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A N O T A C E

Etapová zpráva představuje metodiku subdílcího úkolu,

zpracovanou na základe analýzy současného stavu podle dosud

zpracovaných výzkumných zpráv a studií, a vytyčující proble-

matiku, kterou Trude třeba řešit, zejména otázky výstavby

centralizované soustavy zásobování teplem v hl. m, Praze,

vlivu jaderných zdrojů na životní prostředí a ekonomického

vyhodnocení. i/Ietodika je zpracována podle směrnic FMTIE.

ÍÍVP/74497A/37
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S O U H R N

Předkládaná metodika úkolu obsahuje v první části

zhodnocení dosaženého stavu řešení možností výstavby ja-

derných zdrojů tepla pro pražskou aglomeraci, zejména

JEOT Praha - Holešovice a JLOT Praha - jih. Vlastní me-

todika ffbpahuje přehled protlé^i, které bude pro realiza-

ci jaderných zdroja t.epl̂  u centralizované soustavy záso-

bování teplem řešit- v rámci daného úkolu a kooperací, při

Čen-ž pe soustřečuje na problém ekologické a ekonomické.

Je uveden přehled časových etap a termínů jejich řešení-

ÚViY74497A/"57
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1. Ú V O D

Předložená metodika úkolu je I. etapou subdílčího úko-

lu (3DÚ) 5.10 "Aplikace jaderné teplárny v pražské aglome-

raci", ktecy je. soujástí díljí.,0 Úkolu (DÚ) 05 "Vliv změn

zásobení JrT.v̂ ; pylxv.y a energií na zlepšení životního pro-

středí (pracovní ndzev I.;?.3I'£)" v račici státního úkolu

C 16 - jSO - 0,1 "Ocnrana a tvorta životního prostředí v

pražské aglomeraci" (prô rai:. OoN/SZO).

Zadavatelem a nlavníiu koordiiiátorea; úkolu je Útvar

hlavního architekta hl« :ÍI. Prahy, koordinátorem dílčíao úko-

lu 05 je tfstav pro výzk.w a využití paliv, Praha 9 - Běcho-

vice. Prace tyla provedena ve s..yslu hospodářské smlouvy č.

27/74.

Náplň předkládané metodiky navazuje na rámcovou meto-

di. u otsazenou v závěrečná zprávo Ú7P LSchovice k subdíléí-

mu úkolu 5.1 "Rámcové metodiky díl-iích úkola" /!/.

metodika je zpracována podle osnovy vydané FMTIE.

ÚVP774497A/37
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2. ÚXOÍ.U

2.1 Evidance a inventarizace dosavadních výzkumných prací,
které ma.jí pří<ý vzt.̂ íi :< úkolu

Problematikou využití jaderných tepláren v městských
aglomeracích včetně jejich přínosu k řešení otázek životní-
ho prostředí se v Í3SR zabývá několik zpráv a studií.

Pro celou řadu lokalit, pro které by v ČSSR přicházela
v budoucnosti v úvahu výstavba jaderných zdrojů s dodávkou
tepla, je tato problematik? rozebrána ve zprávě Ing. Z* Ha-
velky, SVÓSS Eěcbovice "Aplikace jaderného zdroje při asana-
ci ovzduší mřstskýcn a pr "aryšlových aglomerací" /2/.

Pro pražskou aglomeraci byly vypracovány studie týkají-
cí se zamýšlené výstavby z^tím dvou zdroja, a to jaderné e-
lektrárny s odběrem tepla Frc.ua - ̂ olešovice /j,4/ a jader-
né elektrárny s odbore-., tepla Praha - jih /5/. Některé závě-
ry z těchto studií budou citovány v následujícím odstavci
2.2 Zásadní důvody pro ře-íer.í úkolu. Dále byly zpracovány
studie pro některé delší lokality v Č'jSR: Brno /6,7/, Žíar
n/Hronou. /8/ a Olomouc /Q/.

Hadou dílčích probiém°i spojených vS výstavbou jaderných
zdroj\ tepla v ÍSSR se aabývi sborník přednáěek z konference
Jaderné teplárenství a kontejnmenty, £rno 1973 AO/.

V poslední době byla problematika využívání jaderných
zdroja pro dodévk,y tepla ve avštš včetnš přehledu používa-
ných technických řešení specifických problémů a možností
aplikace v razných lokalitách ČS >R zpracována ve zprávě /li/.

2.2 Zásadní důvody pro řešení úkolu

Je všeobecně známo, že situace ve zneóišíování
zejména spalovacími procesy v hlavníúi městě Praze je jak z
hygienického hlediska, tak z hlediska moderních požadavků na

3VP/?4497A/J7
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úroveň a komfort bydlení naprosto nevyhovující c Příslušné

údaje byly již v rámci řeíení dílčího úkolu 05 EiJERGIE na

několika .. íatech citov.:s:r; /12, 1/. Omezíme se zde proto na

stručné shrnutí, že spalovací-i procesy je emitováno na ú-

zenií hl.m. Prahy do ovzduší ročně zhruba 70 000 t tuhých a

50 000 t plynných škodlivin (převážné SOp)> což vede k to-

mu, -.e přípustné hodnoty prašného spadu u koncentrace SOg

ve vzduc.iu jsou fc"íieu; topné sezóny ve znsčné části Prahy

až n^oiikinásobn? překračovány /lj/.

Řešení tohoto kr&jn:í n píízniváao stavu je náplní díl-

čího úkolu 05 J"l\E.ctGIF. L_ná situace v palivoenergetické zá-
kladně hl. m. ,;jc v^ik pro tento účel naprosto nevyho-

vující. Vysoké hodnoty e isí škodlivin mají svou příčinu ve

vysoké, podílu uiálo kvalitního hnědého uhlí na palivoener-

getické základně masta a nápravu by tedy bylo možno usku-

tečnit přechodeir na ušlechtilé druhy paliv, tak jek k tomu

došlo v řadě ,,-jřst západní Evropy v souvislosti s dalekosá-

hlým přechode^ na používání topných oleji a zemního plynu.

