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Předmluva vydavatele

Bezpečnost jaderných zařízeni vychází jako neperiodická řada již od roku 1975. Do dneška b\ln vydáno
v jednotlivých publikacích celkem 107 titulů. Obsahem jednotlivých publikací hýly překlady našich i zahranič-
ních předpisů a norem, doporučení mezinárodních organizací, zejména MAAE. obecne' tuzemské' předpisy pro
zajištění jaderné bezpečnosti [ vyhlášky, výnosy a směrnice ČSKA E) a další významné materiály z oblasti jaderné
bezpečností, fyzické ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů, záruk, přepravy judernxch materiálů a
zpracování radioaktivních odpadů.

V prvních letech dosahoval počet publikací v této ediční řadě až IÚ za rok. v posledních letech se počet titulů
snížil na přibližně čtyři až šest titulů, s výjimkou roku 1991, kdy bylo vydáno 9 titulu. Ediční řada se dnes
orientuje převážně na takové požadavky, návody, doporučenia další informace, které mohou být přímo využity
při zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení budovaných nebo provozovaných v ČR.

Editorem řady je úsek hlavního inspektora Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Publikace přináší přehled titulů a jejich anotací vydaných od roku 1990. Pro ty čtenáře, kteří nejsou
odběrateli řady od jejího počátku, uvádíme navíc přehled titulů vydaných v období 1975 až 1989, jejuhžanotuce
naleznou v čísle 1/90.

Zájemci o již vydaná čísla se mohou obrátit na Ustav jaderných informací Zbraslav, a.s., kde jim budou na
objednávku zhotoveny kopie požadovaných titulů.

Veškeré' náměty na další zkvalitnění ediční řady včetně návrhů na uveřejněni vybraných materiálů jsou
editorem vítány.



SEZNAM TITULU VYDANÝCH V EDIČNÍ ŘADĚ "BEZPEČNOST
JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ" V LETECH 1975-1993

I /75 Bezpečnostní' kritéria pro projektováni jaderně energetických zařízení

2/75 Předpisy pro výstavbu a bezpečny provoz zařízení jaderných elektráren, experimentálních a
výzkumných reaktorů a souborů

I /76 Předpisy pro provozní kontrolu chladicích systémů jaderných reaktorů. Kód ASM E pro kotle
a tlakové nádoby

2/76 Základní principy organizace a provedeni kontroly stavu základního materiálu a svarových
spojů potrubia zařízení jaderných elektráren během provozu

3/76 Změny a doplňky "Předpisů pro výstavbu a bezpečny provoz zařízení jaderných elektráren, ex-
perimentálních a výzkumných jaderny ch reaktorů a souborů

4/76 Nařízeni'o bezpečnosti práce č. 880 - výstavba jaderných elektráren s tlakovodnimi reaktory

5/76 Normy pevnostních výpočtů částí reaktorů, parogenerátorů, nádob a potrubí jaderných elek-
tráren, zkušebních a výzkumných jaderných reaktorů a zařízení

6/76 Předpisy pro kontrolu svarových spojů a návarů uzlů a konstrukcí jaderných elektráren, expe-
rimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů (PK 1514-72)

7/76 Základní předpisy pro svařování a na varování uzlů a konstrukcí jaderných elektráren, experi-
mentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů (OP 1513-72)

8/76 Kriteria pro umísťování jaderně energetických zařízení

9/76 Dokumentace o jakosti materiálů a svarových spojů, zařízení a potrubí primárního okruhu ja-
derné elektrárny

10/76 Předpisy pro ocelové reaktorové tlakové nádoby (Návrh)

1 /77 Bezpečnostní kritéria pro zajištění jakosti

2/77 TRACO III - výpočtový program pro analýzu tlaku a teploty v plnotlaké ochranné obálce tla-
kovodního reaktoru po havárii s únikem chladivá

3/77 Hlavní zásady pro přístrojové vybavení jaderných reaktorů

4/77 Návod pro stanovení bezpečnostních funkcia klasifikaci komponent lehkovodních varných a
tlakovodních reaktorů a reaktorů s tlakovými kanály

5/77 Předpisy pro konstrukci komponent jaderných elektráren. Kód ASM E pro kotle a tlakové ná-
doby

