358/2016 Sb.) a ostatní relevantní 
zákony a vyhlášky ČR a mezinárodní doporučení WENRA (např. Report WENRA: 
Safety Reference Levels for Existing Reactors [3.20-6]) a IAEA, stejně tak i 
relevantních norem. 

V Předběžné bezpečnostní zprávě předkládané k této žádosti budou uvedeny 
souhrnné výsledky hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně těžkých 
havárií. Výsledky budou také obsahovat doložení souladu projektu se stanovenými 
bezpečnostními cíli. Hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně těžkých 
havárií bude vypracováno v souladu s vyhláškou č. 162/2017 Sb., o požadavcích na 
hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona [3.20-3], bezpečnostním návodem 
SÚJB BN-JB-2.2: Deterministické analýzy rozšířených projektových podmínek bez 
vážného poškození paliva (DEC A) [3.20-7], a níže uvedenými zásadami. 
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3.20.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ROZŠÍŘENÉ 
PROJEKTOVÉ PODMÍNKY VČETNĚ TĚŽKÝCH HAVÁRIÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na provádění bezpečnostního hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně 
těžkých havárií a na diverzní a alternativní prostředky pro jejich řešení.  

Kromě níže specifikovaných legislativních požadavků budou diverzní a alternativní 
prostředky pro řešení rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií 
navrženy v souladu se základními bezpečnostními principy a požadavky uvedenými 
v kap. 3.3.1.  

Zvláště pak bude v souladu s bezpečnostní klasifikací (viz kap. 3.3.2) zajištěna 
vysoká spolehlivost plnění bezpečnostní funkce po celou dobu životnosti (včetně 
zajištění kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení v souladu s vyhláškou č. 
358/2016 Sb.) a odolnost vůči jednoduché poruše i poruše se společnou příčinou a 
ochrana před/odolnost vůči vlivům vnitřních událostí (viz kap. 3.3.5 a 3.3.6) a 
ochrana před/odolnost vůči negativním vlastnostem území k umístění (viz kap 3.3.3 
a 3.3.4) a v potřebném rozsahu provedeno jejich zajištěné napájení (viz kap. 3.8). 

Hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií 

Reference: Vyhláška na Projekt §27 (1) 

Hodnocení bezpečnosti projektu musí zahrnovat analýzy odolnosti jaderného 
zařízení pro případ rozšířených projektových podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §27 (2) 

V rámci hodnocení bezpečnosti projektu při analýze odolnosti jaderného zařízení pro 
případ rozšířených projektových podmínek musí být provedeny bezpečnostní 
analýzy rozvoje událostí a scénářů vybraných podle § 21 odst. 3 a 4. 

Reference: Vyhláška na Projekt §27 (3) 

Pro kombinace událostí a scénářů vybraných podle § 21 odst. 3 a 4 musí být 
ověřeno, že jsou v projektu jaderného zařízení uplatněna účinná preventivní nebo 
zmírňující technická a organizační opatření tak, aby bylo zajištěno plnění principů 
bezpečného využívání jaderné energie a bezpečnostních cílů. 

Reference: Vyhláška na Projekt §27 (4) 

V rámci hodnocení bezpečnosti projektu při analýze odolnosti jaderného zařízení pro 
případ rozšířených projektových podmínek 

a) mohou být použity předpoklady analýz stanovené realistickým přístupem, 

b) nemusí být uplatněna jednoduchá porucha systémů, konstrukcí a komponent a 

c) lze uvažovat zásahy systémů, které nejsou bezpečnostními systémy. 

Reference: Vyhláška na Projekt §28 (1) 

Hodnocením bezpečnosti projektu pro případ rozšířených projektových podmínek 
musí být prokázáno, že systémy, konstrukce a komponenty určené projektem 
jaderného zařízení pro prevenci a zvládání rozšířených projektových podmínek mají 
kapacitu a vlastnosti k plnění svého účelu a jsou přizpůsobeny podmínkám při 
zajišťování své funkce po potřebnou dobu. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §28 (2) 

V rámci hodnocení bezpečnosti projektu pro případ rozšířených projektových 
podmínek musí být provedeny analýzy zvládání rozšířených projektových podmínek, 
které musí 

a) prokázat účinnost projektem jaderného zařízení stanovených prostředků pro 
prevenci vážného poškození jaderného paliva a zmírnění průběhu těžké havárie, 

b) stanovit důsledky radiační havárie, nastane-li, 

c) prokázat rezervy odolnosti systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení, 
určených pro zvládání rozšířených projektových podmínek, do úrovní zatížení 
vlastnostmi území a pracovním prostředím, které vede ke změně nebo ztrátě jejich 
projektových charakteristik, 

d) zohlednit uspořádání jaderného zařízení, vlastnosti jeho systémů, konstrukcí a 
komponent, jejich pracovní podmínky spojené s rozvoji vybraných scénářů 
rozšířených projektových podmínek a proveditelnost odezvy na radiační mimořádnou 
událost, 

e) zohlednit výsledky v 1. a 2. úrovni pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a 

f) určit koncový stav události a požadavky na dobu trvání funkce systémů, konstrukcí 
a komponent potřebných k jejímu zvládnutí. 

Reference: Vyhláška na Projekt §4 (1) c) 

Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného zařízení, musí plnit tyto 
bezpečnostní cíle: 

c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 

1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení neodkladných 
ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná radiační havárie“), a 

2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro obyvatelstvo, 
která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká radiační havárie“), 

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (4) e) 

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na uplatnění 
ochrany do hloubky zajistit v rozumně proveditelné míře účinné předcházení 

e) ztrátě funkce poslední fyzické bezpečnostní bariéry při těžké havárii dříve, než 
budou splněny bezpečnostní cíle podle § 4 odst. 1 písm. c) bodu 1. 

Poznámka: Kromě vyhlášky č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného 
zařízení [3.20-2] se bezpečnostních analýz rozšířených projektových podmínek týká 
i vyhláška SÚJB č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle 
atomového zákona [3.20-3]. 

Zásady řešení projektu z hlediska rozšířených projektových podmínek včetně 
těžkých havárií 

Reference: Vyhláška na Projekt §6 (5)  

Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění požadavků na uplatnění 
ochrany do hloubky stanovit technická a organizační opatření pro prevenci a 
zvládání abnormálního provozu, základních projektových nehod a rozšířených 
projektových podmínek, včetně těžké havárie. 



Zadávací bezpečnostní zpráva NJZ EDU (revize 2) – Díl 3 – Kap. 3.20 

 

Elektrárna Dukovany II, a. s. Archivní číslo: VJE_NJZEDU_ZBZ_0001_r2 Strana 5 
 

Reference: Vyhláška na Projekt §42 (3) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí stanovit požadavky na 
elektrické napájecí systémy tak, aby 

f) byly k dispozici další diverzní a alternativní zdroje elektrického napájení zajišťující 
napájení systémů, konstrukcí a komponent pro zvládání situací vyvolaných 
extrémními vlastnostmi území a vnitřními událostmi patřícími do rozšířených 
projektových podmínek v souladu s postupy pro jejich zvládání stanovenými 
projektem jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (4) 

Pokud postupy pro zvládání rozšířených projektových podmínek v projektu 
jaderného zařízení předpokládají použití alternativních systémů a postupů, 
zahrnujících uplatnění mobilních prostředků, projekt jaderného zařízení musí zajistit 
na jaderném zařízení vytvoření připojovacích míst, která 

a) jsou fyzicky přístupná za rozšířených projektových podmínek, 

b) umožňují dodržení pravidel radiační ochrany u zasahujících pracovníků a 

c) zajišťují plánované použití mobilních prostředků. 

Prostředky pro zabránění vážného poškození jaderného paliva v rozšířených 
projektových podmínkách 

Reference: Vyhláška na Projekt §38 (6) 

Návrh systémů, konstrukcí a komponent systému primárního okruhu v projektu 
jaderného zařízení musí pracovníkům obsluhy zajistit diverzní a alternativní 
prostředky a umožnit provedení organizačních opatření k 

a) havarijnímu chlazení aktivní zóny a odvodu zbytkového tepla z jaderného reaktoru 
v situaci, kdy dojde k úplné ztrátě funkce bezpečnostního systému chlazení aktivní 
zóny v důsledku poruchy ze společné příčiny, a 

b) odtlakování primárního okruhu a zabránění rozvoji tavení aktivní zóny za 
vysokého tlaku chladiva v havarijních podmínkách. 

Reference: Vyhláška na Projekt §35 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit opatření schopná zajistit podkritičnost 
aktivní zóny při zvládání rozšířených projektových podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §38 (7) 

Projekt jaderného zařízení musí zajistit systémy odvodu zbytkového tepla z aktivní 
zóny a bazénu skladování diverzními a alternativními prostředky tak, aby alespoň 
jeden byl účinný též po výskytu vlastností území a vnitřních událostí závažnějších, 
než jsou vlastnosti území nebo vnitřní události zahrnuté do základních projektových 
východisek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §30 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit opatření k předcházení selhání 
bezpečnostních systémů a systémů s vlivem na jadernou bezpečnost bazénů 
skladování v důsledku poruchy ze společné příčiny, která může vést k vážnému 
poškození jaderného paliva. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §14 (2) 

Projekt zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva musí v oblasti 
požadavků na plnění principů bezpečného využívání jaderné energie při manipulaci 
s ozářeným jaderným palivem a jeho skladování zajistit 

d) technické prostředky bazénu skladování umožňující 

6. udržování kapacity chlazení bazénu skladování ve všech provozních stavech a v 
havarijních podmínkách jaderného zařízení provozními prostředky, bezpečnostními 
systémy a diverzními prostředky tak, aby se zabránilo odhalení palivových souborů, 
a 

7. připojení alternativních prostředků schopných zajistit dlouhodobé chlazení bazénu 
skladování v rozšířených projektových podmínkách. 

Reference: Vyhláška na Projekt §14 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit alternativní prostředky pro manipulaci s 
jaderným palivem v situaci, kdy není jaderné palivo manipulovatelné pomocí 
prostředků určených projektem jaderného zařízení k provozní manipulaci s 
palivovými soubory nebo palivovými elementy. 

Prostředky pro zmírnění následků vážného poškození jaderného paliva 
v rozšířených projektových podmínkách (zvládání těžkých havárií) 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (5) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí zajistit pro zvládání 
rozšířených projektových podmínek rozumně proveditelná technická a organizační 
opatření pro dosažení takové odolnosti jaderného zařízení, že 

a) těžká havárie, která by mohla vést k časné radiační havárii nebo velké radiační 
havárii, je prakticky vyloučenou skutečností a 

b) těžká havárie, která nepatří mezi prakticky vyloučené skutečnosti a která by 
mohla vést k radiační havárii, bude zvládána tak, že budou nutná nejvýše ochranná 
opatření podle §104 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodů 2 a 3 atomového zákona. 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (6) 

Projektem jaderného zařízení musí být stanovena a vyhodnocena rozumně 
proveditelná opatření pro zvládání postulované těžké havárie, která odpovídá typu 
jaderného zařízení, tak, aby 

a) byla chlazena poškozená a tavící se aktivní zóna a skladované jaderné palivo 
nebo jaderný materiál, s nímž je manipulováno, a zadržena tavenina poškozené a 
tavící se aktivní zóny, 

b) bylo zabráněno rozvoji následné štěpné řetězové reakce a 

c) byly splněny bezpečnostní cíle projektu podle §4 odst. 1 písm. c). 

Reference: Vyhláška na Projekt §7 (7) 

Požadavek podle odstavce 6 musí být naplněn též v případě, je-li dokumentací 
projektu jaderného zařízení konzervativním přístupem prokázáno, že je výskyt těžké 
havárie prakticky vyloučenou skutečností. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §35 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit rozumně proveditelná opatření k 
dlouhodobému zajištění podkritičnosti roztavené aktivní zóny při těžké havárii. 

Reference: Vyhláška na Projekt §45 (4) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na diverzní a alternativní 
prostředky a postupy k ochraně integrity systému ochranné obálky, které umožňují v 
případě tavení aktivní zóny v rozumně proveditelné míře 

a) zachycení taveniny aktivní zóny uvnitř hermetického prostoru ochranné obálky, 

b) potlačení reaktivity v tavenině aktivní zóny, 

c) dlouhodobé chlazení taveniny aktivní zóny s vyvedením tepla do systémů pro 
odvod tepla z ochranné obálky a 

d) udržení schopnosti systému ochranné obálky zachytit radioaktivní látku uvnitř 
hermetického prostoru ochranné obálky. 

3.20.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ROZŠÍŘENÉ 
PROJEKTOVÉ PODMÍNKY VČETNĚ TĚŽKÝCH HAVÁRIÍ 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na provádění bezpečnostního 
hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií a na diverzní 
a alternativní prostředky pro jejich řešení.  

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Bezpečnostní hodnocení rozšířených 
projektových podmínek včetně těžkých havárií bude provedeno a konkrétní 
projektové řešení bude popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.20-2].  

Bezpečnostní hodnocení rozšířených projektových podmínek včetně těžkých 
havárií 

S využitím kombinace deterministických a pravděpodobnostních metod a 
inženýrského úsudku bude proveden výběr bezpečnostně nejvýznamnějších 
rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií, budou provedeny jejich 
bezpečnostní analýzy a stanoveny ty události, pro které je potřebné a současně 
rozumně proveditelné zavést v projektu jaderného zařízení odpovídající preventivní 
či zmírňující technická a organizační opatření. Výběr typů událostí v rámci 
rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií, které je třeba analyzovat 
pro ověření bezpečnosti projektu, bude zahrnovat přinejmenším: 

 události abnormálního provozu s postulovaným selháním bezpečnostního 
systému rychlého odstavení reaktoru, 

 úplnou dlouhodobou ztrátu vnitřních a vnějších zdrojů elektrického napájení, 

 úplnou dlouhodobou ztrátu dodávky napájecí vody, 

 havárie se ztrátou chladiva při současné ztrátě havarijního chlazení aktivní 
zóny reaktoru (vysokotlakého nebo nízkotlakého systému chlazení AZ), 
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 neřízený pokles hladiny při provozu se sníženou hladinou chladiva v reaktoru 
(mid-loop operation) nebo při výměně paliva, 

 úplnou ztrátu systému chlazení komponent (vložených uzavřených chladících 
okruhů), 

 ztrátu systému odvodu zbytkového tepla reaktoru, 

 ztrátu chlazení bazénu skladování vyhořelého paliva, 

 ztrátu koncového jímače tepla, 

 neřízené ředění primárního chladiva, 

 vícenásobné porušení trubek parogenerátoru, 

 ztrátu potřebných bezpečnostních systémů při jejich dlouhodobém využití po 
iniciační události, 

 události vyvolané vnitřními a vnějšími ohroženími se závažností přesahující 
základní projektovou úroveň. 

V rámci výše uvedených skupin budou vybrány reprezentativní scénáře rozvoje 
těžké havárie daného bloku s nejtěžšími radiačními důsledky, anebo budou 
vyhodnoceny nejpravděpodobnější scénáře, počínající ztrátou chlazení aktivní zóny 
nebo bazénu skladování a rozvojem tavení paliva tak, aby byla zjištěna mezní 
odezva jaderného zařízení a prokázána účinnost technických a administrativních 
opatření za těchto havarijních podmínek. 

Pro případ ATWS bude prokázáno, že existuje vhodná kombinace vnitřních 
(inherentních) vlastností projektu a diverzních prostředků, která dostatečně sníží 
četnost takových událostí, a pokud by nastaly, omezí poškození paliva i zajistí 
neporušení integrity tlakové hranice primárního okruhu. 

Pro případ nehod s obtokem systému ochranné obálky bude prokázáno, že je 
projekt ochranné obálky dostatečně odolný, tedy že četnost takových nehod je 
dostatečně nízká. 

Opatřeními ke snížení četnosti obtoku systému ochranné obálky budou: 

 dostatečná rezerva v pevnosti systémů, které mohou být napojeny na 
primární okruh, 

 minimalizace počtu průchodek a prostupů skrze systém ochranné obálky, 

 dostatečná spolehlivost a redundance armatur na potrubí napojeném na 
primární okruh a jdoucí mimo systém ochranné obálky, 

 spolehlivé bezpečnostní zařízení na snížení úniků v případě prasknutí 
trubičky v parogenerátoru k zabránění otevření pojišťovací či přepouštěcí 
armatury poškozeného parogenerátoru a k usnadnění činností operátora při 
těchto událostech, 

V případě prasknutí hlavního parovodu s následným prasknutím trubiček v 
parogenerátoru bude prokázáno, že se tyto nehody podílejí na celkové četnosti 
radioaktivního úniku přesahujícího radiační kritérium přijatelnosti pro rozšířené 
projektové podmínky jen minimálně. Určení počtu trubiček a souvisejících 
předpokladů analýz proběhne na základě realisticky postulovaných mechanismů, 
vyhodnocení nejlepšího přiblížení a pravděpodobnostních analýz. 
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V kategorii těžkých havárií budou uvažovány reprezentativní těžké havárie. Ty 
budou vybrány na základě pravděpodobnostních kritérií. Obecně se bude jednat o 
těžké havárie nejvíce přispívající k celkové četnosti vážného poškození jaderného 
paliva. Zároveň budou uváženy těžké havárie s nižší četností, ale s mnohem vyššími 
následky. 

V případě těžkých havárií bude prokázáno, že v projektu existují účinná opatření pro 
prevenci těžkých havárií vedoucích k selhání systému ochranné obálky, zvláště pak 
těžkých havárií vedoucích k brzkému selhání systému ochranné obálky 
následujícími mechanismy: 

 detonací vodíku, 

 selháním nádoby reaktoru při vysokém tlaku (tzv. direct containment heating), 

 velkou parní explozí ohrožující integritu hermetické obálky, 

 havárií s velkým vnosem reaktivity (včetně heterogenního naředění chladiva 
primárního okruhu). 

Dále bude pro těžké havárie prokázáno, že systém ochranné obálky obsahuje 
účinná opatření k omezení následků vážného poškození jaderného paliva, jmenovitě 
z hlediska: 

 zachycení a chlazení taveniny, 

 interakce mezi taveninou a betonem, 

 omezení úniků i při uvažování zatížení způsobeného oxidací pokrytí paliva, 
hoření vodíku a ostatních zatížení od těžkých havárií, 

 prodloužení doby, kdy není potřeba zásah obsluhy. 

Kvalita a vhodnost výpočtových metod a programů používaných k analýzám bude v 
dostatečném rozsahu v rámci dostupných možností ověřena. 

Analýza potvrdí dostatečnou spolehlivost a účinnost opatření pro předcházení anebo 
zvládání rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií, která budou v 
prakticky dosažitelné míře nezávislá na opatřeních používaných pro zvládání 
základních projektových nehod. Bude ověřeno, zda je možné těžké havárie 
zvládnout jen použitím specifických systémů určených pro zvládání těžkých havárií. 
Pro zvládání rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií je však 
obecně možné uvažovat použití jakýchkoliv provozuschopných systémů elektrárny, i 
nad rámec jejich normálně uvažované funkce a provozních parametrů, pokud je 
prokázaná schopnost systémů vykonávat vyžadované činnosti i za podmínek těchto 
havárií. V rámci bezpečnostní analýzy bude prokázána schopnost těchto systémů 
vykonávat vyžadované činnosti i za podmínek rozšířených projektových podmínek 
včetně těžkých havárií. 