Takovýto přechod v širšíin rozsahu však nebude v Praze aiožno

uskutečnit, protože i když se počítá s neustálým zvyšováním

spotřeby kapalných a plynnýcd paliv na území hlavního města,

uvažovaná cnožství zdaleka nepostačí k vyřešení problematiky

znečiččovéní ovzduší, ľ oodstatš ju i nadále třeba vycházet

z předpokladu, že hnědé uhlí zastane pro Prshu hlavním fo-

silním palivem, se všemi z toho vyplývajícími nepříznivými

Ve světle těchto skutečností se s pokračujícíai rozvo-

jem jaderná en^r^etiky ve svště začalo uvažovat s jadernou

energií jako potenciálním zdrojem pro potřeby hlavního města

Prahy, který by souJasnš rozhodující měrou přispěl k odstra-

nění n^bo alespoň vyhovuj'ící.:.u řeíení problému znečišťování

ovzduší. Analýza podmínek .uožnosti aplikace jaderných zdrojů

pro pražskou aglomeraci, vyhodnocení současného stavu prove-

dených prací a návrh dalších opatrení v ráffici řešení subdíl-

!JV?/74497/1/J7
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čího úkolu 5.10 tak organicky zjpadá do řešení problematiky

čistoty ovzduší i ňě.-.terýc i rVlŤích aspektů ochrany a tvor-

by iivotníhc prostředí v ._lvv::íu ..ěstě Prsze.

Ja'c již bylo výše uvedeno, počítá se v současné doba

z.'..tí. s výstavbou dvou jaderných zdrojů pro hlavní město Pra-

hu: jaderno1) elektrárny s odb"re. tepls (JEOT) Prrha - Hole-

šovice 3 jsderné el.Iitrir-:̂  :i od̂ řre... tepla Praha - ji:i.

JEOT Prrh- - ..ol- tovice by byla situována na místě dnešní

klasické elektrárny .̂ ole ovj.ee, JiOT Praha - jih se uvažuje

v lokalitě Hadotin, kät^stľ íuiaotín - Na otvrtích. Výhledo-

vě st ještě pocítí s výstavbou jaderného zdroje v blízkosti

Uhříněvsi. Dalěí iLožností ty mohl být zdroj, postavený na

sever od Prahy a zásobující díky své dostatečné kapacitě

jednak chemické závody Spolana Neratovice a ^aucuk Kralupy

n/Vlt.} jednak taká pra-.sknu teplárenskou síí.

JEOT Prah'. - Holešovice i Praha - jih se uvalují na

základ £ provedené ekonomické anslýzy výhodnosti řady variant

jako kombinované elektrárenské jednotky s odběrem tepla. Zá-

kladem by byl lehkovodní (PV-E) reaktor novovoroněžského ty-

pu 440 ivf«e (VVER 4*0), ktecý se stane základem čs. jaderné

energetiky v budoucích letech. Tím bude dosaženo návaznosti

na celostátní jaderný prehra- a umožněna spolupráce s ostat-

ními jaderný si centrálami. CeL".- JJ.-0'I by byla řešena o dvou

reaktorových b Locích, přičemž první reaktor by zásoboval pá-

rou jistě elektrárenskou kondenzační sást, druhý reaktor by

zásoboval „ást teplárenskou tvořenou odběrovými kondenzační-

mi a protitlakýrni turbína i. „• případě poručný nebo odstave-

ní druhého reaktoru by se na teplírens.íý systém přepojil

reaktor první, který by tak vlastn? vykonával funkci zálož-

n'ho zdroje.

Pro chlazení by bylo u obci zdrojů možno využít vltav-

skou vodu, kter . nadto ma v důsledku existujících přehradních

nádrží značně nízkou teplotu, a to u JEOT Holešovice pro

průtočné chlazení u obou bloků, u JEOT Praha - jih pro pri-

ÚVJT/74497/1/37
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točné c lazení u elektrárenského tloku. Aby nebyla překroče-

na maximální přípustná teplota vody ve Vltavě, měl by teplá-

renský blok v J LOT Prahe- - jih chlazení cirkulační.

Z hlediska možnosti ouv-zení zneciščování ovzduší v Pra-

ze by ir.Jla zásadní význam výstavba JäOT Holešovice. Ve stu-

dii / 4 / jsou n<avrž-ny j varianty soustavy centralizovaného

zásobování teple., vycházející z tohoto zdroje:

I. varianta - uelkový .:. -x. požadovaný tepelný výkon 796 ÄíW

(686,8 Gcal/íi). Soustava by zahrnovala tyto

časti u-.šsta: Dolní a :-;orní Holešovice, Letnou,

Hr^d, čést St-rsho Města po pravém břenu až ke

Klementinu, Poříč, Těšnov, Karlín, maniny,

I-iorní a Dolní Libeň, Lubeneč a Dejvice spolu

s napojením soustavy výtopny na Julisce, ob-

jekty ivistemuticko-fyzikální fakulty KU, neuioc-

nici na Lulovce, uvažuje se1© napojení IV. a

V. etapy asanace Kobylis.

II. varianta - celkový max. požadovaný tepelný výkon 1 CO5,6

i.W (865,9 Gcal/h) . ;,d;;;o oblasti podle I. va-

rianty je "tě ize.ní na jih od Florence, náměstí

Eepubliry a Ovocného trhu, na východ od Václav-

ského nám. a Itěpáns-ié a na z_.pad od "rc.ilické-

ho saďi, iilavní nádraží, Skřetovy a tělehrad-

ské třídy. Na tento prostor navazují území

zdravotnických zařízení - nemocnic a ústavů na

Karlově a Albertově až po ulici Na olúpi a Nu-

selské lid-:1í.

III. varianta - celkový max. požadovaný tepelný výkon 1 217,5

MIÉÍ (1 049,6 Gcal/h). V centrálních a severních

částecn města shodná s Ix. variantou, navíc by

byl připojen systém nyní zásobovaný z teplárny

Veleslavín.

1

IÍVP/74497/1/J7



Prínos JEOT Prahn - Holešovice pro čistotu ovzduší by

byl ojividný.

Jedná se z velké Části o centrální ótvrti, které ani

vý .ledově nebudou dosažitelné z teplárenských zdrojů na

okraji xěsta (^alešice, Třeboradice), takže jako klasické.

reJení je zde možno uvalovat v nejlepším případ" o použití

tO:':.A,ýcn ole ja, protože príslušná množství zemního plynu ne-

buaou s ohledem n-a vývoj pravděpodobně k dispozici. Výstav-

ba JEOT Pr.--.ii3. - Holešovice by umožnila likvidaci stávají-

cích velkých znečišťovateli ovzduíí: elektrárny Holešovice,

výtopny Juliska, kotelny nejiocr.ice na bulovce a kotelny iwíT

KU, řady zdroji lokálníno vytápění a ve III. variantě též

tepllrny Veleslavín.