6/77 Bezpečnostní návod pro požární ochranu v jaderných elektrárnách

7/77 Zásady jaderné bezpečnosti ve výzkumných reaktorech (PBJ-03-75)

8/77 Zásady zajištění jaderné bezpečnosti při pracích na kritických souborech (PBJa-02-73)

9/77 Předpisy pro jadernou bezpečnost na jaderných elektrárnách (PBJa-04-74)

10/77 Bezpečnostní kritéria pro provoz jaderně energetických zařízení

I /78 Předpisy pro konstrukci komponent jaderných elektráren. Kód ASME pro kotle a tlakové ná-
doby

2/78 Předpisy pro konstrukci komponent jaderných elektráren. Kód ASME pro kotle atlakové ná-
doby

3/78 Pravidla a metody pro provedení nedestruktivní kontroly základního materiálu a svarových
spojů zařízeni primárních okruhů jaderných elektráren s reaktory V VER-440 v období před
uvedením do provozu a během provozováni

4/78 Předpisy pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek

5/78 Bezpečnostní návod pro výběr a vyhodnocování lokalit jaderných elektráren s ohledem na
rozdělení obyvatelstva

6/78 Bezpečnostní kritéria pro zajištění jakosti a provozní kontroly stavu vybraných zařízení jader-
ně energetických zařízení



7/7S Předpisy pro konstrukci komponent jaderných elektráren. Kód ASM K pro kotle a tlakové ná-
doby

8/7H Klasifikace havarijních situací v jaderných elektrárnách

1/7') Vynos CSKAE č. 2/1978 Sb. o /.ajíštění jaderné bezpečnosti při navrhováni, povolování a pro-
vádění staveb s jaderně energetickým zařízením

2/71) 1. Přehled anotací vydaných publikací v řadě "Bezpečnost jaderných zařízení" v letech 1975-
1978
II. Seznam dokumentů M A A E pro přípravu bezpečnostních kriterii'a návodů pro jaderné elek-
trárny

3/79 I'dajc o rozsahu ztrát chladivá z primárního okruhu jaderných elektráren při haváriích všech
havarijních tříd

4/79 Základní principy pro organizaci a provedení kontroly základního materiálu a svarových
spojů v období výroby, montáže a provozování jaderné elektrárny

5/79 Vynos CSKAE č. 4/1979 Sb. o obecných kritériích zajištění jaderné bezpečnosti při umisťování
staveb s jaderně energetickým zařízením

6/79 Předpisy pro konstrukci komponent jaderných elektráren. Kód ASME pro kotle a tlakové ná-
doby - uložení komponent

1 /8() Výnos CSKAE č. 5/1979 Sb. o zajištění jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice z hledis-
ka jaderné bezpečnosti

2/80 Údaje o koeficientech úniku štěpných produktů při haváriích

3/80 Výnos ČSKAE č. 6/1980 Sb. o zajištění jaderné bezpečnosti při spouštěni a provozu jaderně
energetických zařízení

4/80 Předpisy pro technický provoz jaderných elektráren
Technická ochrana jaderných materiálů

2/81 Provozní kontroly jaderných elektráren

3/81 I. Vývoj přístupu k řešení otázek bezpečnosti jaderných energetických zdrojů v SSSR v souvi-
slosti s růstem jejich výkonu a jejich širším využitím.
II. Požadavky na umísťování jaderných výtopen a jaderných elektráren s odběrem tepla
z hlediska radiační bezpečnosti

4/81 Jaderná bezpečnost při výměně paliva na reaktorech typu VVER

I AS2 Integrální zkoušen í míry netěsnosti ochranné obálky metodou absolutn ího t laku

2/82 Hlediska důležitá pro vyřazování stacionárních jaderných e lektráren z provozu

3/82 Fyzická ochrana jaderných elektráren

4/82 Analýza a hodnocení vychlazování přirozenou cirkulací na 1. b loku j a d e r n é e lektrárny St .
Lucie

1/83 I. Přehled anotac í vydaných titulů v řadě "Bezpečnost jaderných zař ízení" v letech 1975-1982
II. Přehled anotací dokumentů M A A E pro bezpečnostní požadavky a návody p r o j a d e r n é elek-
trárny - N U S S program