Bezpečnostní analýzy rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií 
budou provedeny za použití metod nejlepšího přiblížení. Všechny předpoklady, 
parametry a výpočtové kódy budou založeny na uznávaných databázích 
experimentálních dat nebo dostatečně zdůvodněných databázích dodavatele. 

Bezpečnostní analýzy rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií 
budou použity: 
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 pro potvrzení dostatečné spolehlivosti zařízení určených ke zvládání těžkých 
havárií, 

 jako průkaz, že výběr rozvojů abnormálního provozu a havarijních podmínek 
pro deterministické bezpečnostní analýzy může být považován za 
reprezentativní, 

 k identifikaci nehod s vícenásobnými poruchami (scénáři) a k návrhu opatření 
pro zvládání těchto nehod, 

 k podpoře stanovení limitů a podmínek, havarijních postupů a návodů pro 
zvládání rozšířených projektových podmínek včetně těžkých havárií, 

 k dosažení vyváženého projektu. 

Diverzní a alternativní prostředky pro řešení rozšířených projektových 
podmínek včetně těžkých havárií 

Projekt bude vybaven stálými diverzními a alternativními prostředky pro zajištění 
plnění základních bezpečnostních funkcí při rozšířených projektových podmínkách, a 
to jak pro zabránění vážného poškození jaderného paliva, tak v podmínkách těžkých 
havárií (s vážným poškozením jaderného paliva). 

Požadované bezpečnostní funkce mohou být plněny za použití kombinace různých 
diverzních a alternativních prostředků (systémů) v souladu s bezpečnostní filosofií 
konkrétního projektu. Prostředky (systémy) mohou být konstrukčně založeny na 
pasivních principech či aktivních prvcích či kombinaci obou principů. 

Diverzní a alternativní prostředky budou dostatečně spolehlivé a nezávislé na 
prostředcích zajišťujících plnění základních bezpečnostních funkcí na předešlých 
úrovních ochrany do hloubky. 

Diverzní a alternativní prostředky zajistí splnění radiačních kritérií přijatelnosti pro 
rozšířené projektové podmínky. Diverzní a alternativní prostředky zajistí praktické 
vyloučení časných a velkých radiačních havárií (úniků) a to i s uvážením vnějších 
vlivů svým charakterem závažnějších než základní projektová úroveň vnějších vlivů. 

Elektrárna bude vybavena systémy pro zabránění vážného poškození jaderného 
paliva během rozšířených projektových podmínek (mimo těžkých havárií), tj. systémy 
pro odvod tepla z aktivní zóny a pro odvod tepla z bazénu skladování vyhořelého 
jaderného paliva, a to až po koncový jímač tepla. Elektrárna bude vybavena systémy 
pro omezení následků těžkých havárií.  

Elektrárna bude vybavena alternativními prostředky pro manipulaci s jaderným 
palivem v situaci, kdy není jaderné palivo manipulovatelné pomocí prostředků 
určených projektem jaderného zařízení k provozní manipulaci s palivovými soubory 
nebo palivovými elementy. 

Elektrárna bude projektována tak, aby bylo možné prakticky vyloučit: 

 selhání integrity hermetické obálky např. detonací vodíku, stykem s 
taveninou, přetlakováním apod., 

 vážné poškození jaderného paliva v bazénu skladování vyhořelého jaderného 
paliva. 

Pro tento účel bude elektrárna navržena a vybavena: 
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 tak, aby bylo prakticky vyloučené katastrofické selhání hlavních komponent 
tlakové hranice primárního okruhu,  

 tak, aby bylo zabráněno katastrofickému selhání tlakové nádoby reaktoru, 
resp. integrity hermetické obálky při parních výbuších, 

 tak, aby bylo zabráněno nehodám s nekontrolovatelným vnosem reaktivity 
(např. neřízeným ředěním primárního chladiva), 

 systémem pro havarijní odtlakování primárního okruhu tak, aby bylo 
zabráněno rozvoji těžké havárie za vysokého tlaku, 

 systémem pro omezení koncentrace výbušných plynů (zvláště vodíku) v 
hermetické obálce, a to včetně podmínek těžkých havárií, 

 systémy pro zachycení a chlazení taveniny včetně zajištění její dlouhodobé 
podkritičnosti, 

 systémy pro zajištění odvodu tepla z hermetické obálky při rozšířených 
projektových podmínkách, 

 systémy pro zajištění odvodu tepla/doplňování vody do bazénu skladování 
vyhořelého jaderného paliva, 

 systémy pro zajištění elektrického napájení. 

Součástí programu kvalifikace (viz kap. 3.3.11) bude i ověření funkčnosti diverzních 
a alternativních prostředků v podmínkách rozšířených projektových podmínek včetně 
těžkých havárií. 

Mimo výše uvedených stálých diverzních a alternativních prostředků bude elektrárna 
vybavena i mobilním zařízením a přípojnými body sloužícím pro zajištění min. 
následujících bezpečnostních funkcí: 

 zajištění elektrického napájení, 

 zajištění odvodu tepla z hermetické obálky,  

 zajištění odvodu tepla/doplňování vody do bazénu skladování vyhořelého 
jaderného paliva. 

Mobilní prostředky a přípojné body budou mít dostatečnou kapacitu pro plnění svých 
bezpečnostních funkcí, budou fyzicky přístupné za rozšířených projektových 
podmínek včetně těžkých havárií, při jejich použití bude zajištěna ochrana personálu 
(včetně radiační ochrany) a pro jejich použití budou vypracovány plány a postupy. 

Elektrárna bude v rozšířených projektových podmínkách nezávislá na vnějších 
dodávkách energií a vstupů pro podporu bezpečnostních funkcí pro období, kdy není 
možné s dostatečnou spolehlivostí tyto dodávky obnovit (viz kap. 3.3.1.6.2). 

V rámci hodnocení bezpečnosti projektu bude prokázáno, že diverzní a alternativní 
prostředky jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich integrita a měly dostatečnou 
kapacitu, spolehlivost a funkčnost nezbytnou pro plnění jejich bezpečnostních funkcí. 

Hodnocení bezpečnosti projektu bude provedeno v souladu s požadavky 
stanovenými v kap. 3.3.1.8 a 3.15 pro události abnormálního provozu a základní 
projektové nehody, resp. 3.20 pro rozšířené projektové podmínky včetně těžkých 
havárií. 
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Pro hodnocení bezpečnosti projektu budou použity ověřené metody odpovídající 
aktuálně dosažené úrovni vědy a techniky. 

Zajištění kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody 
vybraných zařízení bude provedeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 358/2016 
Sb. (více viz kap. 3.3.2). 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.20-4] Req. 20, 5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 5.31., 
5.31A a 5.75 (f). 
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3.21 ZVLÁDÁNÍ RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na zvládání radiační mimořádné události a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Cílem kapitoly je specifikovat požadavky na technické zabezpečení a organizaci 
zajištění zvládání radiační mimořádné události.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.21-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 Sb. [3.21-2] o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.21-4] a WENRA NEW [3.21-5]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 358/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA (například Report 
WENRA: Safety Reference Levels for Existing Reactors) a IAEA, doporučení SÚJB 
BN-JB-1.2 (Odborná příprava a výcvik pracovníků jaderných zařízení), stejně tak i 
relevantních norem. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní technické řešení projektu a 
naplnění výše uvedených legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni 
licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 
Sb. [3.21-2].  
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3.21.1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZVLÁDÁNÍ 
RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na projekt jaderného zařízení z hlediska zvládání radiační mimořádné události.  

Reference: Atomový zákon §46 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí 

l) zajistit plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události 

Reference: Vyhláška na Projekt §50 (1) 

Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 100 
MW musí zajistit vybavení jaderného zařízení 

a) úkryty, 

b) havarijním řídicím střediskem, 

c) technickým podpůrným střediskem, 

d) vnějším havarijním podpůrným střediskem, 

e) záložním technickým podpůrným střediskem a 

f) záložním havarijním řídicím střediskem. 

Reference: Vyhláška na Projekt §50 (2)  

Havarijní řídicí středisko a technické podpůrné středisko musí být podle projektu 
jaderného zařízení podle odstavce 1, §50 umístěny v úkrytech nebo ve zvláštních 
prostorách tohoto jaderného zařízení. 

Reference: Vyhláška na Projekt §50 (3)  

Projekt jaderného zařízení podle odstavce 1, §50 musí zajistit, aby úkryty 

a) byly umístěny v areálu jaderného zařízení, 

b) byly odolné proti základním vnějším projektovým událostem a pro rozšířené 
projektové podmínky proti odpovídajícím vlastnostem území hodnoceným 
realistickým přístupem v souladu s §12 odst. 3, 

c) zajistily ochranu proti účinkům ionizujícího záření, včetně ionizujícího záření z 
těžké havárie, 

d) měly kapacitu pro ukrytí všech pracovníků jaderného zařízení podílejících se na 
řízení a provádění odezvy na radiační mimořádnou událost po dobu nejméně 72 
hodin, 

e) umožňovaly evidenci vstupujících fyzických osob a jejich kontrolu z hlediska 
zajištění fyzické ochrany řídicím centrem fyzické ochrany prostřednictvím 
zálohovaného komunikačního systému, 

f) umožňovaly provádění dozimetrické kontroly vstupujících fyzických osob a jejich 
dekontaminaci, 

g) umožňovaly komunikační spojení dvěma nezávislými technickými systémy mezi 
sebou a s fyzickými osobami řídícími odezvu na radiační mimořádnou událost na 
shromaždištích nebo v ostatních úkrytech, 
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h) umožňovaly poskytování první pomoci vstupujícím fyzickým osobám, 

i) byly vybaveny 

1. filtroventilačním zařízením zajišťujícím ochranu proti vniknutí radioaktivní látky, 

2. systémem kyslíkové regenerace, 

3. analyzátory koncentrace CO2, 

4. systémem záložního elektrického napájení, 

5. nouzovým zásobováním pitnou a užitkovou vodou po dobu minimálně 72 hodin, 

6. nouzovým osvětlením, 

7. přenosnými přístroji pro monitorování radiační situace, 

8. prostředky osobní ochrany a balením jódové profylaxe pro nejvyšší počet 
ukrývajících se fyzických osob a 

9. skladovacími prostory pro vybavení podle bodů 5, 7 a 8. 

Reference: Vyhláška na Projekt §51 (1)  

Projekt jaderného zařízení podle §50 odst. 1 musí zajistit, aby úkryty nebo zvláštní 
prostory, v nichž je umístěno havarijní řídicí středisko a technické podpůrné 
středisko, 

a) byly trvale provozuschopné též v případě úplného výpadku elektrického napájení 
na jaderném zařízení a v rozšířených projektových podmínkách, 

b) byly obyvatelné též za rozšířených projektových podmínek, 

c) umožňovaly komunikační spojení dvěma nezávislými technickými systémy s 

1. blokovou dozornou a záložním pracovištěm a 

2. fyzickými osobami řešícími vzniklou mimořádnou událost nebo krizovou situaci 
podle jiného právního předpisu mimo areál jaderného zařízení a 

d) umožňovaly audiovizuální komunikační spojení s 

1. blokovou dozornou, 

2. záložním pracovištěm a 

3. organizačními útvary a pracovníky zapojenými do zvládání radiační mimořádné 
události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §51 (2)  

Projekt jaderného zařízení musí zajistit vybavení úkrytů místem pro uskladnění 

a) zásob potravin pro maximální počet ukrytých osob pro dobu nejméně 72 hodin od 
zahájení ukrytí, jde-li o úkryty k ukrytí fyzických osob, které se budou podílet na 
provádění odezvy na radiační mimořádnou událost, a o úkryty, ve kterých je 
umístěno 

1. havarijní řídicí středisko, nebo 

2. technické podpůrné středisko, a 
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b) prostředků potřebných k provedení zásahu na jaderném zařízení, jde-li o úkryty 
určené k ukrytí fyzických osob, které se budou podílet na provádění odezvy na 
radiační mimořádnou událost. 

Reference: Vyhláška na Projekt §52  

Projekt jaderného zařízení podle §50 odst. 1 musí zajistit, aby vybavení úkrytu, ve 
kterém je umístěno havarijní řídicí středisko, po celou dobu zvládání havarijních 
podmínek a zajišťování odezvy na radiační mimořádnou událost umožňovalo 

a) vyhlášení radiační havárie a vyrozumění dotčených orgánů, 

b) varování fyzických osob v areálu jaderného zařízení nebo obyvatelstva v zóně 
havarijního plánování, 

c) řízení evakuace fyzických osob z areálu jaderného zařízení, 

d) evidenci a řízení kontroly, vyhodnocení a regulace ozáření fyzických osob 
podílejících se na odezvě na radiační mimořádnou událost v areálu jaderného 
zařízení, 

e) podání návrhu na zavedení neodkladného ochranného opatření k ochraně 
obyvatelstva v zóně havarijního plánování formou evakuace hejtmanovi kraje, 

f) informování dotčených orgánů a osob stanovených vnitřním havarijním plánem 
podle §157 odst. 2 písm. h) atomového zákona, 

g) informování obyvatelstva podle §157 odst. 2 písm. i) atomového zákona, 

h) řízení monitorování radiační situace v zóně havarijního plánovaní podle §157 
odst. 2 písm. j) atomového zákona, 

i) průběžné hodnocení výsledků monitorování radiační situace a 

j) předávání dat z monitorování radiační situace Úřadu dálkovým přístupem podle 
§157 odst. 2 písm. j) atomového zákona a způsobem podle §21 odst. 1 písm. g) 
vyhlášky o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události. 

Reference: Vyhláška na Projekt §53  

Projekt jaderného zařízení podle §50 odst. 1 musí zajistit, aby úkryt nebo zvláštní 
prostor, ve kterém je umístěno technické podpůrné středisko, 

a) byl oddělen od blokové dozorny a záložního pracoviště a 

b) umožňoval 

1. po celou dobu zvládání havarijních podmínek a zajišťování odezvy na radiační 
mimořádnou událost pracovníkům obsluhy technického podpůrného střediska 
přístup k informacím ze zdrojů okamžitých a archivních dat, které jsou potřebné pro 
zvládání havarijních podmínek a zajišťování odezvy na radiační mimořádnou 
událost, 

2. poskytování technologických dat a údajů potřebných pro provedení odhadu 
skladby a aktivity uniklých radionuklidů v čase, 

3. poskytování dat z monitorování radiační situace uvnitř a na hranici střeženého 
prostoru a v zóně havarijního plánovaní, 
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4. audiovizuální monitorování technologických zařízení a sledování zásahů 
prováděných v rámci odezvy na vznik havarijních podmínek a radiační mimořádné 
události na jaderném zařízení a, 

5. včasné vyhodnocení stavu jaderného zařízení a potřebných bezpečnostních 
funkcí za havarijních podmínek. 

Reference: Vyhláška na Projekt §54 (1)  

Projekt jaderného zařízení podle §50 odst. 1 musí zajistit, aby záložní havarijní řídicí 
středisko, záložní technické podpůrné středisko a vnější havarijní podpůrné středisko 

a) nebyly ovlivňovány rozšířenými projektovými podmínkami, které jsou v areálu 
jaderného zařízení, a 

b) plnily svoji funkci při výskytu vlastností území, které by mohly vést ke ztrátě 
funkčnosti středisek, která zálohují. 

Reference: Vyhláška na Projekt §54 (2)  

Projekt jaderného zařízení podle §50 odst. 1 musí dále zajistit, aby vnější havarijní 
podpůrné středisko 

a) mělo vlastní systém napájení elektrickou energií, 

b) umožňovalo vybavení 

1. komunikačními prostředky, 

2. osobními ochrannými prostředky a 

3. vodou a potravinami a 

c) po celou dobu zvládání havarijních podmínek a zajišťování odezvy na radiační 
mimořádnou událost umožňovalo 

1. průběžné hodnocení vzniklé radiační situace na základě jejího monitorování 
prováděného v zóně havarijního plánovaní, 

2. průběžné vypracovávání prognóz dalšího vývoje radiační situace v zóně 
havarijního plánovaní a 

3. provádění dozimetrické kontroly vstupujících fyzických osob a jejich 
dekontaminaci. 

Reference: Vyhláška na Projekt §54 (3)  

Projekt jaderného zařízení podle §50 odst. 1 musí zajistit, aby záložní havarijní řídicí 
středisko umožňovalo 

a) provádění činností havarijního řídicího střediska v případě nefunkčnosti nebo 
nepoužitelnosti havarijního řídicího střediska, 

b) nezávisle na stavu havarijního řídicího střediska a v rozsahu obdobném jako v 
havarijním řídicím středisku pracovníkům obsluhy záložního havarijního řídicího 
střediska průběžný přístup k údajům o 

1. stavu jaderného zařízení a 

2. situaci v areálu jaderného zařízení a 

c) komunikaci se všemi pracovními skupinami, které se podílejí na zvládání radiační 
havárie. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §54 (4)  

Projekt jaderného zařízení podle §50 odst. 1 musí zajistit, aby záložní technické 
podpůrné středisko umožňovalo 

a) provádění činností technického podpůrného střediska v případě nefunkčnosti 
nebo nepoužitelnosti technického podpůrného střediska, 

b) nezávisle na stavu technického podpůrného střediska a v rozsahu obdobném jako 
v technickém podpůrném středisku pracovníkům záložního technického podpůrného 
střediska průběžný přístup k údajům o situaci v areálu jaderného zařízení a 

c) komunikaci s pracovníky obsluhy blokové dozorny nebo záložního pracoviště. 

3.21.2 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVLÁDÁNÍ RADIAČNÍ 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na zvládání radiační mimořádné 
události. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Zvládání radiační mimořádné události 
bude popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce rozpracování a v 
členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.21-2].  

Projekt jaderného zařízení zajistí plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné 
události. Projekt jaderného zařízení zajistí vybavení jaderného zařízení: 

 úkryty, 

 havarijním řídícím střediskem (HŘS), 

 technickým podpůrným střediskem (TPS), 

 vnějším havarijním podpůrným střediskem (VHPS), 

 záložním technickým podpůrným střediskem (ZTPS), 

 záložním havarijním řídícím střediskem (ZHŘS). 

Úkryty 

Úkryty budou umístěny v areálu NJZ EDU a budou navrženy tak, aby byly odolné 
proti základním vnějším projektovým událostem a rozšířeným projektovým 
podmínkám odpovídajícím vlastnostem území, a zajistily dostatečnou ochranu proti 
účinkům ionizujícího záření, včetně ionizujícího záření z těžké havárie. 

Kapacita úkrytů bude stanovena na základě bezpečnostních analýz a analýz 
radiačních mimořádných událostí tak, aby bylo dostatečná minimálně pro ukrytí 
všech pracovníků NJZ EDU podílejících se na řízení a provádění odezvy na radiační 
mimořádnou událost po dobu nejméně 72 hodin. 

Úkryty budou vybaveny filtroventilačním zařízením umožňujícím ochranu osob proti 
účinkům radioaktivních látek, včetně kyslíkové regenerace, systémem záložního 
elektrického napájení, nouzovým osvětlením, analyzátory koncentrace CO2, 
nouzovým zásobováním pitnou a užitkovou vodou s kapacitou dostatečnou 
minimálně po dobu 72 hodin.  
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Úkryty budou rovněž vybaveny prostředky pro evidenci a kontrolu, provádění 
dozimetrické kontroly a dekontaminaci vstupujících fyzických osob. Budou vybaveny 
adekvátními prostředky pro zajištění komunikačního spojení a nouzovým osvětlením, 
budou mít další technické vybavení v souladu s požadavky příslušné legislativy, 
budou umožňovat poskytnutí první pomocí a budou mít dostatečné skladovací 
prostory pro skladování zásob pitné a užitkové vody, potravin, přístrojů pro 
monitorování radiační situace, prostředky osobní ochrany a provedení jódové 
profylaxe pro ukrývající se fyzické osoby. 