^yl proveden orientační propočet, o kolik by se výstav-

bou JEOT i?raha - Holcěovioe sníiily exhalace SOp v uvalované

oblasti oproti stavu aa predpokladu úplné přestavby na topné

olejč, tj. tepláren a výtopen ne mazut a menších kotelen na

lehký topný olej. V případ? dalšího používání uhlí v této

cblasti, což je dld souc isnéíic S.JVU velo;i pravděpodobné, by

ovšem hodnoty exhalací byly ještě vyšší, nepřihlížíme-li ke

značným úletam popílku.

Rozdíly jsou: I. varianta 18 700 t SOp/rok

li., varianta 20 284 - " -

III. varianta 24 780 - " -

Mimo to je zde třeba mít ještě na paměti, že značná

cist uvažovaného úzerí leíí ve špatuě vetrané vltavské kotli-

ně, kde jo rozptyl škodlivin siln? omezen a řešení s nezna-

čišíujícím zdrojem je o to více žádoucí.

JEp_T_Praha__-_ji_n by sice nemilá přímý přínos pro vytá-

pění a ti zlepšení čistoty ovzduší v centru města, ale zá-

sobovala by velkou oblast nové bytové vestavby v jižních čás-

tech Praný, čímž by mj. dovolilo pouiít ušlechtilá paliva,

která by zde byla takto ušetřena, v jiných více exponovaných

čtvrtích.

tfVL-/74497A/37
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Zásobovanou oblast by tvořily:

Jihovýchod: oblasti teplárenských soustav lv.ichle, Krč II,

Modřany 3 Libu.?

Jihozápad: Jihozápadní -:ě.7to I a II, -tepy, Fialka, Háje,

třtvnov, .ytr=t.iov, Smíchov, .Radlice, Košíře,

...otol, tťrranúov, „ilutočepy, Velká a ^alá Chuchle

Poberouní: Radotín, Ztr^sl^v, Gipence.

Z ceL.ová.io iustdlnv-ait'iio výkonu 2 750 fc..'t by činila áo-

dávk- tepla do soustavy (v I. uvažované variantě) cca 1 017

itó' (877 Gcal/h).

Pro oba jaderné zdroje byly rovněž provedeny ekonomic-

ké výpočty iios .c?ár:xost L . •] obou případech z nich vyplývá,

že za pre'ľpoiclrdu ro.níii.o využití instiilovsn:ího vykor.u 7 000

h nepřesáhne cena tepl-* při zadané reprezentativní ceně elek-

třiny cca 29 Xqs/C-J (120 Kcs/Gcal)o Pro JEOT Praha - jih vy-

chází ekonomický výpočet j.ítě znajn? příznivější.

Vcelsu je rnožno shrnout výhody využití jaderných elek-

tráren s odb"rem tepla v praZs;ce agloi-eraci zhruba tatcto:

a) zajištění výroby značného ..'nožství elektrické energie,

pro kterou by stejně- bylo nutné budovat kapacity jince.

TIÍL by také byla dána .nožnost zvít^it rozsah elektrického

akumulačního vytápění zejména v historických částech měs-

ta, kde by toto bylo s ohle ie-u na existující zástavbu

nejvýhodnější a řemením,

b) jaK.o jedii^á alternativa řeší důsledně problém čistoty

ovzduší při dané palivo energetické základně: poskytuje

možnost úplné likvidace velkých znečišťovateli ovzduší,

zejména při výstavb? JtOT Holešovice (klasická elektrár-

na Holešovice, výtopna Juliska, teplárno Veleslavín),

i vysoký po^et lokáľ.i íc. toper.išt zejména ve středu měs-

ta. Taů, kde by se teple.:; z o JOT nahradilo spalování u-

,?lechtilých p-:.liv, bylo by .:ožno takto ušetřená ušlech-

tilá paliva použít ke slcpčení čistoty ovzduší v jiných

Částech města.

•JVP/74497/1/J7
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c) omezení nároků na dopravu paliva (pľ-epravovaný roční

objem pro potřeby JEOT je ve srovnání s potřebami kla-

sické elektrárny stejného výkonu zanedbatelný).

d) velká tepelná kapacita teplárenské sítě by umožnila aku-

mulaci tepla v obdobích .mi.,.0 denní odběrní špičky elektři-

ny a ve Špičkách zvýšení výroby elektřiny na úkor výroby

tepla, čí:2 by JEOT pracovala fakticky jako špičkový zdroj

elektřiny. Za tím ú-jelem b bylo možno i vybudovat samo-

statné zásobníky tepla pŕímo u zdroje, jak to předpokládá

studie k JECT tratia - _;ih.

e) oproti používaní uhlí by odpadla :aanipulace s popelem,

a tím, zejménd u lokál .ícn topeništ, závažný zdroj se-

kundární prašnosti.

f) řaoa vysoce efektivních možností využití odpadního

tepla: možnost zr-ízení rozsáhlé skleníkové plochy v blíz-

kosti J10T ,-raha - ji/i se značnou produkcí zeleniny a z

toho vyplývajícím e;;onoi."ickýii efektem, ohřevu vltavské vo-

dy, která jt silní podchlazena soustavou přehradních ná-

drží, a tím obnovení biologického života v řece včetně

její samočisticí schopnosti i rekreační hodnoty, příp.

též i možnost vybudování umSlých rekreačních bazéni.

problémem jaderných elektráren, kterého

jê .tě zbývá se dotknout, je však otázka jaderné bezpečnos-

ti s vlivu jaderných elektráren na okolí. Tento problém

také představuje nejzávažnější divod, proč je realizace pro-

jekta jaderných zdroji ve velkoměstech přes své nesporné vý-

hody neustále odkládána.