2/83 Výklad vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 105/1982 k zajištění bezpečnost i technic-
kých zařízení v jaderné energetice a vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce č, 106/1982
Z b . na zaistenie bezpečnosti technických zar iadení v jadrovej energet ike

3/83 P o s o u z e n í celistvosti t lakových nádob jaderných reaktorů typu P W R

1 /84 Zpráva M A A E z oblasti jaderné bezpečnosti v roce 1982

2/84 Z á k o n o státním dozoru nad jadernou bezpečnost í jaderných zař ízení a předpisy souvis íc í

3/84 Zajišťování jakost i jaderně energetických zařízení se zaměřen ím n a individuální programy
zajištění jakosti vybraných zařízení

4/84 S o u b o r standardizovaných výpočetních programů

5/84 Metody výpočtu šírenia rádioaktívnych látok z jadrovo-energetíckých z a r i a d e n i a ožiarenia
okol i tého obyvateľstva



1 /S5 Obecné zásady zajištěni bezpečnosti jaderných elektráren pri projektováni', výstavbě a provozu
(OPB-82)

2/85 Přehled bezpečnosti jaderných zařízení v roce 1983

3/85 Pravidla pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů

4/85 Vynos Československé komise pro atomovou energii č. 9 ze dne 16. května 1985 o zajištění ja-
derné bezpečnosti výzkumných jaderných zařízeni

5/H5 Směrnice Československé komise pro atomovou energii č. 1/1985, kterou se stanoví způsob,
lhůty a podmínky ověřováni zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných
zařízení včetně vydávání a odnímání oprávnění k jejich činnosti

6/85 Soubor standardizovaných výpočetních programů, dodatek č. 1

1/86 Pokyny k provádění neutronově fyzikálních a tepelně hydraulických bezpečnostních analýz
událostí způsobených změnou reaktivity

2/86 Pokyny k provádění spolehlivostních analýz zařízení důležitých pro jadernou bezpečnost jader-
ných zařízení

3/86 Přehled bezpečnosti jaderných zařízení v roce 1985

4/86 Zacházení s radioaktivními odpady z jaderně energetických zařízení
Kritéria přijatelnosti radioaktivních odpadů ke konečnému uložení v mělké zemi a ve skalních
prostorách

5/86 Systém hlášení nehod MAAE (IAEA-IRS)

1 /87 Postupy provádění geologických a inženýrsko-seizmologickych průzkumů pro potřeby projek-
tové přípravy, výstavby a bezpečného provozu jaderných elektráren a výtopen v ČSSR

2/87 Pokyny pro bezpečnostní rozbory havárií vyvolaných změnou průtoku chladivá jaderným reak-
torem tlakovodního typu

3/87 Dohoda mezi ČSSR a Rakouskou republikou o úpravě otázek společného zájmu souvisících
s jadernými zařízeními. Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody. Úmluva o pomoci
v případě jaderné nebo radiační nehody

4/87 Přehled bezpečnosti jaderných zařízení v roce 1985

5/87 Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 67 ze dne 30. června 1987 o zajištění
jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady

6/87 Bezpečnostní ochrana jaderných zařízení a jaderných materiálů

1/88 Doplňky k pravidlům pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů vydaných v ediční
řadě Bezpečnost jaderných zařízení č. 3/1985

2/88 Pokyny pro zpracování programů pro transport, skladování a manipulaci s jaderným palivem
a programů základních kritických experimentů výzkumných jaderných zařízení

3/88 Manuál pro zajišťování jakosti přístrojového vybavení regulačních a elektrických zařízení ja-
derných elektráren v etapě výstavby a spouštění (čtvrtý návrh)

4/88 Přehled jaderné bezpečnosti v roce 1986

5/88 Typový obsah technického zdůvodnění bezpečnosti - bezpečnostní zprávy - jaderných elek-
tráren

6/88 Pravidla pro bezpečnou přepravu vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren člen-
ských států RVHP, část I. - Přeprava po železnici