Úkryty budou rovněž vybaveny skladovacími prostory pro skladování prostředků 
potřebných k provedení zásahu na jaderném zařízení. 

Havarijní řídicí středisko a technické podpůrné středisko 

Projekt zajistí vybavení jaderného zařízení havarijním řídícím střediskem a 
technickým podpůrným střediskem. Budou umístěna v úkrytech nebo zvláštních 
prostorách NJZ EDU, které budou:  

 umožňovat trvalou provozuschopnost a obyvatelnost i v případě úplného 
výpadku elektrického napájení na jaderném zařízení a v rozšířených 
projektových podmínkách. 

 Vybaveny několinásobně zálohovanými a diverzifikovanými komunikační či 
audiovizuálními systémy – (například telefonní linky, mobilní telefony, faxy, 
mailová komunikace, vnitřní radiová síť, dispečerské hovorové zařízení, 
satelitní telefon, polní telefony apod.) - pro zajištění komunikace mezi 
provozně důležitými centry na jaderném zařízení, blokovou dozornou, 
záložním pracovištěm a dalšími organizačními útvary a pracovníky 
zapojenými do zvládání radiační mimořádné události, 

 Umožňovat uskladnění zásob potravin minimálně pro ukrytí všech pracovníků 
NJZ EDU podílejících se na řízení a provádění odezvy na radiační 
mimořádnou událost po dobu nejméně 72 hodin 

 Umožňovat uskladnění dalších prostředků k provedení zásahu 

Úkryt, nebo zvláštní prostor, ve kterém bude umístěno HŘS, bude vybaven tak, aby 
umožňoval: 

 vyhlášení radiační havárie, vyrozumění dotčených orgánů,  

 varování fyzických osob v areálu NJZ EDU a obyvatelstva ZHP NJZ EDU,  

 řízení evakuace fyzických osob z areálu NJZ EDU, 

 evidenci a řízení kontroly, vyhodnocení a regulace ozáření fyzických osob 
podílejících se na odezvě na radiační mimořádnou událost v areálu NJZ EDU, 

 podání návrhu na zavedení neodkladného ochranného opatření k ochraně 
obyvatelstva v zóně havarijního plánování formou evakuace hejtmanovi kraje, 

 informování dotčených orgánů a osob dle vnitřního havarijního plánu, 

 informování obyvatelstva, 

 řízení monitorování radiační situace v ZHP NJZ EDU,  

 průběžné hodnocení jeho výsledků monitorování radiační situace  
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 předávání dat z monitorování SÚJB dálkovým přístupem, 

Úkryt nebo zvláštní prostor, ve kterém bude umístěno TPS, bude vybaven tak, aby:  

 TPS bylo v úkrytu či zvláštním prostoru odděleném od blokové dozorny a 
záložního pracoviště, 

 umožňoval 

o po celou dobu zvládání havarijních podmínek a zajišťování odezvy na 
radiační mimořádnou událost pracovníkům obsluhy technického 
podpůrného střediska přístup k informacím ze zdrojů okamžitých a 
archivní dat, které jsou potřebné pro zvládání havarijních podmínek a 
zajišťování odezvy na radiační mimořádnou událost, 

o poskytování technologických dat a údajů potřebných pro provedení 
odhadu skladby a aktivity uniklých radionuklidů v čase, 

o poskytování dat z monitorování radiační situace uvnitř a na hranici 
střeženého prostoru a v zóně havarijního plánování, 

o audiovizuální monitorování technologických zařízení a sledování 
zásahů prováděných v rámci odezvy na vznik havarijních podmínek a 
radiační mimořádné události na jaderném zařízení 

o včasné vyhodnocení stavu jaderného zařízení a potřebných 
bezpečnostních funkcí za havarijních podmínek. 

Záložní havarijní řídicí středisko, záložní technické podpůrné středisko a vnější 
havarijní podpůrné středisko 

Projekt zajistí vybavení jaderného zařízení záložním havarijním řídícím střediskem, 
záložním technickým podpůrným střediskem a vnějším havarijním podpůrným 
střediskem. Budou umístěna tak, aby nebyla ovlivňována rozšířenými projektovými 
podmínkami, které jsou v areálu jaderného zařízení a plnila svoji funkci při výskytu 
hazardů vyplývajících z vlastností území, které by mohly vést ke ztrátě funkčnosti 
středisek, která zálohují. Pro zajištění těchto požadavků mohou být střediska 
umístěna i mimo areál NJZ EDU v dostatečné vzdálenosti od samotného jaderného 
zařízení. 

Vnější havarijní podpůrné středisko bude  

 mít vlastní systém napájení elektrickou energií, 

 umožňovat vybavení komunikačními, osobními ochrannými prostředky, vodou 
a potravinami, 

 po celou dobu zvládání havarijních podmínek a zajišťování odezvy na 
radiační mimořádnou událost bude umožňovat 

o průběžné hodnocení vzniklé radiační situace na základě jejího 
monitorování prováděného v zóně havarijního plánování, 

o průběžné vypracování prognóz jejího dalšího vývoje radiační situace 
v zóně havarijního plánování, 

o provádění dozimetrické kontroly a vstupujících fyzických osob a jejich 
dekontaminaci. 

Záložní havarijní řídicí středisko bude umožňovat  
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 provádění stejné činnosti jako HŘS v případě nefunkčnosti nebo 
nepoužitelnosti HŘS, 

 nezávisle na stavu HŘS a v rozsahu obdobném jako v HŘS pracovníkům 
obsluhy ZHŘS průběžný přístup k údajům o stavu jaderného zařízení a situaci 
v areálu jaderného zařízení, 

 komunikaci se všemi pracovními skupinami, které se podílejí na zvládání 
radiační havárie. 

Záložní technické podpůrné středisko bude umožňovat  

 provádění činností TPS v případě jeho nefunkčnosti nebo nepoužitelnosti, 

 nezávisle na stavu TPS a v rozsahu obdobném jako v TPS pracovníkům 
záložního technického podpůrného střediska průběžný přístup k údajům o 
situaci v areálu jaderného zařízení, 

 komunikaci s pracovníky obsluhy blokové dozorny nebo záložního pracoviště.  

Konkrétní technické řešení, kapacitu úkrytů a zvláštních prostor pro umístění, 
řídících a podpůrných středisek, jejich vybavení a umístění bude stanoveno 
projektem na základě bezpečnostních analýz a analýzy a hodnocení radiační 
mimořádné události a podrobný popis bude součástí dokumentace pro povolení 
k výstavbě NJZ EDU.  

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.21-4] Req. 67 a 6.42. 
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3.22 VYŘAZOVÁNÍ JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU 
Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vyřazování jaderného zařízení z provozu a následně obsahuje popis projektu z 
hlediska jejich naplnění.  

Základní legislativní požadavky jsou stanoveny v souladu s Atomovým zákonem 
[3.22-1] a v souladu s vyhláškou č. 329/2017 [3.22-2] Sb. o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení. 

Zároveň jsou uvedeny i mezinárodní požadavky, které jsou uvedenými texty pokryty 
(IAEA SSR 2/1 rev1 [3.22-4] a WENRA NEW [3.22-6]). 

Současně platí všechny relevantní požadavky vyhlášek SÚJB (zejména pak 
vyhlášky č. 377/2016 Sb.), mezinárodních doporučení WENRA (Report on 
Decommissioning, Safety Reference Levels version 2.2 [3.22-7]) a IAEA (GSR Part 
6 Decommissioning of Facilities [3.22-5]), stejně tak relevantních norem. 

Naplnění výše uvedených požadavků, bude pro konkrétní technické řešení popsáno 
v dalším stupni licenční dokumentace (povolení k výstavbě dle AZ) v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. 

Vyřazování je poslední etapou životního cyklu jaderného zařízení po ukončení jeho 
plánované doby provozu. Pod pojmem vyřazování jsou podle Atomového zákona 
[3.22-1] označovány administrativní a technické činnosti, jejichž cílem je úplné 
vyřazení nebo vyřazení jaderného zařízení s omezením k použití k dalším činnostem 
souvisejícím s využíváním jaderné energie nebo činnostem v rámci expozičních 
situací. 

Úplným vyřazením je uvedení jaderného zařízení, pracoviště III. kategorie nebo 
pracoviště IV. kategorie do stavu umožňujícího jeho využití k jinému účelu nebo 
využití území, v němž se nacházelo, bez omezení (§ 3 odst. 2 písm. f). 

Popis je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci na 
výběr zhotovitele NJZ EDU. Konkrétní řešení a naplnění výše uvedených 
legislativních požadavků bude popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v 
hloubce rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.22-2].  

 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA VYŘAZOVÁNÍ 
JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy shrnuje základní legislativní požadavky 
na vyřazování jaderného zařízení z provozu. 

Reference: Vyhláška na Projekt §16 (1) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na plnění principů bezpečného 
využívání jaderné energie při vyřazování z provozu jaderného zařízení v souladu s 
požadavky vyhlášky o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie. 

Reference: Vyhláška na Projekt §16 (2) 

Projekt jaderného zařízení musí stanovit tyto požadavky na plnění principů 
bezpečného využívání jaderné energie při vyřazování z provozu jaderného zařízení: 
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a) musí být určena technická a organizační opatření umožňující provádět vyřazování 
z provozu, 

b) musí být určen časový harmonogram pro jednotlivé způsoby vyřazování z 
provozu, 

c) musí být určeny požadavky na konečný stav území k umístění jaderného zařízení 
po ukončení všech činností v rámci vyřazování z provozu, 

d) množství materiálu, se kterým bude nakládáno v průběhu vyřazování z provozu, 
musí být jednoznačné, 

e) musí být určeny způsoby omezení kontaminace v důsledku průsaků a netěsností, 
zejména 

1) omezením počtu vestavěných potrubních kanálů v podlahách a stěnách, 

2) omezením používání podzemních nádrží, jímek a odtokových kanálů pro 
radioaktivní látky a 

3) možnostmi vzájemného oddělení technologických systémů pracujících s 
radioaktivními a jinými toxickými látkami, 

f) materiálové složení systémů, konstrukcí a komponent, které jsou vystaveny přímo 
neutronovému toku, musí být takové, aby byl minimalizován vznik materiálu s 
indukovanou aktivitou, 

g) chemické režimy v primárním okruhu musí být takové, aby byly stabilizovány 
korozní vrstvy materiálů tohoto okruhu, 

h) musí být použity přímé nebo jinak vhodně vedené a uspořádané potrubní trasy s 
takovou povrchovou úpravou a možností jejího udržování, aby v nich nedocházelo k 
usazování radioaktivní látky nebo kontaminovaného materiálu, 

i) musí být určeny požadavky na technická a organizační opatření k provádění 
dekontaminace systémů, konstrukcí a komponent, 

j) musí být určeny požadavky na technická a organizační opatření k omezení 
kontaminace betonu v případě netěsností a degradačních procesů na styčných 
plochách mezi kovem a betonem, 

k) používání nebezpečných látek musí být omezeno na nejnižší rozumně 
proveditelnou míru, 

l) musí být zajištěn snadný přístup ke kontaminovaným systémům, konstrukcím a 
komponentám a zajištěna jejich snadná demontáž, 

m) musí být zajištěna možnost dekontaminace pomocí dálkově ovládaných 
prostředků, nelze-li užít jiný postup, 

n) musí být zohledněny vazby na jiné jaderné zařízení, které se nachází na stejném 
území k umístění jaderného zařízení, 

o) musí být určena opatření pro uchovávání dokumentace a sběr dat z provozu pro 
potřeby vyřazování z provozu a 

p) musí být použita digitální 3D technologie modelování jaderného zařízení tak, aby 
byla zajištěna dokumentace a evidence systémů, konstrukcí a komponent s vlivem 
na jadernou bezpečnost při vyřazování z provozu tohoto jaderného zařízení. 
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Reference: Vyhláška na Projekt §16 (3) 

Projekt jaderného zařízení musí identifikovat systémy, konstrukce a komponenty 
určené pro provoz a vyřazování z provozu jaderného zařízení a výhradně pro 
vyřazování z provozu jaderného zařízení a stanovit požadavky na způsob jejich 
použití při vyřazování z provozu jaderného zařízení.  

 POPIS PROJEKTU Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA VYŘAZOVÁNÍ 
JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU 

Tato kapitola Zadávací bezpečnostní zprávy obsahuje popis projektu z hlediska 
naplnění základních legislativních požadavků na vyřazování jaderného zařízení z 
provozu. 

Popis projektu je proveden v souladu s požadavky stanovenými v zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele NJZ EDU. Vyřazování jaderného zařízení z 
provozu bude popsáno v dalším stupni licenční dokumentace v hloubce 
rozpracování a v členění dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [3.22-2].  

V souladu s Atomovým zákonem [3.22-1] jsou definovány dva přístupy k vyřazování 
JZ z provozu a to způsob 

 postupný – vyřazování z provozu, při němž jsou vyřazovací činnosti 
rozděleny do několika postupných, věcně a časově ohraničených etap, mezi 
nimiž může být časová prodleva. 

 
Obr. Časová návaznost jednotlivých etap postupného vyřazování. 
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 okamžitý – vyřazování z provozu se musí provádět plynule v nepřetržitém 
sledu od okamžiku jeho zahájení do jeho ukončení. 

 
Obr. Časová návaznost jednotlivých etap okamžitého vyřazování. 

Každý z těchto přístupů lze rozdělit do několika na sebe přímo navazujících etap a 
to: 

 plánování (probíhá ke konci provozu) 
 ochranné uzavření (pouze v případě postupného vyřazování, probíhá 

současně s dalším plánování) 
 likvidace – demontáž (technologie a dalších zařízení) 
 likvidace – demolice (částečné odstranění budov s využitím zbylých pro jiné 

účely nebo kompletní odstranění až na zelenou louku)  

Již během projektování až do ukončení provozu NJZ EDU budou uplatněny 
požadavky a realizována technická i organizační opatření vedoucí k bezpečnému a 
efektivnímu vyřazování, a to s ohledem na získané zkušenosti s počtem 
realizovaných i probíhajících projektů vyřazování jaderných zařízení ve světě. 

Nehledě na zvolený způsob vyřazování z provozu bude projektem zaručeno plnění 
principů bezpečného využívání jaderné energie při vyřazování z provozu a 
vyřazování bude prováděno v souladu s požadavky Atomového zákona Sb. [3.22-1],  
vyhlášky č. 377/2016 Sb., o  požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie [3.22-3] a vyhlášky č. 329/2017 Sb. o požadavcích na projekt jaderného 
zařízení [3.22-2]. 

V rámci plnění principů bezpečného využívání jaderné energie při vyřazování 
z provozu budou stanoveny především tyto požadavky: 

 budou určena technická a organizační opatření umožňující provádět 
vyřazování z provozu, 

 bude určen časový harmonogram pro jednotlivé způsoby vyřazování z 
provozu, 

 budou určeny požadavky na konečný stav území k umístění jaderného 
zařízení po ukončení všech činností v rámci vyřazování z provozu, 

 množství materiálu, se kterým bude nakládáno v průběhu vyřazování z 
provozu, bude jednoznačné, 

 budou určeny způsoby omezení kontaminace v důsledku průsaků a 
netěsností, zejména 

o omezením počtu vestavěných potrubních kanálů v podlahách a 
stěnách, 
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o omezením používání podzemních nádrží, jímek a odtokových kanálů 
pro radioaktivní látky a 

o možnostmi vzájemného oddělení technologických systémů pracujících 
s radioaktivními a jinými toxickými látkami, 

 materiálové složení systémů, konstrukcí a komponent, které budou vystaveny 
přímo neutronovému toku, bude takové, aby byl minimalizován vznik 
materiálu s indukovanou aktivitou na rozumně dosažitelnou úroveň, 

 chemické režimy v primárním okruhu budou takové, aby byly stabilizovány 
korozní vrstvy materiálů tohoto okruhu, 

 budou použity přímé nebo jinak vhodně vedené a uspořádané potrubní trasy 
s takovou povrchovou úpravou a možností jejího udržování, aby v nich bylo 
omezeno usazování radioaktivní látky nebo kontaminovaného materiálu na 
rozumně dosažitelnou úroveň,  

 budou určeny požadavky na technická a organizační opatření k provádění 
dekontaminace systémů, konstrukcí a komponent,  

 budou určeny požadavky na technická a organizační opatření k omezení 
kontaminace betonu v případě netěsností a degradačních procesů na 
styčných plochách mezi kovem a betonem, 

 používání nebezpečných látek bude omezeno na nejnižší rozumně 
proveditelnou míru, 

 bude zajištěn snadný přístup ke kontaminovaným systémům, konstrukcím a 
komponentám a zajištěna jejich snadná demontáž, 

 bude zajištěna možnost dekontaminace pomocí dálkově ovládaných 
prostředků, nelze-li užít jiný postup, 

 budou být zohledněny vazby na jiné jaderné zařízení, které se nachází na 
stejném území k umístění jaderného zařízení, 

 budou určena opatření pro uchovávání dokumentace a sběr dat z provozu pro 
potřeby vyřazování z provozu a 

 bude použita digitální 3D technologie modelování jaderného zařízení tak, aby 
byla zajištěna dokumentace a evidence systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost při vyřazování z provozu tohoto jaderného 
zařízení. 

Projekt rovněž zajistí, že budou identifikovány systémy, konstrukce a komponenty 
určené pro provoz a vyřazování z provozu jaderného zařízení a výhradně pro 
vyřazování z provozu jaderného zařízení a stanoveny požadavky na způsob jejich 
použití při vyřazování z provozu jaderného zařízení. 

V případě postupného vyřazování z provozu bude i pro toto období zaveden 
program kontrol a údržby, systému, konstrukcí a komponent tak, aby nebyly 
negativně ovlivněny další etapy vyřazování z provozu. Jednotlivé etapy vyřazování z 
provozu budou ukončeny zajištěním ochranných bariér dosud nevyřazených 
systémů, konstrukcí a komponent proti úniku radionuklidů do životního prostředí. 
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Při provádění dekontaminačních prací před zahájením vyřazování z provozu a v jeho 
průběhu budou analyzovány záznamy o monitorování radiační situace na pracovišti, 
prováděn průzkum radiační situace na pracovišti, měřeny inventáře radioaktivních 
látek a nebezpečných látek a stanoveno místo jejich výskytu. Výsledky analýz, 
průzkumu a měření budou zapracovány a dokumentovány, například v 3D modelu 
jaderného zařízení. 

