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Kontext 

• Havárie elektrárny Fukušima je další milník v 
historii jaderné energetiky 

– doba před-fukušimská a po-fukušimská  

• Přes všechno úsilí, znalosti a schponosti 
nemůžeme jadernou havárii nikdy zcela 
vyloučit 

• Získat a zpracovat poučení z Fukušimy bude 
práce na řadu let 



Reakce EU 

• 15.3.2011 
– mimořádné jednání ENSREG rozšířené o představitele 

provozovatelů jaderných elektráren a významných 
dodavatelů technologií - komisař EK Oettinger zodpovědný 
za energetiku vyhlašuje myšlenku provedení tzv. „stress 
testů“. 

• 21. 3.2011 
– Evropská rada požaduje urychlené provedení zátěžových 

testů jaderných zařízení v EU k posouzení bezpečnosti a 
rizik, mandát dostává ENSREG a ENEF s cílem následně 
předložit EK.  

• 22. - 23.03. 2011  
– 7 rámcových bodů pro provedení testů – WENRA.  

 



Reakce EU 
• 24.3. – 22. 4. 2011 

– Příprava detailního zadání pro provedení testů (komunikace 
mezi regulátory (WENRA) a průmyslem (ENISS)  

• 12.5. – 13.5.2011 
– Jednání ENSREG a EK v Bruselu 
– koncem května vyústilo v dohodu o obsahu zátěžových testů 

• červen - září 2011  
– Provedení testů -  hodnocení odolnosti JE ve specifikovaných 

podmínkách (které nastaly ve Fukušimě) 

• září – prosinec 2011 
– Hodnocení výsledků testů národními regulátory 

• 9.12. 2011 
– Průběžná zpráva EK pro Evropskou radu 

• 31.12.2011  
– Národní zprávy odevzdány EK a zveřejněny 

 



Peer review process 

Country reviews 

- preparatory 

contacts 

 - 6 parallel teams 

- 2 days review Topical reviews 

- written questions 

- 3 parallel teams  

- 2 week meeting 

Pilot topical 

reviews 

- 3 voluntary   

countries 
Drafting ENSREG 

Summary Report under 

supervision of the Board 

Nomination, selection 

and confirmation of the 

Board and the review 

teams 

Provision of additional 

guidance for the review 

process 

 

 

  

 
All final national 

reports available 
ENSREG Agreement on  

-  Method and schedule 

-  Board structure 

-  Chair  & Project Manager 

-  Structure of Review      

Teams  

EC report to 

the 

European 

Council 

Commission drafting its Stress 

Test report to the European 

Council 

 

Final ENSREG 

report approved  

October 11, 2011 

November 1 

December 1 

January 1, 2012 

February 1 

March 1 

April 1 

May 1 

June 1 



Základním cílem zátěžových testů je pomoci 
nalézt odpovědi na následující otázky: 

• Nemůže být bezpečnost našich jaderných elektráren 
ovlivněna chybami v projektu či umístění?  

• Jsou dostatečně odolné vůči extrémním přírodním 
událostem (zemětřesení, záplavy…), a to i takovým, 
které se za dobu provádění záznamů na našem území 
nevyskytly, ale teoreticky se vyskytnout můžou? 

• Jaké jsou jejich rezervy do maximální myslitelné havárie 
(ztrátě všech bezpečnostních funkcí) vynucené i 
kombinacemi nepříznivých událostí? 

• Existují rozumně aplikovatelná opatření (technická a 
organizační) pro zvýšení těchto rezerv bezpečnosti vůči 
maximální myslitelné havárii? 





Předběžné závěry pro JE v ČR 
• Výsledky zátěžových testů potvrdily existenci bezpečnostních a 

časových rezerv a vysokou odolnost obou jaderných elektráren proti 
extrémním vnějším vlivům.  

• Na žádné elektrárně nebyl nalezen stav, který je nutné bez prodlení 
řešit.  

• Obě elektrárny jsou schopny bezpečně zvládnout i vysoce 
nepravděpodobné extrémní havarijní stavy, aniž by došlo k ohrožení 
jejího okolí. 

• Zátěžové testy identifikovaly možnosti dalšího zlepšení bezpečnosti, 
a to jak organizačního, tak i technického rázu.  

• Tato potenciální opatření budou předmětem dalších analýz 
z hlediska efektivnosti.  

• Opatření technického rázu, která by vyžadovala úpravy stávajících 
projektů elektráren, budou dále podrobena studiím 
realizovatelnosti, včetně návrhů konkrétních projektových změn, 
které budou muset být před jejich realizací schváleny SÚJB. 
 



O čem se mluví jen kuloárech: 

• Politická potřeba okamžité akce bez dostatečné znalosti 
kontextu a postoje veřejnosti v různých zemích 

• Nerealistický harmonogram, nepřiměřený spěch 
– Stále víme málo o technických aspektech fukušimské 

havárie 

– Metodologie definována jen rámcově 

– Kritéria neexistují 

• Proces se vymyká standardním přístupům a postupům 
při hodnocení jaderné bezpečnosti 

• Tomu nutně bude odpovídat úroveň výsledků této fáze 

 



Co nám zátěžové testy přinášejí? 

• Plusy: 
– Nový pohled na některé aspekty bezpečnosti ve „světle 

Fukušimy“  
– Další impulsy ke zlepšení odolnosti a bezpečnosti 

jaderných elektráren 

• Mínusy: 
– Management očekávání 
– Možný vliv na kvalitu „standardních“ činností 

• Nesporná nutnost další dlouhodobé pečlivé práce 
– Podrobná analýza události a možných poučení 

• Jsme mírní optimisté a stále věříme, že celkový přínos 
zátěžových testů pro bezpečnost bude pozitivní a vyváží 
vložené úsilí a náklady 
 