7/88 Soubor standardizovaných výpočetních programů - dodatek č. 2

1 /89 Základní bezpečnostní principy pro jaderné elektrárny

2/89 Přehled jaderné bezpečnosti v roce 1987

3/89 Státní dozor nad jadernou bezpečností jaderných elektrárrn

4/89 Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 100 ze dne 28. září 1989 o bezpečnost-
ní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů

-/89 Směrnice OSART. Instrukce pro skupiny OSART



1 /90 Přehled anotaci vydaných titulů publikaci v řadě Bezpečnost jaderných zaŕi'zľiií v letech IV75 -
1989

2/90 Schvalovací řízeni' a požadavky jaderné bezpečnosti pro vyvedeni tepla z jaderných elektráren

3/90 Návod pro výcvik, kvalifikaci a fortifikaci personálu zajišťujícího jakost

4/90 Projekty jaderných elektráren

5/90 Údržba jaderných elektráren

6/90 Bezpečnost provozu jaderných elektráren

1/91 Přehled jaderné bezpečnosti v roce 1989

2/91 Předpis pro bezpečnost jaderných zařízení: zajišťování jakosti

3/9) Řízení jakosti provozu jaderné elektrárny

4/91 Přehled jaderné bezpečnosti 1990

5/91 INKS: Mezinárodni' stupnice hodnocení závažnosti událostí v jaderných elektrárnách. Uživatel-
ská příručka

(V9 i Bezpečnostní principy a technická kriteria konečného uložení vysoce radioaktivních odpadů
v podzemí

7/91 Požiarna ochrana v jadrových elektrárnách. Bezpečnostný návod

8/91 Bezpečnostně správní postupy při vyřazování jaderných zařízení z provozu

9/9 ] Všeobecná konstrukční kriteria pro jaderné energetická zařízení

! /92 Inspekce státního dozoru nad využíváním programů zajištění jakosti

2/92 Předpis pro bezpečnost jaderných energetických zařízení: Umísťování

3/92 Provádění nápravných opatření při zajišťování jakosti

4/92 Kultura bezpečnosti. Zpráva Mezinárodní poradní skupiny pro jadernou bezpečnost

5/92 Ing. R. Řeháček: Bezpečnostní ukazatele. Soubor používaný Státním dozorem nad jadernou
bezpečností ČSKA E k hodnocení bezpečnosti provozu jaderných elektráren v ČSFR a výsledky
hodnocení ze rok 1991 -červen 1992

6/92 Návody a směrnice ASSET. Referenční dokument pro tým odborníků MAAE pro rozbor bez-
pečnostně významných událostí (ASSET)

1 /93 INSAG-5. Zpráva Mezinárodní poradní skupiny pro jadernou bezpečnost

2/93 Přehled jaderné bezpečnosti 1991

3/93 Příručka pro revize programu zajištění jakosti

PŘEHLED ANOTACI VYDANÝCH TITULU PUBLIKACI V RADE
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ V LETECH 1990-1993

1/90 Přehled anotací vydaných titulů publikací v řadě Bezpečnost jaderných zařízení v letech 1975 -
1989. Oji, Praha 1990. 52 s.
Jsou uvedeny anotace 84 litulů.

2/90 Schvalovací řízení a požadavky jaderné bezpečnosti pro vyvedení tepla z jaderných elektráren.
ÚHI ČSKAE. Praha 1990.16 s.
Zpracovaný soubor doporučení, pravidel a požadavků je určen pro zajištěni' jednotného postupu při
schvalovacím řízeni' v průběhu přípravy, výstavby a uvedení do provozu systémů vyvedeni tepla / 3li.
Rámcově jsou stanovena pravidla zajištění jaderné bezpečnosti s přihlédnutím k požadavkům radiační
ochrany lak, aby teplonosné medium melo stejné možnosti užití jako teplo z klasického zdroje. Uvedená
doporučení, pravidla a požadavky jsou adaptací stávajícíclrpřcdpisů a zákonů na vyvedení tepla z JH:
zák. č. 28/84 Sb. o Státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, č. 50/76 Sb. o uzemním
plánování a stavebním řádu, č. I05/XI Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášku ministerstva zdravotnictví



ČSR Ľ. 59/1972 a SSR č. 65/1972 o ochraně zdraví před ionizujícím záření z hlediska jaderné
bezpečnosti a č. 6/1980 o zajištěni'jaderne' bezpečnosti pri spouštění a provozu jaderně energetických
zařízení.