Projektové řešení bude reflektovat zásady vedoucí k usnadnění budoucího 
vyřazování, mezi které lze počítat následující: 

 redukce množství komponent a objemu stavebního materiálu, které budou 
v průběhu vyřazování likvidovány, 

 omezení možnosti šíření kontaminace v důsledku průsaků a netěsností:  
o omezení počtu vestavěných potrubních kanálů v podlahách a stěnách, 
o omezení používání podzemních nádrží, jímek a odtokových kanálů pro 

radioaktivní látky, 
o využití separace technologických systémů pracujících s radioaktivním a 

neradioaktivním médiem, 
o preference používání výstelek na zabudovaných potrubních trasách 

pro usnadnění údržby, 
o preference přímých potrubních tras pro omezení tvorby úsad, 

 volba vhodného materiálového složení konstrukčních částí reaktoru – 
materiálů, které jsou vystaveny přímo neutronovému toku, resp. jsou ve styku 
s primárním médiem. Například používání slitin s nízkým obsahem, Co a Ni, 
vedoucí k omezení vzniku aktivačních produktů 60Co a 63Ni v materiálu 
samotném, tak k omezení jejich šíření v primárním okruhu a podobně, 

 aplikace vhodných chemických režimů, které povedou k stabilizaci korozních 
vrstev a k zamezení šíření korozních produktů v primárním okruhu (např. 
volbou pH ve vhodném rozmezí, doplňováním inhibitorů koroze do primárního 
média), 

 používání modulárních litých stavebních segmentů s ocelovým opláštěním a 
používání zpevňovacích prvků/výztuží jen v nezbytně nutné míře (pro 
usnadnění dekontaminace, zamezení kontaminace betonu v případě 
netěsností a degradačním mechanizmům na rozhraní kov/beton), 

 omezování používání nebezpečných látek, 
 provedení povrchových úprav, které umožní snadnou dekontaminaci a 

zabrání penetraci případné kontaminace (například používáním epoxidových 
laků nebo ocelových opláštění), 

 volba technologií, které nevedou ke hromadění nebezpečných a 
radioaktivních látek (zprovoznění technologií pro úpravu kapalných a pevných 
RAO), 

 volba technologií, které umožní snadný přístup ke kontaminovaným zařízením 
a jejich snadnou demontáž, 

 proveditelnost výměny těžkých komponent (parogenerátor, čerpadla) 
především z pohledu logistiky a manipulovatelnosti, 

 proveditelnost odstranění/vyjmutí, resp. segmentace velkých komponent 
(tlaková nádoba, vnitroreaktorové části), 

 realizovatelnost budoucího nakládání s radioaktivními odpady z vyřazování 
(zpracování, skladování, transport, uložení), 

 v případě nutnosti umožnění dekontaminace pomocí dálkových manipulací, 
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 vybudování systému archivace dokumentace a sběru dat z provozu pro 
potřeby vyřazování. Nové digitální 3D technologie umožňující již ve fázi 
projektování návrh a evidenci systémů a komponent se zřetelem na 
vyřazování z provozu, 

 archivace environmentálních dat pro posuzování vlivu na životní prostředí. 

Dodržení těchto zásad zajistí zejména minimalizaci vzniku nebezpečných, toxických 
a radioaktivních odpadů, dodržení příkonu efektivní dávky pro personál 
a obyvatelstvo na základě principu ALARA i adekvátní ochranu životního prostředí. 

Problematika vyřazování bude řešena a zpřesňována v průběhu celého procesu 
přípravy, realizace, uvedení do provozu a provozu v předkládaných dokumentacích 
pro vydání povolení k jednotlivým činnostem. 

Před výstavbou zařízení bude proveden základní průzkum lokality, včetně získávání 
informací o radiační situaci, průzkum bude aktualizován před uvedením zařízení do 
provozu. Tyto informace budou použity k popsání radiačních podmínek lokality. V 
místech, kde by nebyl tento základní průzkum proveden v minulosti, mohou být jako 
předprovozní stavy použity údaje z obdobných oblastí s podobnými 
charakteristikami.  

Budou provedena opatření, která zajistí (pokud je to možné), že budou udržovány 
znalosti a záznamy o provozu zařízení, která budou snadno přístupná a že klíčoví 
zaměstnanci budou stále k dispozici. Příslušné záznamy a zprávy, které jsou 
relevantní pro vyřazování z provozu (např. záznamy o používání zařízení, 
událostech a incidentech, inventář radionuklidů, radiační dávky a úrovně 
kontaminace) musí být uchovávány po dobu životnosti zařízení. Tímto způsobem 
bude design a modifikace zařízení a jeho provozní historie zohledněna v plánu 
vyřazování z provozu. 

V současné etapě životního cyklu NJZ EDU – v období umisťování elektrárny – je 
připravována příloha „Návrh koncepce bezpečného ukončení provozu“, kde jsou 
uvedeny detailnější informace přiměřené typu a stavu zařízení (odstupňovaný 
přístup) a která bude v dalších stupních licenční dokumentace upřesňována. 

V návrhu koncepce bude stanovena taková strategii vyřazování, která je v souladu s 
existujícími odpovídajícími národními strategiemi a legislativními požadavky (v 
oblasti vyřazování a nakládání s RAO). Strategie vyřazování bude obsahovat způsob 
vyřazování, harmonogram vyřazování a konečný stav lokality po ukončení 
vyřazování. Preferovaná strategie vyřazování musí být zdůvodněna. 

V dalším stupni licenčního a povolovacího řízení předloží žadatel o povolení k 
výstavbě nového jaderného zařízení dozornému orgánu koncepci bezpečného 
ukončení provozu povolovaného zařízení včetně způsobu nakládání se vzniklým 
radioaktivním odpadem jako součásti žádosti. 

Výše uvedené texty základních legislativních požadavků a popisu projektu 
z hlediska jejich naplnění pokrývají i základní mezinárodní požadavky.  

Jmenovitě pak IAEA SSR 2/1 rev1 [3.22-4] Req. 12 a 4.20 a dále WENRA NEW O6 
[3.22-6], IAEA GSR part 6, Req. 10 (7.2, 7.3, 7.4 a 7.7) [3.22-5] a WGWD Report on 
Decommissioning SRL v2.2, DE-17 až DE-20  [3.22-7].  
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Význam 

AAŠP Aktivační a štěpné produkty 

AFIS 
Aerodrome Flight Information Service (Letištní letová informační 
služba) 

ALARA 
As Low As Reasonably Achievable (Tak nízké, jak je rozumně 
dosažitelné) 

AMS Automatická meteorologická stanice 
AMSL Above Mean See Level (Výška nad střední hladinou moře) 
ATC Air Traffic Control (Řízení letového provozu - všeobecně) 

ATWS 
Anticipated Transient Without Scram (Očekávané přechodové 
procesy bez rychlého odstavení reaktoru) 

AtZ Atomový zákon 
AUP Airspace Use Plan (Plán využití vzdušného prostoru) 
AZ Aktivní zóna 
BAPP Budova aktivních a pomocných provozů 
BN Bezpečnostní návod 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BSVJP Bazén skladování VJP 

BUM Budova uzávěrů a měření 

BVP Bazén vyhořelého paliva 
CAD Computer Aided Design (Počítačem podporované projektování) 
CIV Civilní letectví (Všeobecné letectví, dopravní letectví) 
CTR Control Zone (Řízený okrsek letiště) 
ČEPS ČEPS, a. s. (Česká energetická přenosová soustava) 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČJP Čerstvé jaderné palivo 
ČR Česká republika 

ČSH 
SO 573/01 Čerpací stanice – stavební objekt na levém břehu Vltavy 
nad hrází vodního díla Hněvkovice a zde instalované zařízení 

ČSJ Čerpací stanice Jihlava 

ČSKAE Československá komise pro atomovou energii 
ČSN Česká státní norma 
ČSÚ Český statistický úřad 
DBA Design Basis Accidents (Základní projektové nehody) 
DEC Design Extension Conditions (Rozšířené projektové podmínky) 

DENA 
Specifická hmotnost - ukazatel ke geomechanickým parametrům 
horniny 

DGS Diesel generátorová stanice 

DNB 
Departure From Nucleate Boiling (přechod do krize varu prvního 
druhu) 

DNBR DNBR - Departure from Nucleate Boiling Ratio (Koeficient rezervy do 
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Zkratka Význam 

krize varu prvého druhu) 

ECM 
Enterprise Content Management - Jednotný systém pro správu 
dokumentů ve Skupině ČEZ 

ED_ALT 
Youngův modul - ukazatel používaný ke geomechanickým 
parametrům horniny 

EDU 
Jaderné zařízení sestávající ze současných 4 bloků VVER440 
(EDU1-4) a 2 připravovaných bloků (NJZ EDU) 

EDU II Elektrárna Dukovany II, a. s. 

EDU1-4 Jaderné zařízení sestávající ze 4 bloků VVER440/213 

EIA 
Environment Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí) 

EMC 

Electromagnetic Compatibility (Elektromagnetická kompatibilita), 
schopnost zařízení nebo systému fungovat vyhovujícím způsobem ve 
svém elektromagnetickém prostředí bez vytváření nepřípustného 
elektromagnetického rušení pro cokoliv v tomto prostředí 

EMI 
Electromagnetic Interference (Elektromagnetická interference), 
zhoršení provozu přístroje, zařízení nebo systému způsobené 
elektromagnetickým rušením 

EMS Environment Management System (Systém řízení životního prostředí) 
ESD Electrostatic Discharge (Elektrostatický výboj) 
EU European Union (Evropská unie) 

EUR 
European Utility Requirements (Požadavky evropských 
elektrárenských společností) 

FaDiD Funkční analýza ochrany do hloubky 

FL Flight Level (Letová hladina) 

FMEA 
Failure Mode and Effects Analysis (Analýza možného výskytu a vlivu 
selhání) 

FO Fyzická ochrana 
ft Feet (Stopa) délková míra odpovídající 0,3048 m 
GA General Avion (Všeobecné letectví) 
GD_ALT Smykový modul (ukazatel ke geomechanickým parametrům horniny) 
GDA Generic Design Assessment 
GLD Glider (Větroň, kluzák) 
GRS Generic Reactor Safety 
GŘ Generální ředitel ČEZ, a. s. 
HCČ Hlavní cirkulační čerpadlo 

HGR Hydrologický rajón 

HŘS Havarijní řídicí středisko 
HTÚ Hrubé terénní úpravy 
HVB Hlavní výrobní blok 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
CHNR Chladící nádrž s rozstřikem 
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Zkratka Význam 

CHOPAV Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

CHSKCR Chemická spotřeba kyslíku dichromanem - ukazatel znečištění vod 

IAEA 
International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii) 

IBS Útvar inspektorát bezpečnosti Skupiny ČEZ (v ČEZ, a. s.) 

ICOC Identifikační číslo odběru 

ICRP 
International Commission on Radiological Protection (Mezinárodní 
komise radiologické ochrany) 

IDS Integrovaná dceřiná společnost 
IFR Instrumental Flight Rules (Pravidla pro let podle přístrojů) 
IG Inženýrská geologie 
IRZ Integrovaný registr znečišťování 
ISŘ Integrovaný systém řízení 
IZ Ionizující záření 
JB Jaderná bezpečnost 

JčK Jihočeský kraj 

JE Jaderná elektrárna 

JM Jaderný materiál 

JZ Jaderné zařízení 

KP 
Komerčně průmyslové plochy – označení území v dokumentaci 
územního plánování 

kt Knot (Uzel) - jednotka rychlosti odpovídající 1,852 km/hod 
LAA Letecká amatérská asociace 
LaP Limity a podmínky 

LB LOCA 
Large Break Loss of Coolant Accident (tzv. velká LOCA, neboli 
prasknutí hlavního cirkulačního potrubí vedoucího do reaktoru) 

LNTP 1 Limited Notice To Proceed 1 

LNTP 2 Limited Notice To Proceed 2 

LPS Lightning Protection System (Hromosvod) 

LRKO Laboratoř radiační kontroly 

LWR Light Water Reactor (Lehkovodní reaktor) 
LZ Lidské zdroje 

m p. t. Metrů pod terénem 

MF Ministerstvo financí 

ML, T, LÚ, 
PM, N 

Kód nehody nebo fáze letu, jejich vysvětlení, viz legenda k tabulce 
v kapitole 2.3 této zprávy 

MLEEV0, 
MLEEV, 
LRSEV, 
MDEEV 

Metody odhadu extrémních hodnot meteorologických ukazatelů, viz 
kapitola 2.4 této zprávy 
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Zkratka Význam 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSVP Mezisklad vyhořelého jaderného paliva 

MTOW Maximum Take-off Weight (Maximální vzletová hmotnost) 

MVE Malá vodní elektrárna 

MVZ 

Maximální výpočtové zemětřesení, shodný význam jako SSE dle 
standardu U.S. NRC 10 CFR 100, Appendix A – maximální 
projektová hodnota seismického zatížení, při které budovy zařízení a 
systémy projektované jako důležité pro jadernou bezpečnost 
zůstanou z hlediska jaderné bezpečnosti funkční 

MZ Ministerstvo zahraničí 

MZd Ministerstvo zdravotnictví 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NAP JE Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice 

NJZ Nový jaderný zdroj 

NJZ EDU 
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany; 2 jaderná zařízení – 2 
připravované nové bloky Jaderné elektrárny Dukovany 

NM Nautical Miles (Námořní míle) délková míra odpovídající 1852 m 
NRC Nuclear Regulatory Commission (Americká jaderná regulační komise) 
NV Nařízení vlády 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OZPP Obecně závazné právní předpisy 
OŽP Ochrana životního prostředí 
PAS Představenstvo akciové společnosti 

PBZ Předběžná bezpečnostní zpráva 

PD Proces dodavatelský (externí) 

PDCA 
Cyklus trvalého zlepšování procesů v systémech řízení kvality (Plan – 
Do – Check – Act) 

PNpU 
Pozemek navržený pro umístění objektů NJZ EDU s vlivem na 
jadernou bezpečnost  

PO Požární ochrana 

POIS_A 
Poissonova konstanta (ukazatel ke geomechanickým parametrům 
horniny) 

PrBZ Provozní bezpečnostní zpráva 

PSA 
Probabilistic Safety Assessment (Pravděpodobnostní hodnocení 
bezpečnosti) 

PSŘ Program systému řízení 
PÚR Politika územního rozvoje 
PV Proces vnitřní (interní) 
PVC Polyvinylchlorid 
PWR Pressurized Water Reactor (Tlakovodní reaktor) 

RAO Radioaktivní odpad 
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Zkratka Význam 

RK Radiační kontrola 
RMU Radiační mimořádná událost 
RO Radiační ochrana 
SaVI Související a vyvolané investice 
SB LOCA Small Break Loss of Coolant Accident (tzv. malá LOCA) 
SBO Station blackout 
SCŘB Segmentové centrum řízení bezpečnosti 

SDV 
Screening Distance Value (Třídící hodnota vzdálenosti), vzdálenost 
do které jsou vyhledávány zdroje vnějšího vlivu způsobeného 
člověkem 

SEA 
Strategic Environmental Assessment (proces posuzování vlivu na 
životní prostředí) 

SEK Státní Energetické Koncepce 

SIGS_K 
Pevnost v prostém tlaku, ukazatel ke geomechanickým parametrům 
horniny 

SKČ Skupina ČEZ 
SKŘ Systém kontroly a řízení 

SL-1 

Seismic Level 1 - méně závažná, pravděpodobnější úroveň 
zemětřesení viz čl. 9.1 doporučení IAEA SSG-9. V praxi jsou to 
takové kmitavé pohyby půdy, kterým bude s velkou pravděpodobností 
obsluha elektrárny čelit. 

SL-2 Seismic Level 2, viz zkratka „MVZ“ 
SLZ Sportovní létající zařízení (ultralehká letadla) 
SoD Smlouva o dílo 
SRKO Stanice radiační kontroly okolí 
SRN Spolková republika Německo 
STP Střežený prostor 
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů 
SVJP (SVP) Sklad vyhořelého jaderného paliva 
TB Technická bezpečnost 
TDS Teledozimetrický systém 
TLD Termoluminiscenční dozimetr 

TMA 
Terminal Control Area (Koncová řízená oblast) řízený vzdušný 
prostor pro přiblížení a odlety letadel 

TOC 
Total Organic Carbon (Celkový organický uhlík) ukazatel znečištění 
vody nebo vzduchu 

TPS Technické podpůrné středisko 

TRA 
Temporary Reserved Airspace (Dočasně rezervovaný vzdušný 
prostor) 

TSA Temporary Segregated Airspace (Dočasně vyhrazený prostor) 

TSFO Technický Systém Fyzické Ochrany 
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Zkratka Význam 

TVD Technická voda důležitá 
ÚCL Úřad pro civilní letectví 
ÚJV Řež Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. 
ULL, UL Ultralehký letoun 

UNSCEAR 
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation (Vědecká komise Spojených národů pro účinky atomového 
záření) 

ÚRAO Úložiště radioaktivních odpadů 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
V&V Verification and Validation (Verifikace a validace) 
VDS Vybraná dceřiná společnost ČEZ, a. s. 
VDU Video Display Unit (Zobrazovací jednotka) 
VFR Visual Flight Rules (Pravidla pro let za viditelnosti) 
VJE Útvar Výstavba jaderných elektráren 
VJP Vyhořelé jaderné palivo 
VN Vodní nádrž 
VněHP Vnější havarijní plán 
VOJ Kategorie vojenského letectví 

VS Vodohospodářský systém 

VS_ALT 
Rychlost střižné vlny (ukazatel ke geomechanickým parametrům 
horniny) 

VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. 
VVN Velmi vysoké napětí 
VZT Vzduchotechnika 

WANO 
World Association of Nuclear Operators (Asociace provozovatelů 
jaderných zařízení) 

WENRA 
Western European Nuclear Regulators Association (Asociace 
západoevropských jaderných dozorů) 

WMO 
World Meteorological Organization (Světová meteorologická 
organizace) 

ZBZ Zadávací bezpečnostní zpráva 
ZHP Zóna havarijního plánování 
ZRAO Zpracování radioaktivního odpadu 
ZRMU Zvládání radiační mimořádné události 

ZÚR JčK 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje – územně plánovací 
dokumentace podle § 36 zákona č. 283/2006 Sb. 

ZVN Zvláště vysoké napětí 
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Použité pojmy ZBZ NJZ EDU 
 

Pojem Definice ZBZ 

Abnormální provoz 

Stav jaderného zařízení odchylující se od normálního provozu, 
který nevede k závažnému poškození systémů, konstrukcí nebo 
komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a po kterém je 
jaderné zařízení bez opravy schopno normálního provozu. 

Aktivita, A 
Fyzikální veličina charakterizující počet jaderných přeměn, které 
proběhly v daném množství látky za jednotku času. Základní 
jednotkou veličiny je becquerel (Bq). 

Aktivní zóna 
Seskupení palivových souborů a komponent aktivní zóny v 
jaderném reaktoru. 

Alternativní prostředek 

Systém, konstrukce, komponenta nebo organizační opatření pro 
zvládání rozšířených projektových podmínek v situacích, kdy z 
důvodu poruchy ze společné příčiny může dojít při zajišťování 
základní bezpečnostní funkce ke ztrátě funkce bezpečnostního 
systému a funkce diverzního prostředku, určených projektem 
jaderného zařízení. 

Analýza citlivosti 
Analýza míry vlivu použitých předpokladů a zadaných vstupních 
údajů hodnocení určité skutečnosti na výsledky tohoto hodnocení. 

Analýza nejistot 

Hodnocení vlivu nejistot spojených s jednotlivými prvky logického 
modelu aktuálního stavu jaderného zařízení vytvořeného v rámci 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (dále jen „model 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti“) na celkové 
výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti. 

Areál NJZ EDU1 
Budoucí střežený prostor NJZ EDU (PNpU) a prostory k němu 
přiléhající, který budou využívány k zajištění výkonu činností 
souvisejících s využíváním jaderné energie. 