Z provozu existujících jaderných elektráren i z výpočtů

provedených jak pro JEOT ír&ha - .-lolešovice, tak pro JEOT

Praha - jih vyplývá, .ie při normálním provozu čini kontro-

lované radioaktivní plynné výpuste v blízkosti elektrárny

ÍJVr/7449?/l/37
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nejvýše nčko'ik procent přirozeného radioaktivního pozadí

a jsou tedy zcela zanndt-telné. 1'Pídavná dávka záření,

kterou jednotlivec otdrží, je ekvivalentní dávce, kterou

b-, navíc obdržel, kóyl.y se přestš-hoval do místa s nadmoř-

skou výškou o nakolik desítek metri vyščí, a značně niž?í

než přídavná dávka, kterou otdrží, přestě;iuje-li se z dře-

vřné budovy do budovy cinlovt' nebo betonové (kde se ze stěn

neustále uvolňují plynní radioaktivní produkty rozpadu ura-

nu & thoria - izotopy radonu /14/)•

Kontrolované výpuste radioaktivních odpadních vod do

Vltavy by rovní nezvýjity Její raioaktivitu .nad normou sta-

novenou íiiez.

Vy" reaktivní odpady by se po fixaci odvážely d« centrál-

ního úložiště, ozářené palivové články by se odvážely do

zpracovatelského závodu. Zde tedy rovněž - s v.yjimkou zvláště

vážné havárie - radioaktivní zaaioření okolí nehrozí.

Podstatne závažnejší.;: problémem než normální provoz

je otázka možnosti radioaktivního zamoření okolí při havárii

reaktoru, kterou ovšem není nikdy možno zcela vyloučit. líe-

přichází zde ovšem - vzhledem ke konstrukci reaktoru - v úva-

hu havárie typu jaderného vybucnu, ale ..3iže dojít k rizným

mechanickým n„-bo tepelným poruchám, které by vedly k poruše-

ní tesnosti a dniku radioaktivních izotopů s primárního okru-

hu. Protože všechna jaderná zařízení pracovala dosud velmi

spolehlivě (zatím došlo pouze ke dvě^a haváriím tohoto typu -

v Chalk River, Kanada, a ve V»indscale ve Velké Britanii - a

to v letech 1952 a 1957. tedy v --itdobí samých počátků jader-

né energetiky /15/), nejsou s tíjito problémem žádné zkušenos-

ti a bezpečnostní opatření je proto třeba navrhovat n& zákla-

dě hypotetických představ. Za maximální možnou havárii se po-

važuje prasknutí primárního potrubí s následující úplnou

ztrátou chladivá (vody); pro tuto havárii se pak provádíjí

příslušné výpeóty. Tyto výpočty byly provedeny jak pro JEOT

Praha - Holešovice, tak pro JiLOT Praha - jih s vyhodnocením

JVP/74497/1/37
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všech pi? í služných dalších bezpečnostních opatrení. Z výpoč-

tu vyplývá, že při výstavbě jaderných zdrojů v obydleném ú-

zemí, kde není možno dodržet zásadu bezpečné vzdálenosti,

je třeba použít hezpod-índ-ně řeíení s kontejnmentem (tj.

hermetickou obálkou, do která se ještě oelý primární okruh

uzavře }> V takovén prípad? je zaručeno, že aktivita uniknuvší

do ovzduší v p.ípadr-' h-v-rie bude nižší než odpovídá platným

normám, tj. 'op* t zlomku pľirozeuéuo radioaktivního pozadí.

Jako nejvýhodnější typ :-:ontejnnientu se jeví dvojitý kon-

tejnment s potlačením tl^ku (iedovýc kondenzátorem) podle

patentů firmy Westin&house. lento kontejnment má ve spojení

s reaktorem VVER 440 mít také finská elektrárna LOVIISA; v

zájmu urychlené realizace československých projektů bylo na-

vázáno s finskou stranou jednání o spolupráci.

Z toho, co tylo uvedeno, vyplývá, že výstavba alespoň

dvou plánovaných jadernýc;: elektráren s odběrem tepla pro

pražskou aglomeraci je velmi žádoucí a že zejména JEOT no-

lešovice by řešils zásadní.!, způsobem otázku čistoty ovzduší

v centrálních částec.i m^stá podstatně lépe než jakékoli reál-

ně dosažitelné řešení na táži fosilních paliv. Současně

i bezpečnost před možný.i následky havárií by byla dostateč-

ně zajištěna. Přesto j^ zde nutno poóítat s faktorem, který

se uplatňuje nejen u nás, ale v celé.n sv"t?, kterým je nega-

tivní psycho Logické reakc: obyvatelstva a nedůvčra k jaderným

zdrojům vyvolaná dosavsdi.ími spíše špatnými zkušenostmi s ja-

dernou energi.' ve for.riě bomb a určitým pocitem tajemnosti

neviditelného zářeníu To je také důvodem, proč ani jinde ve

svite nedošlo žatí.; k realizaci jaderných zdrojů v těsné

blízkosti velkých mšst. Nejznám?jsím příkladem je projekto-

vaná jaderná teplárna cnemickčho závodu koncernu BASF v Lud-

wigshafenu (NSR), jejíž schválení je stále oddalováno z dů-

vodů dalších požadavků na záruky bezpečnosti. I země, kde se

počítá s velkým rozvojem jaderného teplárenství - ^védsko,

uvažuje zatím s výstavbou zdrojů ve větší vzdálenosti od měst,

např. v oblasti měst Ivialmo, Landskrona a Lund - délka hlavních

ÓVP/74497/1/37
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přivaděč.i do jednotlivý c.i ašst ty byla koleni 20 km A 6 / .

Uvažuje se dokonce o prenosu teplb na ještě větší vzdálenos-

ti, a podle Fvédskj'ch ád a j'.;' citovaných na britské energe-

tické konferenci v roce 1974 by nu-1 týt přenos tepla z ja-

derných zdrojů ekonomický ješto na vzdálenost 10C km /!"/.

Při předpokládaném vzrlstu cen ropy se bude ovšem hospodár-

nost jaderného dálkového teplu ještě více zlepšovat.

Přes všechny uvedené skutečnosti jsme však přesvěd-

čeni, že se v zásobování teple*;, z jaderných zdroja prosadí

nakonec - díky vyvinutým technickým prostředním a s přibý-

vajícími pozitivními zicuíencr tmi s provozem jaderných cen-

trál - řešení v podobě přiblížení zdrojů místům spotřeby.

Nicmén? tento vývoj si ječte vyžáčL. nějaký čas, a z toho

vyplývají i pro Prahu nělcteré záv"r.y»

Výstavba JEOT Praha - ďolešovice, ačkoliv je to na

velkou škodu v?ci z hlediska znečištování ovzduší, nebude

zřejmě povoleno realizovat jako první v pražské aglomeraci

a zejména neKide iožno již realizovat termín uvedení do pro-

vozu alespoň jednoho bloku v roce 1983, jak bylo navrhováno.