3/90 Návod pro výcvik, kvalifikaci a certifikaci personálu zajišťujícího jakost. Překlad ÚJI. 75 s.
f Manual on Training, Qualification and Certification of Quality Assurance Personnel. Technical Report
Series No. 262. IAEA, Vienna 1986)

Jsou uvedeny požadavky na kvalifikaci a výcvik personálu zajišťujícího jakost, formulované v Kriteriích
pro zajištění jakosti v jaderných elektrárnách (IAEA Safety Series No. 50-C-QA, 1978) a příklady
pracovních funkcí spojených se zajištěním jakosti s konkrétními požadavky na kvalifikaci, výcvikové
programy, postupy výcviku a certifikace osob. jež tylo funkce vykonávají.

4/90 Projekty jaderných elektráren. Překlad 0JI. 40 s.
(Code on the Safety of Nuclear Power Plants: Design. Safety Series No. 50-C-D, Rev. I. IAEA, Vienna
1988)

Kód je kompilací principů jaderné bezpečnosti zaměřené na definován ŕ podstatných požadavků nezbyt-
ných k zajištění jaderné bezpečnosti. Tyto požadavky se vztahují na stavby, systémy, zařízení a procesy
důležité z hlediska bezpečnosti v jaderných elektrárnách s termálními reaktory. Jsou zdůrazněny ty
bezpečnostní požadavky, které musí být splněny před těmi. které mohou být splněny, aby se zabránilo
událostem ohrožujícím bezpečnost nebo se omezily jejich následky.

5/90 Údržba jaderných elektráren. Překlad ÚJI. 35 s.
(Maintenance of Nuclear Power Plants: A Safety Guide. Safety Series No. 50-SG-07, Rev. I. IAEA.
Vienna 1990)

Návod podává podrobné instrukce jak zabezpečit doporučení formulovaná v Souboru požadavků
(50-C-O Rev. I) týkající se údržby konstrukcí, systémů a uzlů jaderné elektrárny. Poskytuje návod na
preventivní a nápravná opatření, která jsou nutná k zajištění bezpečného provozu. Jsou uvedeny
organizační a administrativní požadavky na vytvoření a realizaci plánů preventivní údržby, opravy
vadných částí elektrárny, výběr a přípravu údržbárskeho personálu, zabezpečení vybavenia zařízení pro
údržbu, opatřování materiálu a náhradních dílů, hodnocení, řízení a realizaci úprav elektrárny a na
vytváření, sběr a archivování záznamů údržby s cílem vytvořit a realizoval odpovídající informační
systém údržby.

6/90 Bezpečnost provozu jaderných elektráren. Překlad ÚJI. 28 s.
(Code on the Safety of Nuclear Power Plants: Operation. Safety Series No. 50-C-O, Rev. 1. IAEA, Vienna
1988)

Dokument uvádí bezpečnostní aspekty řízenía provozu jaderné elektrárny včetně spouštěnía vyřazování
z provozu. Uvedená opatření jsou hlavními požadavky, které musí být splněny k dosažení bezpečného
provozu jaderných elektráren z hlediska činnosti dozoru provozovatelské organizace a orgánu státního
dozoru, provozních limitů a podmínek, struktury provozovatelské organizace a personálu, údržby,
testování, prověřování a inspekce, řízeníprovozu aktivní zóny a manipulace s palivem, úprav v průběhu
provozu, radiační ochrany, výpustí a hospodaření s odpady, připravenosti na havarijní situace a hodno-
cení a využívání zkušeností z provozu.

1191 Přehled jaderné bezpečnosti v roce 1989. Překlad ÚJI. 95 s.
(Nuclear Safety Review 1989. STI-PUB-839. IAEA, Vienna 1989)

Dokument je souhrnem světového vývoje v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, důležitého
pro udržení jaderné energetiky a využívání záření mezi nejběžnějšími průmyslovými činnostmi. Uvádí
přehled stavu v oblasti mezinárodní spolupráce, řízení rizik havárií jaderných elektráren a kontroly
ozáření.