 
1  význam tohoto pojmu je v doslovném znění platný pouze ve vztahu k zvládání mimořádných radiačních událostí 

(zejména 3.13) 
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Pojem Definice ZBZ 

Autorizovaný limit 

Závazný kvantitativní ukazatel, stanovený zpravidla jako výsledek 
optimalizace radiační ochrany pro jednotlivou radiační činnost 
nebo jednotlivý zdroj ionizujícího záření stanovený úřadem v 
příslušném povolení. 

Bazén skladování 
Zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva s kapalným 
chladicím médiem. 

Bezpečnost 
Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 

Bezpečnostní funkce 
Činnost systému, konstrukce, komponenty nebo jiné součásti 
jaderného zařízení, která je významná pro zajišťování jaderné 
bezpečnosti jaderného zařízení. 

Bezpečnostní limit 

Mezní hodnota parametru charakterizujícího stav jaderného 
zařízení nebo jiného vyjádření bezpečnostní, technické nebo 
administrativní podmínky, jejíž překročení znamená ohrožení 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany nebo technické bezpečnosti 
v důsledku poruchy systému, konstrukce nebo komponenty. 

Bezpečnostní rezerva 
Hodnota vyjadřující rozdíl mezi kritériem přijatelnosti, které bylo 
stanoveno konzervativním přístupem, a bezpečnostním limitem. 

Bezpečnostní systém 
Systém určený ke spolehlivému plnění základní bezpečnostní 
funkce při abnormálním provozu a základní projektové nehodě. 

Bezpečný stav jaderného 
zařízení 

Stav jaderného zařízení, ve kterém je dlouhodobě zajištěno plnění 
základních bezpečnostních funkcí. 

Bloková dozorna 

Řídicí pracoviště, odkud mohou pracovníci obsluhy jaderného 
zařízení dohlížet na provoz jaderného zařízení s jaderným 
reaktorem a ovládat jej při provozních stavech a v havarijních 
podmínkách. 

Cliff edge effect 
Cliff edge effect je situace, kdy malé odchylky parametrů 
jaderného zařízení od jejich povolených hodnot způsobí jeho 
závažné abnormální chování. 

Časná radiační havárie 
Radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo. 
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Pojem Definice ZBZ 

Část vybraného zařízení 
Díl, jehož selhání nebo chybná funkce může ohrozit technickou 
bezpečnost vybraného zařízení. 

Činnost související s 
využíváním jaderné 
energie 

1. projektování, umísťování, výstavba, uvádění do provozu, 
provoz, provádění změny nebo vyřazování z provozu jaderného 
zařízení,  

2. navrhování, výroba, montáž, údržba, opravy a ověřování 
systémů jaderného zařízení nebo jejich součástí včetně materiálu 
k jejich výrobě,  

3. navrhování, výroba, údržba, opravy a ověřování obalového 
souboru pro přepravy, skladování nebo ukládání štěpných látek 
nebo radioaktivních látek,  

4. nakládání s jadernou položkou a provádění výzkumu a vývoje 
souvisejícího s jadernou položkou,  

5. přeprava radioaktivní nebo štěpné látky,  

6. uzavření úložiště radioaktivního odpadu. 

Činnost zvláště důležitá z 
hlediska jaderné 
bezpečnosti 

Činnost s přímým vlivem na jadernou bezpečnost vykonávaná v 
rámci řízení celého jaderného zařízení a jeho jednotlivých částí a 
při manipulaci s jaderným palivem. 

Činnost zvláště důležitá z 
hlediska radiační ochrany 

Činnost zajišťující plnění požadavků na radiační ochranu 
stanovených tímto zákonem, používání technických a 
organizačních opatření a postupů bezpečného provozu zdrojů 
ionizujícího záření a pracovišť s nimi nebo spočívající v provádění 
hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření anebo řízení služeb 
významných z hlediska radiační ochrany. 
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Členění systémů, 
konstrukcí a komponent 
jaderného zařízení 

Projekt jaderného zařízení bude v rámci zajišťování plnění 
bezpečnostních funkcí v souladu s jejich kategorizací členit 
systémy, konstrukce a komponenty na: 

a) systémy, konstrukce a komponenty bez vlivu na jadernou 
bezpečnost,  

b) systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou 
bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, a  

c) vybraná zařízení, a to  

1. vybraná zařízení, která nejsou bezpečnostními systémy, 
a  

2. bezpečnostní systémy. 

Projekt jaderného zařízení bude v rámci zajišťování plnění 
bezpečnostních funkcí a v souladu s jejich kategorizací členit 
bezpečnostní systémy podle zajišťovaných funkcí na: 

a) ochranné systémy kontroly a řízení (dále jen „ochranné 
systémy“),  

b) výkonné systémy a  

c) podpůrné systémy. 
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Dávková optimalizační 
mez 

Horní mez předpokládaných osobních dávek stanovená pro účely 
optimalizace radiační ochrany pro příslušný zdroj ionizujícího 
záření v plánované expoziční situaci. 

Deterministická 
bezpečnostní analýza 

Metoda analýzy, která používá pro vstupní parametry jaderného 
zařízení konkrétní numerické hodnoty bez ohledu na 
pravděpodobnost jejich výskytu (hodnota pravděpodobnosti je 
rovna 1) vedoucí k jedinému výsledku.  

Diverzifikace 

Zajištění bezpečnostní funkce pomocí dvou nebo více systémů, 
založených na odlišné technologii nebo fyzikálním principu tak, 
aby bylo vyloučeno jejich selhání z důvodů poruchy se společnou 
příčinou. 

Diverzní prostředek 
Systém, konstrukce, komponenta nebo organizační opatření pro 
zajištění nebo nahrazení bezpečnostní funkce v případě její ztráty 
v důsledku poruchy ze společné příčiny. 

Důležité ochranné a řídicí 
systémy 

Systém monitorující provoz jaderného zařízení a který na základě 
zjištění výskytu abnormálních podmínek zahájí akce, směřující 
k zabránění výskytu havarijních nebo potenciálně havarijních 
podmínek. Pojem ochrana je zde použit ve smyslu ochrana 
jaderného zařízení. Systém zahrnuje všechna příslušná elektrická 
a mechanická zařízení a obvody, počínaje senzory a konče vstupy 
řízení akčních členů. 

Efektivní dávka, E 
Součet ekvivalentních dávek ve všech výslovně uvedených 
tkáních a orgánech těla, vážený ve vztahu k radiosenzitivitě tkání 
pomocí tkáňového váhového faktoru. 

Energetické spouštění 
jaderného zařízení 

Etapa životního cyklu jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
jejímž účelem je ověřit projektové charakteristiky jaderného 
zařízení na různých výkonových hladinách předpokládaných 
projektem jaderného zařízení. 
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Expoziční situace 

Všechny v úvahu připadající okolnosti vedoucí k vystavení fyzické 
osoby nebo životního prostředí ionizujícímu záření; expoziční 
situací je  

1. plánovaná expoziční situace, která je spojena se záměrným 
využíváním zdroje ionizujícího záření,  

2. nehodová expoziční situace, která může nastat při plánované 
expoziční situaci nebo být vyvolána svévolným činem a vyžaduje 
přijetí okamžitých opatření k odvrácení nebo omezení důsledků, 
nebo  

3. existující expoziční situace, která již existuje v době, kdy se 
rozhoduje o její regulaci, včetně dlouhodobě trvajícího následku 
nehodové expoziční situace nebo ukončené činnosti v rámci 
plánované expoziční situace. 

Externí pracovník 
Radiační pracovník, který není zaměstnán provozovatelem 
sledovaného nebo kontrolovaného pásma, ale vykonává v tomto 
pásmu pracovní činnost, včetně žáka nebo studenta. 

Fyzická ochrana 
Systém technických a organizačních opatření zabraňující 
neoprávněným činnostem s jaderným zařízením nebo jaderným 
materiálem. 

Fyzická ostraha 
Fyzická ostraha jaderného zařízení a jaderného materiálu 
nalézající se ve střeženém prostoru, chráněném prostoru a 
vnitřním prostoru nebo životně důležitém prostoru. 

Fyzikální spouštění 

Etapa uvádění jaderného zařízení do provozu tvořená zavezením 
jaderného paliva do jaderného reaktoru a následným provedením 
testů fyzikálního spouštění jaderného zařízení, která začíná první 
manipulací s jaderným palivem s cílem jej zavézt do jaderného 
reaktoru. 

Havarijní ozáření 
Ozáření jiné než zasahující osoby v důsledku nehodové expoziční 
situace a ozáření zasahující osoby při nehodové expoziční situaci. 

Havarijní podmínky Stav jaderného zařízení, který není provozním stavem. 

Hazard (ohrožení) 

Potenciál škody nebo jiné újmy, působící jako faktor nebo 
podmínka, která by mohla nepříznivě ovlivnit jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
zabezpečení, monitorování radiační situace a zvládání radiační 
mimořádné události. 
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Hodnocení bezpečnosti 

Pravidelně, systematické, komplexní a ověřitelným způsobem 
prováděné hodnocení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Hodnocení bezpečnosti 
projektu 

Hodnocení souladu projektu jaderného zařízení s požadavky na 
projekt jaderného zařízení. 

Chráněný prostor 
Prostor, v němž se nalézá jaderný materiál II. kategorie, vnitřní 
prostor nebo životně důležitý prostor.  

Iniciační událost 

Událost vyžadující odezvu jaderného zařízení nebo jeho obsluhy 
pro převedení jaderného zařízení do bezpečného stavu, která by v 
případě selhání odezvy mohla vést k poškození jaderného paliva 
nebo úniku radioaktivní látky z jaderného zařízení. 

Ionizující záření 
Přenos energie v podobě částic nebo elektromagnetických vln 
vlnové délky nižší nebo rovnající se 100 nm s frekvencí vyšší nebo 
rovnající se 3 × 1015 Hz, který je schopen vytvářet ionty. 

Jaderná bezpečnost 

Stav a schopnost jaderného zařízení a fyzických osob 
obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému 
rozvoji štěpné řetězové reakce nebo úniku radioaktivních látek 
anebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezit následky 
nehod. 

Jaderné zařízení 

1. Stavba nebo provozní celek, jehož součástí je jaderný reaktor 
využívající štěpnou řetězovou reakci nebo jinou řetězovou 
jadernou reakci,  

2. sklad vyhořelého jaderného paliva,  

3. sklad čerstvého jaderného paliva, pokud není součástí jiného 
jaderného zařízení,  

4. obohacovací závod, závod na výrobu jaderného paliva nebo 
závod na přepracování vyhořelého jaderného paliva,  

5. sklad radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování 
radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení 
nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost,  

6. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího 
výlučně přírodní radionuklidy. 
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Jednoduchá porucha 

Událost, která vede ke ztrátě schopnosti některého systému, 
konstrukce nebo komponenty vykonávat stanovenou funkci, při níž 
jsou funkce ostatních systémů, konstrukcí a komponent 
zachovány; následné poruchy v témže systému, které vedou ke 
ztrátě schopnosti některé jeho další konstrukce nebo komponenty 
vykonávat stanovenou funkci vyvolané jednoduchou poruchou, 
jsou považovány za součást této jednoduché poruchy. 

Jednotlivec z obyvatelstva Fyzická osoba vystavená ozáření obyvatel. 

Kanál 
Kanál tvořený komponentou nebo jedním ze zálohujících se 
funkčních řetězců od čidla po zpracování signálu. 

Kolektivní efektivní 
(ekvivalentní) dávka 

Součet efektivních (ekvivalentních) dávek všech jednotlivců 
v určité skupině. 

Komponenty aktivní zóny 
Orgány mechanického řízení reaktivity (regulační klastry), 
diskrétní vyhořívající absorbátory, neutronové zdroje a hydraulické 
zátky vodicích trubek. 

Kontrolované pásmo 
Prostor s kontrolovaným vstupem, v němž jsou zavedena zvláštní 
pravidla k zajištění radiační ochrany a předcházení šíření 
kontaminace. 

Kontrolovaný stav 

Stav jaderného zařízení po událostech abnormálního provozu 
nebo havarijních podmínek, při kterém je plnění základních 
bezpečnostní funkcí zajištěno po dobu dostatečnou k zavedení 
opatření nezbytných pro dosažení bezpečného stavu. 

Konzervativní přístup 

Způsob posuzování vlivu neurčitostí znalostí, vstupních dat, 
použitých metod a modelů odborným odhadem nebo statistickým 
vyhodnocením výsledku tak, že výsledek hodnocení posuzované 
položky zahrnuje též jeho nejméně příznivé věrohodné varianty. 
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Kritérium jednoduché 
poruchy 

Bezpečnostní systémy budou schopny realizovat všechny 
bezpečnostní funkce potřebné po vzniku libovolné iniciační 
události při výskytu:  

- libovolné jednoduché detekovatelné poruchy v 
bezpečnostních systémech, doprovázené všemi 
identifikovatelnými, ale přímo nedetekovatelnými 
poruchami, 

- všech dalších poruch, které mohou být vyvolány výše 
zmíněnou výchozí jednoduchou poruchou, 

- všech poruch a falešných zapůsobení 
bezpečnostních systémů, které způsobí nebo jsou 
způsobeny danou iniciační událostí. 

Kritérium přijatelnosti 

Bezpečnostní, technická nebo administrativní podmínka nebo mez 
veličin určující jejich přijatelnost z hlediska jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události nebo zabezpečení. 

Kultura bezpečnosti 

Systém řízení nastavený tak, aby jeho prostřednictvím byly trvale 
rozvíjeny a pravidelně hodnoceny vlastnosti a postoje osob 
vykonávajících činnosti související s využíváním jaderné energie a 
činnosti v rámci expozičních situací a vlastnosti a postoje jejich 
pracovníků zajišťující jaderné bezpečnosti, radiační ochraně, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení pozornost 
odpovídající jejich významu. 

Kvalifikace na prostředí 

Schopnost systému, konstrukce nebo komponenty plnit požadavky 
stanovené jeho technickou specifikací na jeho funkci v pracovním 
prostředí a v podmínkách vyvolaných vlastnostmi území k 
umístění jaderného zařízení (dále jen „vlastnost území“). 

Kvalifikace zařízení 
Způsobilost systémů, konstrukcí a komponent k plnění funkcí 
požadovaných projektem jaderného zařízení 

Limity a podmínky 
Soubor požadavků, při jejichž plnění je výkon činnosti považován 
za bezpečný. 
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Mechanický zábranný 
prostředek 

Plot, stěna, zátaras, mříž a další prostředek zdržující fyzickou 
osobu při neoprávněném vniknutí nebo zabraňující 
neoprávněnému vjezdu dopravního prostředku do střeženého, 
chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru jaderného 
zařízení. 

Nakládání s radioaktivním 
odpadem 

Všechny činnosti, které souvisí se shromažďováním, tříděním, 
zpracováním, úpravou, skladováním a ukládáním radioaktivního 
odpadu, s výjimkou přepravy mimo prostor zařízení, ve kterém 
jsou tyto činnosti vykonávány. 

Nakládání s vyhořelým 
jaderným palivem 

Všechny činnosti, které souvisí se shromažďováním, skladováním, 
přepracováním nebo uložením vyhořelého jaderného paliva, s 
výjimkou přepravy mimo prostor zařízení, ve kterém jsou tyto 
činnosti vykonávány. 

Národní radiační havarijní 
plán 

Plán zpracovávaný pro území České republiky vně areálu 
jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie pro přípravu na 
řízení a provádění odezvy na radiační nehodu nebo radiační 
havárii s dopadem mimo zónu havarijního plánování. 

Návrhová událost 

Událost uvažovaná projektem jako zdroj možného rizika nebo 
kombinací rizik, která jsou uvažována v projektu jaderného 
zařízení a pro která je prokázáno splnění příslušných 
bezpečnostních požadavků. (definice platná pro kapitolu 2 ZBZ) 

Normální provoz 
Stav jaderného zařízení, při kterém jsou dodrženy limity a 
podmínky. 

Nouzový zdroj elektrického 

napájení 

Nouzový zdroj elektrického napájení, který je rychle dostupný, 
spolehlivý, nezávislý a za provozu testovatelný. 

Obalový soubor 
Soubor konstrukčních dílů nezbytných k úplnému uzavření 
radioaktivního obsahu. 

Odezva na radiační 
mimořádnou událost 

Uplatnění souboru opatření ke zvládnutí situace související se 
vznikem radiační mimořádné události s cílem znovunabytí kontroly 
nad vzniklou situací a zabránění následkům vzniklé radiační 
mimořádné události, včetně neradiačních následků, nebo jejich 
zmírnění. 

Odstupňovaný přístup 
Přístup odstupňovaný podle velikosti možného ozáření a jeho 
možných důsledků. 
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Odůvodnění 
Vyhodnocení záměru vykonávat činnost a jejích očekávaných 
výsledků z hlediska přínosu pro společnost a jednotlivce. 

Odvrácená dávka (averted 
dose) 

Dávka, které bylo zabráněno nebo která byla odvrácena 
zavedením ochranného opatření nebo souboru ochranných 
opatření, tj. rozdíl mezi předpokládanou dávkou při neuplatnění 
ochranných opatření a očekávanou zbytkovou dávkou. 

Ochrana do hloubky 

Způsob ochrany založený na několika nezávislých úrovních 
stupňovitě bránících vzniku možnosti ozáření pracovníků a 
obyvatelstva, šíření ionizujícího záření a úniku radioaktivních látek 
do životního prostředí. 

Ochranná opatření 

Opatření k omezování ozáření osob a životního prostředí při 
radiační mimořádné události.  

Ochranná opatření se dělí na neodkladná ochranná opatření 
(zahrnující ukrytí, použití jódové profylaxe a evakuaci) a následná 
ochranná opatření (zahrnující přesídlení obyvatel, omezení 
používání radionuklidem kontaminovaných potravin, vody a 
krmiv.). 

Optimalizace radiační 
ochrany 

Iterativní proces k dosažení a udržení takové úrovně radiační 
ochrany, aby ozáření fyzické osoby a životního prostředí bylo tak 
nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při uvážení všech 
hospodářských a společenských hledisek. 

Optimalizační mez 
Horní mez očekávaných dávek, kterými daný zdroj může působit 
na fyzické osoby, a která se stanovuje pro účely přípravy 
optimalizace radiační ochrany. 

Osobní dávka 

Souhrnné označení pro veličiny charakterizující míru zevního 
i vnitřního ozáření jednotlivé osoby, zejména efektivní dávku, 
úvazek efektivní dávky a ekvivalentní dávky v jednotlivých 
orgánech nebo tkáních; osobní dávky se měří osobními dozimetry. 

Osobní dozimetrie 
Kalibrace zařízení určeného k osobnímu monitorování, odečet 
nebo výklad jím zaznamenaných hodnot, měření radioaktivity v 
lidském těle nebo biologických vzorcích anebo posuzování dávek.  

Otevřený radionuklidový 
zdroj 

Radionuklidový zdroj, který není uzavřeným radionuklidovým 
zdrojem. 
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Ozáření 
Vystavení fyzické osoby ionizujícímu záření s výjimkou ozáření z 
přírodního pozadí. 

Ozáření obyvatel 
Všechna ozáření s výjimkou profesního ozáření, lékařského 
ozáření a havarijního ozáření při nehodové expoziční situaci nebo 
v jejím důsledku. 