Lude tedy i nadále nutno využívat v Holešovicích klasický

zdroj. Jako první by pj.k přicnJzela v úvahu J£OI Praha - jih,

kde se počítá s uvedením do provczu v roce 1988. Získané

zkušenosti by- pak ^ohly týt s výhodou použity i pro výstavbu

zdroje v silně exponované holešovické oblasti.

2.3 Základní ideový přístup, princip a konečný cíl úkolu

Základní ideový přístup k řešení vyplývá z nastíněného

stavu vývoje prací na problematice využití jaderných zdrojů

tepla pro hl. au Prahu, tj. komplexně zpracovat souhrn otá-

zek, spojených s takovou aplikací jaderných zdroj3 v pražské

aglomeraci, která by v maximální .r.íře přispěla ke zlepšení

životního prostředí v a^lon

ÚVP/74 497/1/37
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2.4 Věcná náplň úkolu

iCoíuplexní pro'-lematiku spojenou s výstavbou jaderných

zdrojů v prPžské aglomeraci, kterou bude řešit tento sub-

dílcí ikol, tvoří:

a) otázky potřeby elektřin;; a tepla v aglomeraci a podíl,
kterj by mor.l být kryt z jaderných zdroji

b) otázky spojené s volbou typu jaderného zdroje

c) otázky j.:»derné bezpečnosti a havárií (umístění J3LOT v
blízkosti husté zástavby vCetnš otázek dopravy radio-
aktivních materiálů do a z JEOT)

d) otázky vlivu na životní prostředí
da) pozitivní - snížení z neíi$i ování ovzduší i dalších

složek životního prostředí .v dásl=dku likvidace kla-
sických zdroji

db) negativní - otázky emisí radioaktivních plynů a aero-
solů a vypouštění odpadních vod, a to jak při normál-
ním provozu, taic při havárii

dc) další - např. ohřátí vltavské vody, zvýšená možnost
rekreace u Vltavy a na umělýca koupalištích ohříva-
ný ca odpadním teplem, výstavba skleníků a další způ-
soby intenzifikace zeinřdrlské činnosti

e) ekonomieke .vtázky - vyhodnoceni ceny elektřiny a tepla
no prahu zdroje, e..onc.aické aspekty umístění zdroje do
rázných vzdáleností oá oblasti spotřeby (náklady na hlav-
ní přivaděč tepla), možnosti zlepšení ekonomie využitím
odpadního tepla v zemědělství a pro rekreační dčely. Na
základě řešení všech uvedených otázek by pak měla jako
vyústění vyplynout

f) atázka optimálního umístění jednotlivých zdroja.

ÚVP/7 4497 A/37
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2.5 Ziikladni metodický přístup k i'aseni

Ja.!c je ji£ z pouného pohledu na široký komplex řasené

problematiky zřejmé, nebud- z kapaeitníoh duvodä možno a

ani by nebylo účelná řešit všechn;/ dílčí otázky detailně

v rvncci tonoto subdĺlcíiio iko^Uc '/ řadí případů pijäe o

kompilační shromáždění a snrnutí výsledku, které již byly

získs.ny ve svitě i v ČJSJX, S posouzení U jdjich aplikovatel-

nosti na podmínky pražskí i^lox.race. 7 řadě dalších pří-

padů budó /:utno otázky řeřit konzultací, případní prací na

zakázku u nolcteré z níže uvedených institucí (odst. 2.6).

ÍÍ jednctlivýa bodľiai uvedené konploxní problematiky je

třeba učxnit ještě tyto metodické poznámky:

a) otázky potretý elektriny ^ tepla v aglomeraci a podíl,

ktcr"/ by i:\oul být kryt ^ jaderných zdrojů

Přehled výhledovj'ch potřeb tepla alespoň- v roce 1990 bu-

de jedni:, ze zi.'k"l->d:iíci, podiiladovýcr. materiálů v ráinci

SPÓ. Při jeho zpracování se bude vycházet z generelu zá-

sobování Prahy teplem « v;'sledKy budou konfrontovány s

kapacitou uvažovaných jad&rných zdroji. i\Ta základ^ orien-

tačních áv-".'h lz_ předpokládat, že uvažované j - 4 jaddr-

né zdroje v pražská aglomeraci by měly pro tento účel ka-

pacitn? plně postačovat. Tyto jaderné zdroje bude pak mož-

no v návrhu začlenit do propojené teplárenské soustavy.

Pokud se t>ká ot;z^k odbčru elektřiny, lze předpo-

kládat, že zapojení jad~mýc;i zdrojů do nadřazené elektri-

zační soustavy nebude činit zvláštní obtíže z důvodů prů-

běhu základního zatížení, ?=/.dílkových odběrů atd. Naopak,

jak již bylo ukázáno, j~ ;nožno díky akumulaci tepla pře-

měnit jaderný zdroj ve špičkový zdroj elektřiny, což je

v každé soustavě velkým přínosecu Potřeba elektřiny prs

akumulační vytápšní, která vyplyne z řešení SDÓ 5^9 a 5»6,

úvahy v tomto SDŮ neovlivní a bude se moci rovněž opřít

o nadřazenou soust .-ivu.

tS/P 774497 /1/3 7



r

- • 1 6 -

b) otázky spojené s volbou typu jaderného zdroje

Tyto otázky přesahují svou závažností rámec řešení toho-

to SĽÚ. V současné době, kdy nejsou vyvinuty žádné spe-

ciální teplárenské zdroje (jejich vývoj je 03tatně z řady

dnvodi, zejména ekonomických, značně problematický a v

žádném případ? nebudou k dirpozici v příštím desetiletí).

Je proto jedinou a ntjvhodn"jší možností orientovat se

na zdrojt tvořící základ jaderného progresu ČSSR (z dů-

vod-3 uveď-nýc.i v oir-t. 2.2).

Přicházejí tedy v úvahu především reaktor VVER 440

(tlakovodní, lehkou vodou moderovaný i chlazený reaktor

novovoronpžskeno typu) <J V budoucnosti nově vyvíjený typ

VVEd 1 000. pľ'ípsdn" ty r o polovičním výkonu V7ER 500.