2/91 Předpis pro bezpečnost jaderných zařízení: zajišťování jakosti. Překlad ÚJI. 23 s.
{Code on the Safety of Nuclear Power Plants: Quality Assurance. Safety Series No. 50-C-QA, Rev. I)

Předpis uvádí zásady a cíle pro sestavení a uplatnění programu zajišťování jakosti v průběhu umisťování
jaderně energetických zařízení, jejich projektování, výroby, výstavby, spouštění, provozu a vyřazování
z provozu. Vztahují se na činnosti, které ovlivňují jakost objektů a služeb důležitých pro bezpečnost,
jako je projektování, nákup, výroba, manipulace, přeprava, skladování, provoz, inspekce, údržba,
opravy, výměny paliva, úpravy a vyřazování z provozu.

3/91 Řízení jakosti provozu jaderné elektrárny. Překlad ÚJI-102 s.
(Quality Management for Nuclear Power Plant Operation. Technical Report Series No. 315. IAEA,
Vienna 1990)



Příručka uvádí'nejdůležitější'aspekty systému zajištěn ŕ j akosti. Může být použila jako kontrolní soubor
činností nebo jako návod na jejich provádění. Poskytuje pokyny pro: definování způsobu vykonání
práce; vytvoření metod k monitorování činností: hodnocení skutečné úrovně činností: nápravu nedo-
statků: uplatnění zkušeností z provozu; zabezpečení zpětné vazby k vedení elektrárny a k pracovníkům.
Uvedená doporučení se tykají' všech činností, které mají potenciální vliv na bezpečnost a spolehlivost
jaderné elektrárny včetně její konvenční části.

4/91 Přehled jaderne' bezpečnosti 1990. Překlad ÚJI. 6H s.
(Nuclear Sufen -Review I WO. IAEA. Vienna I WO)

Je podán přehled o stavu mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti a uvedeny výsledky
činnosti M AAlí. Nľ.A/OKCD, Komise Hvropskych společenství. RVHP a WHO. Pozornost je věnována
rovněž analýze a řízení průběhu havárii v jaderných elektrárnách, vlivu záření, koncepci ochrany a
kontrole expozici*. V dodatcích jsou uvedeny globální statistické údaje o jaderné energetice, významná
zjištění t VIDŮ OSART. zpráva o radiologické havárii v San Salvadoru, havárii v Kyštymu (SSSR) v roce
1957 a zpráva z Mezinárodního symposia o obnovovacích pracích po havárii.

5/91 1 NES: Mezinárodni stupnice hodnoceni' zá vážnosti události v jaderných elektrárnách. Uživatel-
ská příručka. Překlad UJÍ. 36 s.
(INES: The International Nuclear Event Scale. Users Manual. IAEA. Vienna I WO)

Stupnice INES se zavádí na zkušební dobu a jejím hlavním účelem je usnadnit komunikaci me/i
jaderným společenstvím, sdělovacími prostředky a veřejností při hodnocení událostí na jaderných
elektrárnách. Stupnice začíná číslem 0 pro události bez bezpečnostního významu a končí číslem 7 pro
velké havárie Jsou uvedena příslušná kriteria pro jednotlivé stupně událostí s ohledem na jejich dopad
na okolí jaderného zařízení a na samotnou elektrárnu. Je uvedeno několik konkrétních příkladů
hodnocení.

6/91 Bezpečnostní principy a technická kriteria konečného uložení vysoce radioaktivních odpadů
v podzemí. Překlad UJÍ. 16 s.
(Safety Principles and Technical Criteria far the Underground Disposal of High Level Radioactive
Wastes. Safety Series No. W. IAEA, Vienna 1989)

Dokument stanoví základní požadavky na návrh podzemních úložišť vysoce radioaktivních odpadů tak.
aby člověk a jeho životní prostředí byli chráněni po uzavření úložiště po dobu, kdy zůslávají odpady
nebezpečné. Nastoluje principy ochrany budoucích generácia kvantifikuje úroveň, na níž by měly být
chráněni. Jsou uvedeny definice základních pojmů. Jsou uvedeny bezpečnostní principy a technická
kriteria: (i) vyplývající přímo z principů ochrany před zářením; (ii) vztahující se k odpadům, úložišti a
okolí; (iii) zajištěním toho, že systém konečného uložení vyhoví bezpečnostním cílům. Jsou diskutována
dlouhodobá hlediska konečného uložení vysoce radioaktivních odpadů.