Ozáření z přírodního 
pozadí 

Vystavení fyzické osoby ionizujícímu záření  

1. způsobené radionuklidem obsaženým přirozeně v lidském těle,  

2. způsobené kosmickým zářením, které je běžné na zemském 
povrchu,  

3. způsobené radionuklidem přítomným v lidskou činností 
neporušené zemské kůře, nebo  

4. z přírodního zdroje záření, které není modifikováno lidskou 
činností. 

Palivový element Jaderný materiál hermeticky uzavřený pokrytím. 

Palivový soubor 
Seskupení palivových elementů, které je do jaderného reaktoru 
zaváženo jako jeden celek a umožňuje manipulace s jaderným 
palivem stanovené projektem jaderného zařízení. 

Palivový systém 
Projektem jaderného zařízení určená sestava palivových souborů 
a dalších komponent aktivní zóny nezbytných k řízení reaktivity a k 
udržení projektové struktury palivových souborů v aktivní zóně. 

Pasivní funkcí systému, 
konstrukce nebo 
komponenty 

Funkce nebo vlastnost systému, konstrukce nebo komponenty, 
jejíž zajištění nevyžaduje aktivaci, mechanický pohon nebo 
dodávku média nebo energie z jiného systému. 

Pohotovostní ochrana 
Soustředění sil a prostředků Policie České republiky (dále jen 
„policie“) k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku 
vedeného proti jadernému zařízení. 

Porucha ze společné 
příčiny 

Porucha nebo selhání několika systémů, konstrukcí nebo 
komponent působením společné příčiny, které vedou ke ztrátě 
jejich bezpečnostní funkce. 

Porušení palivového 
elementu 

Narušení hermetičnosti pokrytí palivového elementu, které 
umožňuje únik radioaktivní látky z palivového elementu. 
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Postulovaná iniciační 
událost 

Odchylka od normálního provozu, která je náhodná, 
předpokládaná a je zahrnuta do projektových východisek a jejíž 
rozvoj může vést k abnormálnímu provozu nebo k havarijním 
podmínkám. 

Postulovaná vícenásobná 
událost (Scénář) 

Posloupnost událostí zahrnující zejména náhodný výskyt iniciační 
události, odezvu jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent 
zajišťujících bezpečnostní funkce a převedení jaderného zařízení 
do bezpečného nebo jiného stavu. 

Postupné vyřazování 
Vyřazování z provozu, při němž jsou vyřazovací činnosti rozděleny 
do několika postupných, věcně a časově ohraničených etap, mezi 
nimiž může být časová prodleva.  

Poškození palivového 
systému 

Překročení libovolného z projektových kritérií některé z komponent 
palivového systému, včetně porušení palivového elementu. 

Povrchová kontaminace 

Výskyt radioaktivní látky na povrchu v množství přesahujícím 0,4 
Bq/cm2 pro radionuklidové zdroje emitující záření beta nebo gama 
a pro nízce toxické radionuklidové zdroje emitující záření alfa, 
nebo 0,04 Bq/cm2 pro ostatní radionuklidové zdroje emitující 
záření alfa; povrchovou kontaminací je: 

1. nefixovaná kontaminace, kterou se rozumí povrchová 
kontaminace, kterou lze odstranit běžnými prostředky, nebo  

2. fixovaná kontaminace, kterou se rozumí jiná povrchová 
kontaminace než nefixovaná kontaminace. 

Pozemek navržený pro 
umisťování (PNpU) 

Část území k umístění jaderného zařízení, na kterém se bude ve 
fázích životního cyklu následujících po umístění jaderného 
zařízení nacházet střežený prostor NJZ EDU. 

Pozemek NJZ EDU 
Část území k umístění jaderného zařízení, na kterém se bude ve 
fázích životního cyklu následujících po umístění jaderného 
zařízení nacházet areál NJZ EDU. 

Prakticky vyloučená 
skutečnost 

Prakticky vyloučenou skutečností podmínka, stav nebo událost, 
jejichž výskyt je považován za fyzikálně nemožný nebo které jsou 
s vysokým stupněm věrohodnosti velmi nepravděpodobné 

Pravděpodobnostní 
bezpečnostní analýza 

Komplexní, strukturovaný přístup k identifikaci poruchových 
scénářů, představující koncepční a matematický nástroj pro 
stanovení numerických odhadů rizika. 
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Primární okruh Tlaková hranice primárního okruhu chlazení jaderného reaktoru. 

Profesní ozáření 
Ozáření v souvislosti s výkonem práce při činnosti v rámci 
plánované expoziční situace. 

Projekt jaderného zařízení 
Dokumentovaný návrh jaderného zařízení a postupy a návody pro 
činnosti související s využíváním jaderné energie během životního 
cyklu tohoto jaderného zařízení. 

Projektová kritéria 

Limitní hodnoty konkrétních fyzikálních nebo technologických 
veličin, vztahujících se ke konkrétnímu systému, stavební 
konstrukci nebo komponentě, jejichž nepřekročení prokazatelně 
zajišťuje splnění některého z projektových požadavků v daných 
projektových podmínkách. 

Projektová kritéria paliva Kritéria přijatelnosti pro jaderné palivo. 

Projektová východiska  

Soubor údajů charakterizujících funkce, které jsou zajišťovány 
systémy, konstrukcemi a komponentami jaderného zařízení při 
vnitřních a vnějších hrozbách a událostech, a hodnoty nebo 
rozsahy hodnot řídících parametrů jaderného zařízení, které jsou 
užívány při projektování jaderného zařízení. 

Projektová základní hrozba 

Soubor vlastností a schopností fyzické osoby, která se nachází 
uvnitř nebo vně jaderného zařízení nebo u jaderného materiálu, 
které jsou předmětem fyzické ochrany, a která je způsobilá s tímto 
předmětem úmyslně protiprávně naložit. 

Projektový limit 

Kritérium přijatelnosti, které je používáno pro hodnocení 
schopnosti jaderného zařízení nebo jeho systému, konstrukce 
nebo komponenty plnit jeho funkci předpokládanou projektem 
jaderného zařízení; 

projektovým limitem je zejména limit stanovený právním 
předpisem nebo na jeho základě odvozené kritérium přijatelnosti, 
které odpovídá způsobu hodnocení schopnosti jaderného zařízení 
plnit jeho funkci předpokládanou projektem jaderného zařízení. 

Provozní stav 
Stav jaderného zařízení, který je normálním provozem nebo 
abnormálním provozem. 
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Provozní událost 

Událost na jaderném zařízení se skutečnými nebo možnými 
důsledky pro jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení, která nastala během životního 
cyklu jaderného zařízení. 

Průkazná dokumentace 

Dokumentace prokazující a dokladující bezpečnost projektu 
zařízení a způsobilost zařízení pro jeho určené využití z hlediska 
pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti. Průkazná dokumentace 
slouží jako jeden ze základních podkladů pro povolení k provozu, 
kvalifikaci zařízení, vlastní bezpečné provozování, modifikace, 
rekvalifikace, opravy, prodlužování životnosti apod. 

Předmět ohrožující 
jadernou bezpečnost 

Zbraň, výbušnina, alkoholický nápoj a jiná návyková látka a jiné 
předměty, které jsou zahrnuty v projektové základní hrozbě. 

Přepracování vyhořelého 
jaderného paliva 

Činnost vykonávaná s cílem získat z vyhořelého jaderného paliva 
materiál pro další použití. 

Přepravce 
Držitel povolení k přepravě, podléhá-li přeprava povolení podle 
tohoto zákona, nebo osoba uvedená jako odesílatel v přepravních 
dokladech. 

Příjemce radioaktivního 
odpadu nebo vyhořelého 
jaderného paliva 

Osoba, ke které je plánována přeprava radioaktivního odpadu 
nebo vyhořelého jaderného paliva nebo k níž již přeprava probíhá. 

Připravenost k odezvě na 
radiační mimořádnou 
událost 

Soubor organizačních, technických, materiálních a personálních 
opatření připravovaných podle pravděpodobného průběhu 
radiační mimořádné události k odvrácení nebo zmírnění jejích 
dopadů a zpracovaných ve formě zásahových instrukcí, vnitřního 
havarijního plánu, havarijního řádu, plánu k provádění 
záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí (dále 
jen „vnější havarijní plán“) a národního radiačního havarijního 
plánu. 

Radiační činnost 

1. činnost s umělým zdrojem ionizujícího záření v rámci plánované 
expoziční situace včetně poskytování služeb v kontrolovaném 
pásmu pracoviště IV. kategorie, nebo  

2. činnost, při které je přírodní radionuklid v rámci plánovaných 
expozičních situací využíván pro své radioaktivní, štěpné nebo 
množivé charakteristiky včetně činnosti související se získáváním 
radioaktivního nerostu. 
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Radiační havárie 

Radiační mimořádná událost nezvládnutelná silami a prostředky 
obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně 
osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla, nebo 
vzniklá v důsledku nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového 
zdroje, která vyžaduje zavedení neodkladných ochranných 
opatření pro obyvatelstvo. 

Radiační mimořádná 
událost 

Událost, která vede nebo může vést k překročení limitů ozáření, a 
která vyžaduje opatření, jež by zabránila jejich překročení nebo 
zhoršování situace z pohledu zajištění radiační ochrany. 

Radiační mimořádná 
událost prvního stupně 

Radiační mimořádná událost zvládnutelná silami a prostředky 
obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně 
osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla. 

Radiační nehoda 

Radiační mimořádná událost nezvládnutelná silami a prostředky 
obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně 
osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla, nebo 
vzniklá v důsledku nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového 
zdroje, která nevyžaduje zavedení neodkladných ochranných 
opatření pro obyvatelstvo. 

Radiační ochrana 
Systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření 
fyzické osoby a k ochraně životního prostředí před účinky 
ionizujícího záření. 

Radiační pracovník Každá fyzická osoba vystavená profesnímu ozáření. 

Radioaktivita 

Radioaktivita je přírodní jev, při němž dochází k přeměně složení 
nebo energetického stavu atomového jádra, přičemž je zpravidla 
emitováno vysokoenergetické ionizující záření. 

Radionuklidem, respektive radioizotopem, je pak nuklid, respektive 
izotop, podléhající radioaktivní přeměně – radioaktivitě. 

Radioaktivní látka 
Radioaktivní látkou jakákoliv látka, která obsahuje radionuklid 
nebo je jím kontaminovaná v míře, která z hlediska možného 
ozáření vyžaduje regulaci podle tohoto zákona. 

Radioaktivní odpad 

Věc, která je radioaktivní látkou nebo předmětem nebo zařízením 
ji obsahujícím nebo jí kontaminovaným, pro kterou se 
nepředpokládá další využití a která nesplňuje podmínky stanovené 
tímto zákonem pro uvolňování radioaktivní látky z pracoviště. 
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Radionuklidový zdroj 

Zdroj ionizujícího záření obsahující radioaktivní látku, u nějž 
součet podílů aktivit radionuklidů a zprošťovacích úrovní aktivit pro 
tyto radionuklidy je větší než 1 a současně součet podílů 
hmotnostních aktivit radionuklidů a zprošťovacích úrovní 
hmotnostních aktivit pro tyto radionuklidy je větší než 1. 

Realistický přístup 

Způsob posuzování vlivu neurčitostí znalostí, vstupních dat, 
použitých metod a modelů odborným odhadem nebo statistickým 
vyhodnocením výsledku hodnocení posuzované položky, při němž 
výsledek představuje jeho nejpravděpodobnější variantu. 

Redundance 

Zajištění záložních (stejných nebo odlišných) systémů, konstrukcí 
nebo komponent tak, aby kterákoliv z nich mohla plnit 
požadovanou funkci bez ohledu na provozní stav nebo poruchu 
ostatních, poskytuje tak ochranu proti jednoduché poruše. 

Referenční úroveň 

Úroveň ozáření nebo rizika ozáření v nehodové expoziční situaci 
nebo v existující expoziční situaci, kterou je nežádoucí překročit; 
snížením úrovně ozáření nebo rizika ozáření na referenční úroveň 
nelze mít optimalizaci radiační ochrany za docílenou.  

Reprezentativní osoba 
Jednotlivec z obyvatelstva zastupující modelovou skupinu 
fyzických osob, které jsou z daného zdroje a danou cestou nejvíce 
ozařovány. 

Riziko 

Možnost, že s určitou četností vznikne událost, která by mohla 
nežádoucím způsobem ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Rozšířené projektové 
podmínky (DEC) 

Havarijní podmínky vyvolané scénáři závažnějšími než základní 
projektová nehoda, které jsou zohledněny při projektování 
jaderného zařízení. 

Rozšířené projektové 
podmínky bez vážného 
poškození paliva 

Události rozšířených projektových podmínek nepřecházející do 
těžkých havárií (vážným poškozením paliva je myšleno tavení 
paliva, které není omezeno na centrum palivové tablety, 
rozsáhlejší ztráta integrity palivových proutků nebo významné 
změny geometrie palivových souborů). Události rozšířených 
projektových podmínek bez vážného poškození paliva mohou 
vzniknout v jakémkoli provozním stavu (např. při provozu na 
výkonu, v odstaveném stavu), v bazénu skladování ozářeného 
jaderného paliva, ve skladu čerstvého jaderného paliva nebo ve 
skladu použitého jaderného paliva. 
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Rozumně proveditelné 

Za rozumně proveditelné se má plnění požadavku stanoveného 
vyhláškou na projekt, je-li tímto plněním riziko radiační havárie, 
které vyplývá z nedostatečné schopnosti jaderného zařízení 
naplňovat stanovené bezpečnostní cíle, sníženo a současně 
nedochází k závažné změně důvodů a podmínek pro využívání 
jaderného zařízení. 

Řízení životnosti 

Proces spojující řízené stárnutí a ekonomické plánování s cílem 
optimalizovat provoz, údržbu a dobu životnosti systémů, 
konstrukcí a komponent a udržovat požadovanou úroveň 
výkonnosti a bezpečnosti bloku a zároveň maximalizovat výnos 
investic po plánovanou dobu života elektrárny. 

Sekundární okruh Systém sekundárního okruhu chlazení jaderného reaktoru. 

Skladování radioaktivního 
odpadu 

Předem časově omezené umístění radioaktivního odpadu do 
prostoru, objektu nebo zařízení s úmyslem jej znovu vyjmout. 

Sledované pásmo Prostor, který podléhá dohledu pro účely radiační ochrany. 

Sousedící osoba 

Všechny osoby dotčené vnitřním havarijním plánem, včetně osoby 
provozující objekt nebo zařízení, které může být radiační 
mimořádnou událostí vzniklou při činnosti, k níž bylo držiteli 
povolení vydáno povolení, ovlivněno nebo zasaženo. 

Stabilizovaný podkritický 
stav 

Ustálený stav jaderného zařízení dosažený v abnormálním 
provozu a v havarijních podmínkách působením systémů 
určených projektem jaderného zařízení, ve kterém je jaderný 
reaktor podkritický a jsou, po dobu potřebnou pro uplatnění 
opatření k dosažení bezpečného stavu jaderného zařízení, 
zajištěny základní bezpečnostní funkce. 

Stárnutí zařízení 

Proces postupného zhoršování vlastností, které podmiňují jeho 
provozuschopnost; příčinou je zejména působení provozních 
podmínek, času nebo změna požadavků na bezpečnost. Stárnutí 
zařízení elektrárny může snížit úroveň bezpečnostních rezerv 
a zkrátit celkovou dobu provozu zařízení. 

Stavy elektrárny 
Stavy a podmínky, ve kterých se může zařízení nalézat a které se 
dělí na provozní stavy a havarijní podmínky. 
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Střežený prostor 
Prostor, v němž se nalézá jaderný materiál III. kategorie, nebo 
chráněný prostor. 

Systém kontroly a řízení 
(SKŘ) 

Systémy, konstrukce a komponenty, které slouží k měření 
parametrů jaderného zařízení, k jejich vyhodnocení a zobrazení 
pro potřeby pracovníků obsluhy jaderného zařízení a k ovládání 
jaderného zařízení, včetně spouštění a řízení zásahů potřebných 
pro zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Systém ochranné obálky 
(Kontejnment) 

Systémy, konstrukce a komponenty určené projektem jaderného 
zařízení k zabránění šíření ionizujícího záření a úniku radioaktivní 
látky z jaderného reaktoru a k ochraně jaderného reaktoru proti 
působení vlastností území a vnější hrozbě. 

Systém přeměny energie 
Systém přeměny energie páry produkované z jaderné energie na 
elektrickou energii. 

Systémy, konstrukce a 
komponenty s vlivem na 
jadernou bezpečnost 

Viz. pojem „Členění systémů, konstrukcí a komponent jaderného 
zařízení“ 

Štěpná látka 

Izotopy uranu 233U anebo 235U, izotopy plutonia 239Pu anebo 241Pu 
nebo jakákoliv kombinace těchto radionuklidů kromě neozářeného 
přírodního uranu anebo ochuzeného uranu a přírodního uranu 
anebo ochuzeného uranu, které byly ozářeny pouze v tepelných 
reaktorech. 

Technická bezpečnost 
Stav trvalé shody vybraného zařízení s technickými požadavky na 
něj kladenými, při němž není ohroženo lidské zdraví a majetek. 

Technický systém fyzické 
ochrany 

Integrovaný systém určený k zajištění detekce narušení 
vymezených prostorů, zdržení postupu narušitele, zajištění 
kontroly vstupu fyzických osob a vjezdu dopravních prostředků a 
přenosu poplachové informace a jejího vyhodnocení na řídicím 
centru. 

Těžká havárie 

Havarijní podmínky, při kterých dochází k vážnému poškození 
jaderného paliva, a to vážným poškozením a nezvratnou ztrátou 
struktury aktivní zóny jaderného reaktoru (dále jen „aktivní zóna“) 
nebo systému pro skladování jaderného paliva poškozením 
palivových souborů v důsledku tavení jaderného paliva. 
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Pojem Definice ZBZ 

Těžké poškození 
palivového systému 

Ztráta uchladitelné geometrie a/nebo schopnosti zasunutí orgánů 
mechanické regulace. 

Událost 

Jakýkoliv výskyt odchylky od podmínek normálního provozu, 
nezamýšlená událost, včetně provozní chyby, selhání zařízení 
nebo jiné nehody a úmyslného jednání ze strany ostatních, jejichž 
důsledky nebo potenciální důsledky nejsou hlediska jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení, zanedbatelné. 

Ukládání radioaktivního 
odpadu 

Trvalé umístění radioaktivního odpadu do prostoru, objektu nebo 
zařízení bez úmyslu jej vyjmout. 

Úložiště radioaktivního 
odpadu 

Prostor, objekt nebo zařízení sloužící k ukládání radioaktivního 
odpadu. 

Úplné vyřazení 

Uvedení jaderného zařízení, pracoviště III. kategorie nebo 
pracoviště IV. kategorie do stavu umožňujícího jeho využití k 
jinému účelu nebo využití území, v němž se nacházelo, bez 
omezení. 

Úřad Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 

Úvazek efektivní dávky, 
E(τ) 

Součet součinů úvazků orgánových nebo tkáňových 
ekvivalentních dávek a příslušných tkáňových váhových faktorů 
(wT), kde τ je doba integrace v letech po příjmu. Časové období 
úvazku je pro dospělé 50 let po příjmu a u dětí do věku 70 let. 