3 typem VT2>R 5C^ f ocitol ji-' t^cé pavodní návrh JEOT Ho-

lešovice /3/'.

be2.pecaý provoz ;-. nezbytně nutné počítat s ře-

konte jn̂ ente....

c) otázky jaderné bezpečnosti a h&varií

0 součapnéiii stavu názori a postoji v souvislosti s umís-

ťováním jaderných zdroji do oblastí husté zástavby i pří-

mo do centra -a.€St ve sv"tě bylo pojednáno v odst. 2.2.

V rámci řešení SDÚ Lude třet-j i nadule sledovat světový

v,;voj v této oblasti a vyvozovat z nšho důsledky i pro

řešení v rámci pražské aglomerace, ooučástí tohoto bodu

bude také posouzení moínéh.7 rizika radioaktivního zamoře-

ní okolí pri plrc |jruv? radioaktivních iiiateriálů do a zejmé-

na z JEOT (tj.odvozu odpadu do centrálního úložiště a

vyhořelých p^livovýci: článk!; do zprBCOv--.telského závodu).

d) otáz:-:y vlivu na .ivotní prostředí

da) pozitivní vlivy

Hlavní pozitivní přínos jaderných zdrojů tepla pro

Životní pro .9 tře-i í sroiívú, JÍK již bylo uvedeno, v od-

1ivin plynných (S09) i tuhých

ÓVP/74497A/37



(popílek, saze) náhradou stávajících klasických zdro-

ji* V tomto bod? bude r-iožno ve spolupráci s řešením

subdílčích úkola 5.2 a jj.j přímo vyčíslit hodnoty e-

itiisí z velkých i malých z-.rojů, které ty odpadly při

odstranění těchto zdrojů v oblasti převedené nz zá-

sobování z JIOT a o které se tím v dané oblasti zlep-

ší čistota ovzduší.

Jako pozitivní vliv n^ čistotu životního prostře-

dí bude ľuo.'-no té.? vyhodnotit množství popela, o kte-

ré se sní'-. í cellové množství, jež je tř^bs v pražské

a pionier:., c i likvidovat, a v souvislosti s tím vyhodno-

tit přínos ke snížení sekundární prašnosti a celkové

čistotě města*

db) negativní vlivy

Negativní vlivy jadernýcn zdrojů tepla na životní

prostředí J3 třetí vid^t jednak v plánovaném vypou-

štění aktivity v plynné formě komíne;., do ovzduší a

nízkoalitivních odpadních vod do veřejné kant-lizace a

vodotečí, jednak v neplánovaných únicích aktivity v

plynné ói Jcjp.-.lné fázi v případe havárie.

Pokud 3J týče plynných emisí, bylo jejich vy-

pouštění za normálního provozu i uniky v případě- ha-

várie včetně rozptylu 2 výsledných dávek pro okolní

obyvatelstvo vyhodnoceno jak pro JEO1 Holešovice, tak

pro JEOT Prah; - jih výpočtem na samočinném počítači;

výpočet byl proveden v Chemoprojektu, Ing.. Chochlov-

ský. Obdobný výpočet bude nutno provést pro každý dal-

ší uvažovaný zdroj a tí..:cé v pľípade změny výchozích

podmínek u nčeterého zdroje bude třeba výpočet zkori-

govat, iwetodikj. jw podrobní popsána v /5/.

Pokud se ti •. '. nízkoaktivních odpadních vod, mě-

lo by podl^ citován ch studií jejich vypouštění jak

z JEOT Praha - Holešovice, tak z JSOT .ťraha - jih být

v souladu s platnou, vyhláškou 59/72 Sb. Není však ža-

tí. _ dostatečně vy,].--»a r ,:nu otázka možnosti havarijního

ÓVľ/74497A/j7
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unika radioaktivních vod do okolí.

V r.imci posouzení negativních vlivů bude podle

našeho názoru áóelné se aloubíji zaměřit na otázky

dalšího chování vypouštěných radioaktivních prvka v

atmoaféře, povrchových s spodních vodách, půdě, živých

organizi: sch atd. ú e to problematika sorpce plynných

aerosol °x z atmosféry ni riznýcn nosičích, sorpce ra-

dioaktivity z vod n_ tui-ých látkách (kalech), selek-

tivní konctntrac•> r/.dioaitivx oy nškttrými organizmy

nebo j-jich organy a pod. Tyto otázky, z hlediska zá-

chov .'ní zdraví obyvatelstva jistš velmi důležité, bu-

de třeba vyjasnit na základě studia dostupné litera-

tury '3 konzultací B o:"!borr.̂.'flii pracovišti speciálně

pro podmínky pramice agloier^ce .

de) dali í vlivy

Další vlivy na ^ivotr.í prodt ': dí jsou vyvolávány pře-

dev?í - zn̂ Ciiýin ancístvíx vznik.-.jícího odpadního tep-

la. Aikoliv bylo odp-'.dní ta plo dosud považován-- spíše

za negativní činitel, byla právě v souvislosti s roz-

vojem jaderné energetiky, k,ie množství odpadního tep-

la připadajícího na stejné množství vyrobené elektřiny

je oproti klasickým zdrojam asi o 30 % vyšší, protože

nedochází ke ztrátám komíno-ni, vypracována taková řeěe-

ní, kttrá naopak jsou pro životní prostředí jednoznač-

ným přínosem. Je to jednak, j a JÍ již bylo uvedeno, vy-

užití oteplené vody pro rekreační účely, jednak pro

zvýšení zemědělské produkce. Situace v pražské aglo-

meraci se z tohoto hlediska jeví zhruba tak, že Vlta-

va pře. Istavuje velký rezervoár chladící vody, navíc

ještě podchlazené z přehradních nádrží, takže její o-

hřátí jj z ekologického hledijka jen žádoucí. Možnost

průtočného chlazení vltavskou vodou by měla být přede-

vším využita v JEOT .'íolešovice, která by byla umístěna

žnaině stísněně \ nemela b.y k dispozici dostatečný pro-
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stqr pro využití odpadního tet.lii v zemědělství. Napro-

ti tomu d-lj'ií uvj/ovan,; zdroje bude třeba stavět v

místech obklopených zeitždšljkou pldou a pouze jediný

z nich - JEOT .Praha - jih - bude moci počítat ales-

poň částečně 3 prVtoôným chlazením vodou z Vltavy.

Úoelnŕ využití odpadního tepla namísto krajinu hyzdí-

oblakň páry z chladících včží lze j^n uvítat.

Kromě toho bude mít zvýšení zemědělské produkce vel-

.úi značný vliv na ekonomiku provozu jaderných zdroja.

Zemdělství pře stavuje dnes velmi dynamicky se roz-

víjející obor a řada možností čeká ještě na své vyu-

žití. Velmi podnetné jsou v tcvito směru zejména návr-

hy na řexení v rámci jaderného "agrokomplexu" Olomouc

- Přerov - Prostějov /lil/: počítá se zde s intenzivním

pěstováním zeleniny, z části ve sklenících novč vyvi-

nutého typu pro využití odpadního tepla, pěstováním

ryb v nádržích s oteplenou vodou, pěstováním jedlých

hub, ehoveíii vepř?., sušením zemědělským produkt! atd.

Spíše rekre -ční účel by mělo vytvoření oblasti tropic-

ké flory, VÍ. studii J LOT Praha - jih se počítá jak s

výstavbou vytápěných rekreačních bazénů, tak s výstav-

bou skleník'- pro zcnědělské účely. Domníváme se, že

tyto otázky si zaslouží u všech navrhovaných jaderných

zdroji maximální pozornosti, j^k pro svij přínos k

tvorbě životního .prostředí, tak pro přínos ekonomický.

Za tím ĽĽelfc.iB bude opět třeba vycházet z literatury

a z konzultací s příslušnými institucemi, zejména ze-

mšd '-'lskými.

e) ekonomické otázky

Ekonomický výpočet provozu jak JEOT Praha - Holešovice,

tak JEOT Praha - jih byl proveden na samočinném počítači

v Energoprojtktu Praná. Výsledky jsou stručně uvedeny v

odst. 2.2 této metodiky* Obdobný výpočet bude nutno pro-

vést i pro další zdreje nebo při změně výchozích podmínek

ÚV P /7 4 49 7 A / j 7
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řešených prípad.^ U nov? navrhovaných zdroji může

hrát v ekonomickej1, dopadu roli vzdálenost od místa spo-

třety (pi'enos tepla n.-, větší vzdálenosti), jak o tom již

byl*a učiněn.- z f. '.n1:.-. I^nto prollér.1 bude třeba posoudit

po stránce j-.-u-; techpicKé, tak eíconcaiclcé.

Je třeba zdiruznit, 1*3 výpočty prováděné v Snergo-

projektu nebraly zhtí... v dv-i-hu využití odpadního tepla

pro rekreační Juely -j, zvj- ani z-učdělslcé produkce. Vyhod-

nocení těchto falctorl nepochybně postaví otázku realizace

uva-ováných jaderných zdroji ekonomicky do ještě značně

příznivějšího světla a na druhé straní maže mít i stimu-

lační vliv ne řeření lepšího zpisobu zásobování hl. m".

Prahy zemědělskou produkcí.

f) otázka optimálního umístění jednotlivých zdroji

Výběrem a posuzováním vhodných lokalit pro výstavbu ja.~

dernýcn zdroja SB zabývá tírganiz-̂ ce TLHPLAN. Určení op-

tiínální lokality pak suší vycházet z konfrontace závěrů

bodů a - e s navrhnu lokalit doporučených TERPLANem.

2.6 Postupné vazby na jiné dílčí úkoly, případně .jiné úkoly

X..VT s návrhem na .jejich zajištění. Věcné potřeby a orga-

nizační nárok/ dkelu.

Jak vyplývá ze závrr" bodu 2.5, bude si řešení tohoto

SDÚ" vyžadovat spolupráce s celou radou dalších úkol °a a insti-

tucí. Jsou to:

a) vazby na subdílSí ákoly v rámci DÓ 05 ENERGIE:

SDÚ 5.4 - kooperace: V.>hledy palivoenergetické základny
pro hl. m. Prahu

SDÚ 5t9 - kooperace: Delimitace oblastí vytápěných lokálně
a z teplovodní sítě v centrálních
částech Prahy

SDÚ 5.2a
SDU 5.3 - kooperace: Vyčíslení emisí z velkých zdrojů i

individuálních topeništ v oblastech,
které by bylo možno převést na záso-
bování ze SCZT

ÚVP/74497/1/J7
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b) vazby ru; další dílci úkoly v rámci íkoiu C 16 - 380 - 031:

BIJ 01:

DÚ 02:

DÚ 03:

Dlí 06:

DÓ 12:

podmínky a zneCíištovaní ovzduší v praž-
ské aglomeraci a apiaoby jeho snižování

Ochrana čistoty vody v pražské aglomeraci
Čistota městských prostranství a zneškodňování
pevných odpadů v hl.. m. Praze

Zeleň a biologické aspekty životního prostředí
v pražské aglomeraci
Syntéza ochrany a tvorby životního prostředí
v pražské aglo£-rr<ci

c) spolupráce s dalšími institucemi:.

Útvar hlavního .architekta hl. m. Prahy

2s» komise pro atomovou energii

£nergoprojekt Praha

České energetické závody, GŘ, Praha

Pražské teplárny

Chenoprojekt Praha

TĽftPLiiií, Praha

Výzkumný ústav energetický (EGÓ), Praha

a s řadou dalších institucí k jednotlivým dílčím otázkám

(na^ř. zemědělské instituce).

2.7 způsob a podmínky a saěry realizace včetně návrhu, .jak

bude v rámci řešeného úkolu zabezpečována. Orientační

formulace realizačního výstupu.

Výstavba jaderných zdroja tepla pro pražskou aglomeraci

je záležitostí tak závažnou a složitou, že není možno její

realizaci uskutečnit na základě vyřešení jednoho dkolu. Kŕo-

mo toho již začlenění řešeného subdílčího úkolu do komplexu

problematiky ochrany y tvorby životního prostředí napovídá,

že realizačními výstupy tonoto SLÓ budou jednotlivé dílci

a doporučení, které ve svéai celku by měly zhodnotit

možnosti, vhodnost a přínosy výstavby jaderných zdroj'i tepla

ÚVP/74497/1/37
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pro život v pražské aglomeraci. K těmto závorům by pak mely

jednak přihlížet projekční a schvalovací organizace při

přípravě realizace JEO.J, jednak by se tyto podklady raěly

stát součástí ře.ytíní navrhovaný" c a pro pražskou aglomeraci

v rámci koordinace stétníľ.o ifcolu C 1 . - 3&0 - 031*

Z toho pro formulaci realizačních výstupů vyplývá, 5 e

v pr!ib:hu řešení -<:.LÚ bude nutno nz základ? spolupráce se vše-

mi institucemi Zuč~stn?nými na přípravě realizace jaderných

zdroja zpracovávat dílčí otázky v jednotlivých etapách tak,

aby na jejich závěry bylo možno vzít včas zřetel při přípra-

vě příslušných realizačních projekt.'I.