Uvolňovací úroveň 

Hodnota hmotnostní aktivity nebo celková aktivita, při jejichž 
nepřekročení mohou být radioaktivní odpady, radioaktivní látky a 
předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy nebo jimi 
kontaminované uváděny do životního prostředí bez povolení 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Uzavřený radionuklidový 
zdroj 

Radionuklidový zdroj, jehož úprava zapouzdřením nebo 
ochranným překryvem zajišťuje zkouškami ověřenou těsnost a 
vylučuje za předvídatelných podmínek použití a opotřebování únik 
radionuklidu. 
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Pojem Definice ZBZ 

Území k umístění JZ  

Území k umístění NJZ EDU, ve kterém se hodnotí jeho vlastnosti 
způsobilé ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 
jaderného zařízení. 

Validace počítačových 
systémů a výpočtových 
prostředků 

Proces testování a hodnocení integrovaného počítačového 
systému (hardware a software) tak, aby byla zaručena shoda s 
požadavky na funkčnost, výkonnost a na kompatibilitu rozhraní 
(interface). 

Velká radiační havárie 
Radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření 
pro obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově. 

Verifikace počítačových 
systémů a výpočtových 
prostředků 

Proces, který v dané fázi procesu vývoje systému ověřuje 
správnost postupu a kvalitu provedení požadovaného v předchozí 
fázi. 

Vnější havarijní plán 
Plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje 
nebezpečí (v rámci zóny havarijního plánování, avšak mimo areál 
jaderného zařízení). 

Vnitřní havarijní plán 
Plán k provádění záchranných a likvidačních prací v rámci areálu 
jaderného zařízení. 

Vnitřní prostor 
Prostor, v němž je umístěn nebo skladován jaderný materiál I. 
Kategorie. 

Vybraná zařízení 
Viz. pojem „Členění systémů, konstrukcí a komponent jaderného 
zařízení“ 

Vybrané zařízení 
Systém, konstrukce, komponenta nebo jiná součást jaderného 
zařízení, které mají vliv na jadernou bezpečnost a na plnění 
bezpečnostních funkcí. 

Vyhořelé jaderné palivo 
Ozářené jaderné palivo, které bylo trvale vyjmuto z aktivní zóny 
jaderného reaktoru. 

Výpust 

Kapalná nebo plynná látka vypouštěná do životního prostředí, 
která obsahuje radionuklidy v množství nepřevyšujícím uvolňovací 
úrovně nebo vypouštěná do životního prostředí za podmínek 
uvedených v povolení k uvádění radionuklidů do životního 
prostředí. 
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Pojem Definice ZBZ 

Vyřazování z provozu 

Administrativní a technické činnosti, jejichž cílem je úplné vyřazení 
nebo vyřazení jaderného zařízení, pracoviště III. kategorie nebo 
pracoviště IV. kategorie s omezením k použití k dalším činnostem 
souvisejícím s využíváním jaderné energie nebo činnostem v 
rámci expozičních situací. 

Zabezpečení 
Zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje 
ionizujícího záření. 

Základní bezpečnostní 
funkce 

Bezpečnostní funkce zajišťující plnění principů bezpečného 
využívání jaderné energie, kterými jsou: 

a) umožnit v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit 
jaderný reaktor a udržovat jej v podkritickém stavu,  

b) zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové 
reakce, 

c) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického 
stavu mimo vnitřní prostor jaderného reaktoru, 

d) zajistit odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a 
technologickými systémy a 

e) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření 
ionizujícího záření do životního prostředí. 

Základní projektová 
nehoda  

Havarijní podmínky, při kterých správná funkce bezpečnostních 
systémů zajistí, že nedojde k překročení odpovídajících 
referenčních úrovní nebo limitů ozáření. 

Základní projektová 
východiska 

Projektová východiska, jejichž dodržení nebo nepřekročení zajistí, 
že nedojde k události závažnější, než je základní projektová 
nehoda. 

Záložní pracoviště Záložní pracoviště blokové dozorny. 

Zařízení pro skladování 
ozářeného jaderného 
paliva 

Zařízení pro skladování ozářeného jaderného paliva, kterými jsou 
prostory jaderného zařízení nebo sklad vyhořelého jaderného 
paliva. 

Zasahující osoba 

Fyzická osoba, které jsou stanoveny úkoly v rámci nehodové 
expoziční situace a která by mohla být vystavena ozáření při 
provádění opatření v rámci odezvy na radiační mimořádnou 
událost. 
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Pojem Definice ZBZ 

Zbytková (residuální) 
dávka (Residual dose) 

Dávka, která se očekává, že bude způsobena i po plném uplatnění 
ochranných opatření (nebo po rozhodnutí nezavádět žádná 
ochranná opatření). 

Zdroj ionizujícího záření 

1. radioaktivní látka a předmět nebo zařízení ji obsahující nebo 
uvolňující, nebo 

2. generátor záření, kterým je zařízení způsobilé generovat 
ionizující záření. 

Zkušební provoz 
jaderného zařízení 

Etapa energetického spouštění jaderného zařízení, jejímž účelem 
je ověřit v průběhu delšího časového intervalu projektové 
charakteristiky, spolehlivost a stabilitu jaderného zařízení.  

Zóna havarijního plánování 

Oblast v okolí areálu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. 
kategorie, ve které se na základě analýzy a hodnocení radiační 
mimořádné události uplatňují požadavky na přípravu zavedení 
neodkladných ochranných opatření podle § 104 odst. 1 písm. a) 
AtZ, dalších opatření ochrany obyvatelstva v důsledku 
předpokládaného překročení referenčních úrovní a jiných opatření 
ochrany obyvatelstva. 

Zvládání radiační 
mimořádné události 

Systém postupů a opatření k zajištění 

1. analýzy a hodnocení radiační mimořádné události, kterou je 
analýza v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí a 
hodnocení jejich dopadů, 

2. připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost, 

3. odezvy na radiační mimořádnou událost a 

4. nápravy stavu po radiační havárii. 

Zvláštní odborná 
způsobilost 

Schopnost prakticky využít informace a dovednosti získané v 
rámci požadovaného vzdělání, odborné praxe a odborné přípravy, 
které jsou předpokladem udělení oprávnění k vykonávání činností 
zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační 
ochrany. 

Životně důležitý prostor 
Prostor, v němž jsou umístěny systémy a zařízení důležité z 
hlediska jaderné bezpečnosti. 

Životní cyklus jaderného 
zařízení 

Období vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné 
energie, od umístění jaderného zařízení za účelem jeho provozu 
až po vyřazení jaderného zařízení z provozu. 
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Definované stavy jaderného zařízení pro potřeby zpracování ZBZ 

 

Provozní stavy Havarijní podmínky 

Prakticky 
vyloučené 
podmínky Normální 

provoz 
Abnormální 

provoz 

Základní 
projektové 

nehody 

Rozšířené projektové 
podmínky 

Bez vážného 
poškození 
jaderného 

paliva 

Těžké 
havárie 
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VÝKRESY ZBZ 
Výkr. 1 Mapa širších vztahů se zakreslením ZHP EDU na 16 sektorů pro 22,5°, Měřítko 1 : 

50 000. 

Výkr. 2 Mapa přírodních jevů území k umístění NJZ EDU – využívání a monitoringu vod, Měřítko 
1 : 50 000. 

Výkr. 3 Zájmové území z hlediska podzemních vod a směry proudění podzemních vod v území 
k umístění NJZ EDU, Měřítko 1 : 50 000. 

Výkr. 4 Přehledná účelová hydrogeologická mapa území k umístění NJZ EDU, Měřítko 1 : 
50 000. 

Výkr. 5 Mapa směrů proudění podzemní vody v zájmovém území NJZ EDU, Měřítko 1 : 50 000. 

Výkr. 6 Situace vnějších vlivů v okolí pozemku NJZ EDU, Měřítko 1 : 25 000. 

Výkr. 7 Situace zdrojů vnitřních vlivů, Měřítko 1 : 2 000. 

Výkr. 8 ZUR kraje Vysočina – Koordinační výkres, Měřítko 1 : 100 000. 

Výkr. 9 Souhrnná situace provedených průzkumů na PNpU NJZ EDU, Měřítko 1 : 2 000. 

Výkr. 10 Geologická mapa odkrytá, Měřítko 1 : 2 000. 

Výkr. 11 Geologická mapa v úrovni kóty 389 m n. m., Měřítko 1 : 2 000. 

Výkr. 12 Geologická mapa v úrovni kóty 384 m n. m., Měřítko 1 : 2 000. 

Výkr. 13 Geologická mapa v úrovni kóty 374 m n. m., Měřítko 1 : 2 000. 

Výkr. 14 Rajónová mapa předpokládaného průběhu hluboce zvětralých hornin krystalinika na 
PNpU NJZ EDU, Měřítko 1 : 2 000. 

Výkr. 15 Vzorový geologický profil P28, Měřítko 1 : 1 000/500. 

Výkr. 16 Účelová geologická mapa území k umístění do 25 km od pozemku NJZ EDU, Měřítko 1 
: 50 000. 

Výkr. 17 Účelová geologická mapa území EDU 5 km, Měřítko 1 : 25 000. 
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PŘÍLOHY ZBZ 
Příl. 1 Preferovaný seznam vybraných norem z úrovně Level IV. a Level V. 

Příl. 2 Předpokládaný generel pro NJZ EDU. 

Příl. 3 Seznam Souvisejících a vyvolaných investic. 
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Výstavbová plocha NJZ
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5 km od hranice pozemku NJZ EDU

vymezení zájmového území podle proudění
podzemní vody

silnice

vodní tok

hydrologické povodí 3. řádu

hydrologické povodí 4. řádu

vodní nádrž

zástavba

Monitoring a využívání vod v lokalitě
%, profily měření jakosti povrchových vod

%, profily měření jakosti podzemních vod

") klimatické stanice

") srážkové stanice

!C měření vydatnosti pramenů

!C vodoměrné stanice povrchových vod

!C měření hladin vrtů

#* odběry povrchových vod

#* odběry PZV

#* odběry PZV pro pitné účely

Evropsky významné lokality
ano

ne

Kategorie zvláště chráněného území
národní přírodní památky

přírodní památky
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1642-Kvartér Jevišovky

6550-Krystalinikum v povodí Jihlavy

6540-Krystalinikum v povodí Dyje - západní část

2241-Dyjsko-svratecký úval

5222-Boskovická brázda - jižní část

6560-Krystalinikum v povodí Svratky - střední část

6570-Krystalinikum brněnské jednotky
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Výstavbová plocha NJZ
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5 km od hranice pozemku NJZ EDU

vymezení zájmového území podle proudění
podzemní vody

silnice

vodní tok

hydrologické povodí 3. řádu

hydrologické povodí 4. řádu

vodní nádrž

zástavba

kvartérní hydrogeologické rajony

základní hydrogeologické rajóny

b generelní směry proudění podzemní vody v
přípovrchovém kolektoru
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ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ:

Mapa vytvořena s využitím podkladů z Hydrogeologické 
mapy ČR 1:50 000, listy 23-42, 23-44, 24-31, 24-32, 24-33, 
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Podbabská 2582/30, 16 00 Praha 6

Šipky zobrazující směr proudění podzemní vody jsou 
v některých případech vedeny napříč hydrologickými 
(orografickými) rozvodnicemi. Směr proudění podzemní 
vody je dán sklonem (gradientem) hladiny podzemní vody, 
nikoliv vedením orografických rozvodnic podle vrstevnic
terénu. I když je ve většině případů v zobrazeném území 
vedení hydrologických a hydrogeologických rozvodnic velmi
blízké, v některých místech se liší (např. v sz. části území 
u Třebenic), a pak může dojít k tomu, že proudění podzemní 
vody nastává napříč hydrologickou rozvodnicí.
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podzemní vody
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hydrologické povodí 3. řádu
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vodní nádrž

zástavba

Hlavní skupiny hornin
puklinový kolektor krystalinických hornin (střídající se
migmatity, granulity, amfibolity a další typy
metamorfovaných hornin), ve větších hloubkách
proudění podzemní vody vázáno na propustnější
pukliny a tektonické zóny

E E E E E

E E E E E

puklinový kolektor krystalinika třebíčského masívu
(magmatity - durbachit) s přípovrchovou zónou
zvýšené propustnosti, ve větších hloubkách proudění
podzemní vody vázáno na propustnější pukliny a
tektonické zóny

komplex střídajících se průlinově-puklinových
kolektorů psafitických, psemitických a
aleuropletických sedimentů boskovického příkopu
permokarbonského stáří, s přípovrchovou zónou
zvýšené propustnosti

průlinově propustný kolektor v sedimentech neogénu
v nadloží puklinového kolektoru krystalinika.
Zvodnění závisí na zachované mocnosti sedimentů,
a jejich propustnost na zastoupení psefitické,
psamitické a aleuropelitické frakce

Transmisivita horninového prostředí T
[m2/s]

střední 10-3 až 10-4

nízká 10-4 až 10-5

velmi nízká 10-5 až 10-6
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PREFEROVOVANÝ SEZNAM VYBRANÝCH NOREM 

Z ÚROVNĚ LEVEL IV. A LEVEL V. 
 

Úroveň IV 

Pořadové 

číslo 
Norma Název 

1.  ČSN EN 62241 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah 

2.  ČSN EN 61069 Měření a řízení průmyslových procesů 

3.  
ČSN EN 61513 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 

bezpečnost - Obecné požadavky na systémy 

4.  
ČSN EN 61226 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 

bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí 

5.  
ČSN EN IEC 
60964 

Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh 

6.  
ČSN EN 60965 Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná dozorna umožňující 

odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny 

7.  

ČSN EN 62340 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 
bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou 
příčinou (CCF) 

8.  

ČSN IEC 60880 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 
bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů 
vykonávajících funkce kategorie A 

9.  
ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností 

10.  
ČSN EN 60987 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 

bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů 

11.  
ČSN EN IEC 
60709 

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 
bezpečnost - Oddělování 

12.  
ČSN EN 60671 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 

bezpečnost - Přehledové zkoušky 

13.  
ČSN EN 60780-
323   

Jaderná zařízení – Elektrické zařízení důležité pro bezpečnost – 
Způsobilost  

14.  
IEC 60980 Recommended practices for seismic qualification of electrical 

equipment of the safety system for nuclear generating stations 

15.  

ČSN EN IEC 
61500 

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro 
bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce 
kategorie A 

16.  

ČSN EN IEC 
62138 

Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost 
- Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající 
funkce kategorie B nebo C 

17.  

IAEA Nuclear 
Security Series 
No. 17 

Computer Security at Nuclear Facilities 

18.  

US NRC 
Regulatory 
Guide 5.71 

Cyber Security Programs For Nuclear Facilities 

19.  
ANSI/ANS 3.5 Nuclear Power Plant Simulators for Use in Operator Training and 

Examination 

20.  
DOE-STD-1073-
2016 

Configuration Management 

21.  
IAEA-TECDOC-
1335 

Configuration Management in Nuclear Power Plants 

22.  
IEEE 383 IEEE Standard for Qualifying Electric Cables and Splices for 

Nuclear Facilities 
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23.  
IEEE 344 IEEE Standard for Seismic Qualification of Equipment for Nuclear 

Power Generating Stations 

24.  
IEEE 485 IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for 

Stationary Applications 

25.  

IEC 60772 Nuclear power plants - Instrumentation systems important to safety 
- Electrical penetration assemblies in containment structures 
 

26.  
IEEE 317 IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in Containment 

Structures for Nuclear Power Generating Stations 

27.  
IEEE 387 Standard for Criteria for Diesel Generator Units Applied as Standby 

Power Supplies for Nuclear Power Generating Stations 

28.  

IAEA TECDOC 
1188 

Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power 
Plant Components Important to Safety: In-containment 
Instrumentation and Control Cables 

29.  IAEA NP-T-3.6 Assessing and Managing Cable Ageing in Nuclear Power Plants 

30.  
IAEA NS-G-1.7 Protection against Internal Fires and Explosions in the Design of 

Nuclear Power Plants 
31.  IAEA SSG-34 Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants 

32.  

EPRI report 
NP6041, 
Revision 1 

"A Methodology for Assessment of Nuclear Power Plant Seismic 
Margin". 

 

Úroveň V 

Pořadové 

číslo 
Norma Název 

1.  
ČSN EN ISO 
5457 

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů 

2.  ČSN EN 60045 Parní turbíny 

3.  ČSN EN 60953 Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín 

4.  
ČSN ISO 7919 Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících 

hřídelích 

5.  ČSN ISO 20816 Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů 
6.  ISO 22266 Mechanical vibration - Torsional vibration of rotating machinery 

7.  
ČSN ISO 10816   Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na 

nerotujících částech 
8.  ČSN EN 60300 Management spolehlivosti 
9.  ČSN EN 61131 Programovatelné řídicí jednotky 

10.  
ČSN IEC 61772 Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek 

(VDU) 
11.  ČSN EN 62628 Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti 

12.  
ISO/IEC/IEEE 
12207 

Systems and software engineering. Software life cycle processes 

13.  ČSN EN 60034 Točivé elektrické stroje 
14.  ČSN EN 60044 Přístrojové transformátory 
15.  ČSN EN 61869 Přístrojové transformátory 
16.  ČSN IEC 72  Rozměry a výkony točivých elektrických strojů 
17.  ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
18.  ČSN EN 60085 Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení 

19.  
ČSN EN 61850 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických 

společnostech  

20.  
ČSN IEC/TS 
60479 

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo 

21.  ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého napětí 
22.  ČSN EN 60909    Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách  
23.  ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí 
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24.  ČSN EN 61936 Elektrické instalace nad AC 1 kV 

25.  
ČSN EN 50272 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a 

akumulátorové instalace 

26.  
ČSN EN 50272 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a 

akumulátorové instalace 
27.  ČSN EN 61000    Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  

28.  
ČSN EN 55032 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení. 