2.8 Časové etapy, ná'clud.y, předpoklady na zpřesnžni pláno-

vací dokumentace

Sleč časových etap a terjaíny jejich řešení vycházejí

jednak z rámcové metodiky /!/, jednak byl vzat zřetel na ná-

vrh koordinační koid.se DtJ 05 z 9. 1. 1975, ve které.3 se do-

poručuje uvížovft ukončení prací na SDÚ 5.10 k 31. 3c 1976,

aby bylo možno výsledky zahrnout do generelu energetiky.

Jsme názoru, že rozsah problematiky, který je uveden

v této metodice a který bude v rámci SDÚ 5.10 třaba řešit,

je značně v<Hší, než aby bylo možno úkol k 51. j. 1976 ukon-

čit. Počítáme ov-?em s tí/n, ,e problematika, která by měla

sloužit j&ko pcdklad pro ̂.eneral energetiky, by byla zpraco-

vána v průb,;hu et;p 2 ") j, ta'y do navrhovaného termínu

31. 3. 1976, jak je to také v intencích odst. 2.7 této meto-

diky. V etapách 4 " 5 ty pak byly řečeny příslušné další

dílčí otázky. Časový plán jest následující:

1. Metbdikí úkolu ý díl.í í zpráva)

2. ir\zkum rplikací jnderfiých
zdroja v mšstskjch a^lomeracíca

1.10.74

1. 4.75

31. 3.75

30. 9.75
3. Stanovení pod/níne^: pre reali-

zaci jadeiníuo zdroje
(dílčí zpráva) 1.10.75 - 31. 3.76

ÓVP/74497/1/37
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4. Zhodnocení r;roje:-.tovaiiýcľi a
uvužov^nj/c^ alternativních
řešení (díl-í zpráva)

5. Optimalizace alternativních
řešení (závěreční zprava)

Plánované náklady na řešení v tis. Kčs

z toho na kooperaci orientačně

1.4.76 - 31. 3.77

1.4-77 - 31.12.77

1976 1977
120 150 150

20 20 20

ÓVP/74497/1/37
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3. ZÁVĚR

Předlo .ené metodil'.;- ikolu av.-dí postup a rozsah Lešení

problematiky apli.-.ace jaôerné tbplárny v pražské aglomeraci,

a to zejn:.'nu z pozice snížení zneíišt-ní ovzduší zplsobova^-

nťno exhalacemi z ::lasick/cr: topeništ, ale i 8 přihlédnutím

k potívl'In tepla pro JCÍT C j-ihc rozvoji, j a to k i z hlediska

vlastní.io vlivu ,-j..f .r.i:.--..o zdroje na životní prostředí a eko-

nsmick^c.i depadi z ,.-Ľ:-
iení vy/'lývajícícii.

V relaci n u celoavitcvý po. tup v lokalizaci jaderných

zdrojů v ^rostorecn s vysokou koncentrací obyvatel a výzkum

aplikace na es. poměry je navržunj česovj- plán prí.cí mini-

mální. Přesto postup řešení bude ved^n tak, aby v časovém

termínu požadované:! koordinační komisí pro využití výzkumu

prc práce na generelu teplo byly poskytnuty disponibilní

informace a ddaje pro tento áóel.
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SEZNAL

Vliv změn zásobení i'rehy palivy a energii na zlepňení
životního prostředí

Část li o a Rámcové metodiky dílcích úkolu
II. * Inventarizace výzkumných zpráv a koncepcí

Výzkumná zpráva ÚVP i-ěchovice k úkolu 73464, 1974

/2/ Z. Havelka: Aplik,U'..e jaderného zdroje při asanaci ovzdu-
ší uiests.íýsn o průmyslových aglomeraci

Výzkumná zpráva oVÚSS Běchovice, 1972

/i/ Jaderná elektrárna s odbřrem tepla Praha - Holešovice
(studie)

Souhrnná zpráv- + 12 příloh SVÚSS Běchovice, leden. 1971

A / devize generelu zásobování teplen:- z jaderného zdroje
v Holešovicích
Perspektivní etudie

Energoprojekt Pr-ähs, 1972

/5/ Jaderná elektrárna s odborem tepla Praho - jih
Perspektivní studie

áUJP Zbrasliv, únor 1974

/6/ Investiční záměr JET Erno - 1. varianto
GŘ ÔEZ Praha, iy72

/7/ Investiční záměr JE? fcrno - II. varianta

GŘ ÔEZ Praha, 197i

/&/ Jaderná elektrárna es odbSreJi tepla Žiar n/Hr.

ÓISJP Zbraslav, 1972

/9/ studie jaderné elektrárny Olomouc

iia Engineering, Olomouc, 1973

/10/ Jaderné teplárenství a kontejnmenty

bborník přê lnášek z konference s mezinárodní účastí,
Erno, j. - 5« října 197j• Základní svazek a dotisk
°im tochnirv Lrno. 197techniry Lrno, 197.3
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/ Í l / ;U. Klóil: Využití jadcrnp-energetickj'ch zařízeni pro
újely dočiáv .y tepla

Vy"zícuainá zpriva EG''' Tr^h.. , 1975

/12/ Vliv ziiiľ-a zasolení Praný energií ne zlepšení životního
prostŕeilí -: LřJHriGIS :

Ôáf?t I . a Vstupní údaje k fljetodj.ee úkolu
Výzkumná zpr^v;. '.'<!.- ry-cnoviee k ÍKOIU 73464, 1973

/13/ Čer-kcJ. tcci:i ická iasjf.e..c. ociirany ovzduří: Analýza zne-
Óiřtování ovzduSí ČSÄ
Praha, únor 1972

/14/ J o tenuš: Radioaktivní z^uořeií biosféry
Praha, Ac&demia, 1974

/15/ ?» běhounek; Lidé a radioaktivita
Praha, NČSAV, 1960

/16/ Nucl. Engng Internát. .19, 1974, o. 214, s t r . 124

/HZ l l e c t . Times 1974, č. 42SJ, s t r . 2

A-8/ Z. Hátle, . Lam^or: i_eneficial dxploitation od waste
htat

Materiál IAIA/SM - 187/'47
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