Požiadavky na emisi 

29.  
ČSN EN 55011    Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky 

vysokofrekvenčního rušení  
30.  ČSN EN 62305    Ochrana před bleskem  
31.  ČSN EN 60664    Koordinace izolace zařízení nízkého napětí 
32.  ČSN EN 60071    Koordinace izolace  
33.  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 
34.  ČSN EN 62271 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení 
35.  ČSN EN 60754 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů 
36.  ČSN EN 60228    Jádra izolovaných kabelů 

37.  
ČSN EN 60445 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení 

a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

38.  
ČSN IEC 60331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost 

obvodu 
39.  ČSN EN 60332 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru 

40.  
ČSN EN IEC 
60332 

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru 

41.  ČSN EN 61034 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek 
42.  ČSN EN 60076 Výkonové transformátory 
43.  ČSN IEC 60076 Výkonové transformátory 

44.  
ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných 

distribučních sítí 

45.  
ČSN EN 50561    Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého 

napětí 
46.  ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů 
47.  ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 
48.  ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 
49.  ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 
50.  ČSN EN 60079   Výbušné atmosféry 
51.  IEEE 421.1 Definitions for Excitation Systems for Synchronous Machines 

52.  
ČSN EN 1990-
1999 

Eurokód 

53.  ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
54.  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
55.  ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
56.  ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
57.  ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
58.  ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 
59.  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

60.  
ČSN CEN/TR 
13201 

Osvětlení pozemních komunikací 

61.  ČSN ISO 1999     Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku 
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SO Name CS

363/1-01 Main stromwater dtainage from EDU

363/1-02 Process waste water quality controll station

364/1-01 Waste water tratment plant

367/1-01 Retence basins

377/1-01 Drinking water reservoir and pumping station

377/6-01 Pumping station

441/1-01 Auxiliary Boiler

442/1-01 Auxiliary Boiler - stack

460/1-01 Vent stack - unit 1

460/1-02 Vent stack - unit 2

490/1-01 Strojovna 1 Turbine building 1

490/1-02 Strojovna 2 Turbine building 2

521/1-01 6kV switchgear

521/1-02 Trafostanice Transformer station

521/1-03 Metalurgical storage - transformer

521/1-04 Photovoltaic power plant

524/1-01 Compressor pumping station - electro 1

524/1-02 Compressor pumping station - electro 2

529/1-01 Central electrical control room including bridges

530/1-01 Diesel generator station 1 - DG 1-6

530/1-01.2 High pressure compressor station 1

530/1-01.3 Trafostanice pro BAPP 1 Nuclear auxiliary service building 1 - tranformer

530/1-02 Diesel generator station 2 - DG 7-12

530/1-02.2 High pressure compressor station 2

530/1-02.3 Trafostanice pro BAPP 2 Nuclear auxiliary service building 2 - tranformer

531/1-01 Diesel generator station 1 - Diesel oil

management for DGS

531/1-02 Diesel generator station 2 - Diesel oil

management for DGS

531/1-04 Fuel oil racking including ducts II

532/1-01 Compressor and coolant station

561/1-01 Retence reservoir

562/1-01 Dangerous waste storage

573/4-01 Pumning station Jihlava

576/4-01 Drinking water reservoir

581/1-01 Cooling tower 1

581/1-02 Cooling tower 2

581/1-03 Cooling tower 3

581/1-04 Cooling tower 4

581/1-05 Cooling tower 5

581/1-06 Cooling tower 6

581/1-07 Cooling tower 7

581/1-08 Cooling tower 8

581/1-09 Cooling water channels at Cooling towers of

unit 1,2

581/1-10 Cooling water channels at Cooling towers of

unit 3,4

584/1-01 Cooling water pumping station  1

584/1-02 Cooling water pumping station  2

590/1-01 Water chemical treatment plant

591/1-01 Make-up water treatment Plant

592/1-01 Chemicals storage and neutralization

593/1-01 Emergency coolant water supply station 1

593/1-02 Emergency coolant water supply station 2

602/010 Kord 1 Administration building - Kord 1

602/020 Kord 2 Administration building - Kord 2

602/030 Budova metrologie Metrology station

602/040 Dressing house - suppliers

602/050 Sklad elektro Electro storage

633/1-01 Building maintenance station

640/1-01 Worhshop - social building

641/1-01 Oil storage

642/1-01 Rotor sandblasting

643/1-01 Technical gas storage

644/1-01 Hydrgen storage

644/1-02.2 Source of oxygen - backup

644/1-02 Nitrogen strage

647/1-01 Main reception and medical center

648/1-01 Temporary entrance

650/1-01 Administration builning 1

650/1-02 Physical protection building

650/1-03 Archive center

653/1-01 Fire brigade station

654/1-01 Railway sidding - old guard entrance

654/1-02 Main entrance

654/1-01.2 Objekt u dopravy Transport auxiliary building

658/1-01 Waste storage

681/1-01 Main parking

700/1-01 Locomotives yard

701/1-02 Gagage - cargo trucs

701/1-01 Garage - personal cars

701/1-03 Garage - ambulance cars

702/1-01 Garage - trailer shleter

702/040 Metalurgical storage

703/1-01 Stanice nafty Diesel station

703/1-02 Petrol(gas) station

703/151 Spear parts storage

704/220 Police station

720/150 Storage (tempered)

780/1-01 Service building 1 - shelter

780/1-02 Fire brigade station - shelter

780/1-03 Service building 2 - shelter

780/1-04 Administration builning 1 - shelter

800/1-01 Reaktorovna 1 Reactor building 1

800/1-02 Reaktorovna 2 Reactor building 2

801/1-01 Nuclear auxiliary service building 1

801/1-02 Nuclear auxiliary service building 2

801/1-03 Bridge from unit 1,2 to the nuclear auxiliary

service building 1

801/1-04 Bridge from unit 3,4 to the nuclear auxiliary

service building 2

803/1-01 Service building 1

803/1-02 Service building 2

805/1-01 Longitudinal etage - unit 1,2

805/1-02 Longitudinal etage - unit 3,4

806/1-01 Transverse etage 1

806/1-02 Transverse etage 2

806/1-03 Transverse etage 3

806/1-04 Transverse etage 4

809/1-01 Radioactive waste processing

900/1-01 Sedimentation tank at auxiliary boiler house

901/1-01 Proces waste water drainage system - oil

separator

902/010 Workshop and stoage

903/010 Sklad barev Paint storage

903/020 Car parking shleter

903/050 Garage

903/060 Storage and tranformer station

903/070 Workshop and stoage

903/090 Workshop and stoage

903/130 Storage of flamables

904/030

904/070 Worhshops

905/040

942/1-05 AKS 10 Guard station AKS10

942/1-06 AKS 18 Guard station AKS18

943/1-02 Kotce pro psy Dogs kennels

0.B12 Training channel for fire department

0.C6 Oilhouse

0.C3.1 Administration builning 2

0.C3.2 Training simulator

0.C3.3 Information center

0.C7.1 Workshops - shelter

0.C7.2 Doprava - kryt CO Transportation - shelter

0.C7.3 Administration builning 2 - shelter

1.A23
1.blok Kategory - unit 1

2.A23
2.blok Kategory - unit 2

3.A23
3.blok Kategory - unit 3

4.A23
4.blok Kategory - unit 4

M.840 Spent fuel in-process store

2M.840 Spent fuel store

U.200

budova

Radioctive waste repository - service building

U.202 Radioctive waste repository

Z.942.7 Guard station AKS37 - backup entrance

SO Name CS

C01 Bitumen topped road #1

C03 Meliorace Concrete pipeline with shafts

C04 Chapel

C05 Area (former landfill)

C06 Equipped Hydrogeology Exploration Wells

C07

C08 Hydrogeology Wells

C09 Road Culvert

C11 Parking Access Road

C12 Garage

C13 Fencing of the Garage and KORD Buildings

C14 Private Road to the Retention Reservoir

C16 Gravel topped road

C18 Wastewater Treatment Plant (incl. fencing)

C19 Retention Reservoir

C20 Fencing (Retention Reservoir)

C21 Fencing (Raw Water Pumping Station)

C24 Propustek silnice II/152 Culvert (incl. drainage ditch)

C25 Bitumen topped road

C27 Studna Well

C28 Bitumen topped road

C29 Cement concrete topped road

C31 Outdoor lightning (Water pump Station

Mohelno)

C34

C35

C36
vod

Rain water drainage system (Wastewater

Treatment Plant)

C37 Sewage system (Wastewater Treatment Plant)

C38 Rain water drainage system (Retention

Reservoir)

C39 Non-functional storm water drainage system

(Retention Reservoir)

C41 Mezideponie ornice Topsoil deposit

C42 Fire water system

C43 Drinking water system

C48 Wastewater Station

C53 Drinking water system

C102
Mohelno Dam

C104 Small hydro power plant mohelno (incl. water

inlet)

C105 Gravel topped road

C111 Underground cable channel (Wastewater

Treatment Plant)

C113 Bitumen topped road #4

C115 Gravel topped road

C116 Field road

C117 Field road

C118 Cement concrete topped road

C119 Fencing (EDU 1-4)

C121

C122 Fencing (private garden)

C123 Field road

C146

C149 Komunikace EDU - Rouchovany Bitumen topped road #15249

C151

C152

C156 Concrete shafts

C158

C157
potoka

Melioration system

E01 Underground power cable

E02 Underground power and data communication

cables

E04 Underground optical phone cable

E05 Overhead power line 110 kV

E06 Overhead power line 22 kV

E07 Non-functional underground power cable

E08 Non-functional underground power cable

E09 Overhead power line 22 kV

E10 Underground power cable

E11 Underground unidentified cabels

E12 Underground data communication cable

E13 Underground data communication cable

E14 Overhead optical ground wire

E15 Underground power cable for public lighting

E17 Underground power cable

E18 Overhead power cable 400 kV lines (V434,

V435)

E19
V483

Overhead power cable 400 kV lines (V486,

V485, V484, V483)

E20
Mohelno

Overhead power cable 22 kV line

E23 Overhead power line 22 kV

E24a Underground data communication cable

E24a Underground power cable 6 kV

E24b Underground data communication cable

E24b Underground power cable 0, 4 kV

E24c Underground power cable

E24c Underground data communication cable

E25a Underground data communication cable

E25b Underground power cable

E26 Underground data communication cable

E27 Underground power cable 22 kV

E29 Underground data communication cable

E34 Overhead power line 400 kV (V436)

E35 Underground optical phone cable

E36

E37

M01 Raw water pipes to EDU

M05a Drinking water pipe DN 300

M05b Disconnected drinking water underground main

M05c Disconnected raw water underground main

M27

 Water gate valve

Hydrant / Watermain hydrant

 Essential water spray nozzle

 Well, Controll well

Watermain shaft cover

 Curb inlet, road drain

 Grounding network inspection shaft

 Cable shaft cover

 Electrical distribution box PRIS

Cable connection

Street lighting lamp/wall lamp

Reproduktor rozhlasu / Plant broadcasting speaker

 Road lift barrier

 Geodetic point

 Geological exploratory well

 Geological digged hole

Vjezd/vstup do objektu / Building entry

 Tree broad-leaved, coniferous

 Grass area

Railway mark

/ Key of graphical symbols

S

206

JV302J686

 Railway switch

 Sewerage shaft

 Road sign

/ Roads, waiting rooms, crash barrier, footway, culvert, bridges, etc...

Objekty / Buildings

Real estate register

Power collector, cable channels

Crane tracks

/ Railway, rail axis, rail switches, bumpers, etc..

Rivers

Fencing

 Electrical - Uncertain - underground network

 Electrical - Uncertain - aboveground network

 Electrical - MV and LV distribution system - underground network

 Electrical - MV and LV distribution system - aboveground network

Electrical - I&C - underground network

Electrical - I&C - aboveground network

 Electrical - Computer network - underground network

 Electrical - Computer network - aboveground network

 Electrical - Fire alarm system - underground network

 Electrical - Fire alarm system - aboveground network

Electrical - Alarm system - underground network

Electrical - Alarm system - aboveground network

 Electrical - Phone network - underground network

 Electrical - Phone network - aboveground network

 Electrical - Relay network - underground network

 Electrical - Relay network - aboveground network

 Electrical - Instrumentation and control - underground network

 Electrical - Instrumentation and control - aboveground network

 Electrical - Earthing network - underground network

 Electrical - Street lighting - underground network

 Electrical - Street lighting - aboveground network

Sewerage - Uncertain - underground main

Sewerage - Uncertain - aboveground main

Kanalizace

Sewerage - Rainwater  - underground main

Sewerage - Rainwater  - aboveground main

Sewerage - Waste water  - underground main

Sewerage - Waste water  - aboveground main

Sewerage - Industrial water  - underground main

Sewerage - Industrial water  - aboveground main

Sewerage - Oily water  - underground main

Sewerage - Oily water  - aboveground main

Sewerage - Fat water  - underground main

Sewerage - Fat water  - aboveground main

Sewerage - Drainage  - underground main

Sewerage - Drainage  - aboveground main

Sewerage - Special  - underground main

Sewerage - Special  - aboveground main

Vodovod

Water - Uncertain - underground main

Water - Uncertain - aboveground main

Water - Drinking - underground main

Water - Drinking - aboveground main

Water - Fire - underground main

Water - Fire - aboveground main

Water - Cooling - underground main

Water - Cooling - aboveground main

Water - Technological - underground main

Water - Technological - aboveground main

Water - Waste-return - underground main

Water - Waste-return - aboveground main

Water - Decanted - underground main

Water - Decanted - aboveground main

Water - Raw - underground main

Water - Raw - aboveground main

Water - Demineralized - underground main

Water - Demineralized - aboveground main

Produktovod

Other - Uncertain - underground main

Other - Uncertain - aboveground main

Other - Technical gas - underground main

Other - Technical gas - aboveground main

Other - Hydrogen - underground main

Other - Hydrogen - aboveground main

Other - Oxygen - underground main

Other - Oxygen - aboveground main

Other - Gas main LP,MP,HP -

underground main

Other - Gas main LP,MP,HP -

aboveground main

Other - Air - underground main

Other - Air - aboveground main

Other - Hotwater - underground main

Other - Hotwater - aboveground main

Other - Steam piping - underground main

Other - Steam piping - aboveground main

/ Real estate, buldings, roads

/ Electrical networks

/ Sewerage

/ Watermains

/ Key of infrastructure

/ Other

 Electrical - HV distribution system - underground network

 Electrical - HV distribution system - aboveground network

/ Existing / Planned

/ Existing / Planned

/ Existing / Planned

/ Existing / Planned

/ Existing / Planned

Legenda ploch

Filling - Buildings - Existing

Filling - Roads - Roads, reinforced area asphalt - Existing

Filling - Roads - Roads, reinforced area - Planned

Filling - Construction Area A1, A4

Filling - B1, B3 - On Site Facility Area

Filling - Underground building parts, cable and tubing channels, essential service water system channels

Filling - Raods - Railway siding, paving, reinforsed driving area - Existing

Filling - Building - For reconstruction

Filling - Gravel area - Existing

Filling - Greenery, grass area

Filling - Buildings - Planned

Filling - Roads - Pavements - Existing

Filling - Roads - Pavements - Planned

Filling - Water area - Existing

/ Key of buildings/area colours

Filling - Buildings - Planned within the Related and Developed Investments (SaVI)

Filling - Building - For demolition

Filling - B2 - On Site Facility Area

Filling - D3 - Construction Area

Filling - D4 - On Site Facility Area

Filling - Assigned Area For Cooling Towers Emplacement

Filling - E - Area for Transport Infrastructure Emplacement

N

E

S

W

2
4

6
8 10

12
14

16

EXTENSION OF THE DUKOVANY NUCLEAR POWER PLANT

0 20 40 60 80 100mm 120 140

nebo SO Profese DCC znak Revize

KKS Code Profession DCC Serial NumberName of PS
or SO

Stage of Design Reserve
mark

Revision

160

DUKOVANY II, a. s.

140 00  Praha 4

Legenda ploch/ Key of buildings / area colours

Partial fence area EDU 5 and 6

Final border of secured area (fence of the area EDU 5 a 6)

I.

II.

Fencing of protected area EDU 5 a 6)

01 REAKTOROVNA

REACTOR BUILDING
02 STROJOVNA

TURBINE BUILDING

03

VENTILATION STACK

04
COOLING TOWER NATURAL DRAFT-WE T

05
DIESEL GENERATOR BUILDING

06

COOLING WATER PUMPING STATION

07
GENERATOR TRANSFORMERS PLATFORM

08

AUXILIARY BOILE R

09

ESSENTIAL WATER SPRAY BASIN S

10
ESSENTIAL WATER PUMP STATION

11

12

TRANSPORTATION LOCK TRESTLE

13
STEAM CELL

14

CONTROL BUILDIN G

15

DIESEL GENERETOR BUILDING  CI

16
FRESH FUEL AND PROCESS TRANSPORT EQUIPMENT STORAGE BUILDIN G

17

STORAGE OF TRANSPORTATION-AND-HANDLING EQUIPMENT AND SRW

18 BUDOVA ROZVODEN CI
CI ELECTRICAL BUILDIN G

19
WATER PREPARATION BUILDIN G

20

CHEMICAL WATER PURIFICATION AUXILIARY TANK S

21
PUMPING STATION OF AUTOMATIC WATER FIRE-FIGHTIN G

22
SWITCHING CHAMBE R

23

SAFETY BUILDING

24

COOLING WATER TREATMENT PLANT - 2. par t

25
AUXILIARY  CIVIL OBJECT S

26

SEWERAGE PUMPING STATION FOR THE CONTROLLED ACCESS AREA DOMESTIC DRAI N

27

WATER PURIFICATION PLANT BUILDING FOR PRE-STARTUP FLUSHIN G

28
BUILDING OF MINERALIZED DISCHARGE WATER TREATMENT WITH TANK FACILITIE S

29

RESERVE TANK

30
HEATED PARKING FOR SPECIAL PURPOSE VEHICLE S

31

STORAGE FOR SRW EMPTY CONTAINERS

32

REPAIR SHOPS, MATERIAL WAREHOUSE

33

COOLING WATER TREATMENT PLANT - 1. par t

34
BLOWDOWN COOLING TOWE R

35

BLOWDOWN COOLING TOWER TREATMENT PLAN T

36
ENTRY OF SECURED AREA

37

WASTE WATER TREATMENT ARE A

38

ADMINISTRATION BUILDING

39
CONTROL CENTER OF PHYSICAL PROTECTION

40

PARKING ARE A

41

MAIN GATEHOUSE

42 ROZVODNA 110 kV
SWITCHYARD 110 k V

43

SERVICE BUILDING

44

NUCLEAR SERVICE BUILDING

45
SUBSIDIARY GATEHOUSE

*

* - DIMENSIONS BY EMPRESARIO AGRUPADOS
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SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A VYVOLANÝCH 

INVESTIC 
 
Seznam dílčích SaVI projektu NJZ EDU: 

Optimalizace systému FO v blízkosti perimetru EDU1-4 

Zabezpečení prostor v budově AB II pro systém podpory výběrového řízení NJZ (SPVŘ) 

Zřízení přípojek z IS EDU1-4 pro objekt Zázemí pro investora - administrativní prostory a 
parkoviště 

Přivedení surové vody pro potřeby výstavby NJZ EDU 

Rekonstrukce stávající čerpací stanice Jihlava (VN Mohelno) 

Realizace propojení sítí elektronické komunikace mezi EDU1-4 a NJZ EDU 

Rozšíření systému radiační kontroly okolí elektrárny 

Změna cyklotrasy 

Přeložka vedení 110 kV a 22 kV a napájení staveniště ze sítě 22 kV 

Přeložka stávajících vedení 400 kV 

Doplnění prostředků pro dlouhodobý monitoring podzemních vod 

Elektrické napájení staveniště za sítě 110 kV a budoucí RNVS 

Vyvedení el. výkonu do rozvodny Slavětice 

Dozbrojení rozšířené rozvodny Slavětice a investice v elektrizační soustavě 

Zřízení přípojky pitné vody pro výstavbu a provoz NJZ EDU 

Výstavba výtlačných a gravitačních řadů a vodojemu 

Odvedení srážkových vod – úpravy na Skryjském potoce 

Výstavba odpadních řadů pro provoz včetně malé vodní elektrárny 

Odvedení srážkových vod – úpravy na povodí Olešná 

Opatření na komunikacích v lokalitě pro připojení NJZ k veřejné dopravní infrastruktuře 

Zázemí pro investora - administrativní prostory a parkoviště 

Řešení dočasného archivu 

Vybavení služebny Policie ČR 

Záložní střediska pro zvládání mimořádných havarijních událostí NJZ 

Připojení NJZ EDU k veřejné komunikační síti, datové okruhy 

Rozšíření systému vyrozumění orgánů a varování obyvatelstva 

Zřízení vyhrazeného komunikačního kanálu na ČHMÚ 

Biologické rekultivace ploch ve vlastnictví ČEZ po ukončení výstavby NJZ EDU 

Biologické rekultivace ploch ve vlastnictví EDU II po ukončení výstavby NJZ EDU 

Kompenzační opatření v oblasti fauny a flóry 

Investiční nákupy dlouhodobého hmotného majetku 
 