7/91 Požiarna ochrana v jadrových elektrárnách. Bezpečnostný návod. Překlad UJÍ. 56 s.
(Fire Protection in Nuclear Power Plants. Safety Series No. 50-SG-D2. Rev. I. IAEA, Vienna / W )

Je podán výklad všeobecné koncepce požární ochrany v jaderných elektrárnách, uvedeny podrobné
požadavky a doporučené způsoby projektování požární ochrany, signalizace a hasící prostředky. Jsou
diskutovány otázky uspořádání a dalších charakteristik elektrárny, se kterými je třeba počítal při
minimalizaci možných následků požáru na bezpečnost elektrárny. Jsou uvedeny požadavky nr zajištěni'
jakosti prvků požární ochrany a provozní aspekty ručního zdolávání požárů. Dodatky a příli h;, uvádějí
příklady a podávají základní informace o řadě požárně důležitých problémů.

8/91 Bezpečnostně správní postupy při vyřazování jaderných zařízení z provozu. Překlad ÚJI. 18 s.
(The Regulatory Process for the Decommissioning of Nuclear Facilities. IAEA. Vienna /WO)

Je obecně popsán postup, který by měl být použit ve správním řízení vyřazování jaderných zařízení
z provozu, a uvedeny úvahy, které by měly být uplatněny při zpracování předpisů a návodů k vyřazování.
Jsou vymezeny odpovědnosti státního dozoru a provozovatele vyřazovaného zařízení.

9/91 Všeobecná konstrukční kriteria pro jaderně energetická zařízení. Překlad Ú JI. 17 s.
(GeneralDesign Criteria. lOCFRCh.l. 1-1-89Ed, Pt. 50. App. A. USNRCt

Jsou stanoveny minimální požadavky na zásadní konstrukční řešení pro vodovodní jaderně energetická
zařízení podobné konstrukce a umístění, pro která může US NRC vydat povolení. Kriteria jsou rovněž
uvažována k všeobecnému použití pro ostatní typy jaderných elektráren a jsou určena jako návod ke
zpracování zásadních konstrukčních kriterií pro takové ostatní bloky. Kriteria jsou dělena do částí: (i)
Základní požadavky; íii) Ochrana odstupňovanými bariérami vůči štěpným produktům; íiii) Ochranné
a řídící systémy; (iv) Systémy medií; (v) Kontejnment reaktoru; (vi) Palivo a radiační ochrana.



I Ml Inspekce státního dozoru naci využíváním programů zajištěni jakosti. Překlad ÚJI. 108 s.
I Regulatory Inspection of the Implementation of Quality Assurance Programmes. Technical Report
Senes No. 296. IAEA. Vienna

Jsou uvedeny postupy a návody pro členské státy MAAĽ k organizaci a prováděni' funkci jejich státního
dozoru z hlediska realizace programů zajištění jakosti jaderných elektráren a příklady k provádění
inspekci' státního dozoru pro zabezpečení vyhovujících programů zajištění jakosti při umisťování,
projektování, výrobě, výstavbě, provozu a vyřazování jaderných elektráren z provozu.

2/92 Předpis pro bezpečnost jaderných energetických zařízeni: Umisťováni. Překlad ÚJI. 19 s.
t Code on the Safetx of Nuclear Power Plants: Siting. Safety Series No. 50-C-S Rev. I. IAEA. Vienna
/WH)

Jsou uvedena obecná kriteria pro výběr navržených lokalit a posouzení jejich vhodnosti pro výstavbu a
provoz jaderného energetického zařízení, vytyčeni' bezpečnostních požadavků, vztahujících se k určité
lokalitě a zhodnocení vhodnosti určité lokality pro dané jaderné energetické zařízení. Specifická kriteria
jsou dána pro účinky oblasti lokality na jaderné energetické zařízení, účinky jaderného energetického
zařízení na určitou oblast a pro aspekty tykající se obyvatelstva. Jsou uvedeny podrobné doporučené
postupy.

3/92 Prováděni nápravných opatřeni při zajišťováni jakosti. Překlad ÚJI. 95 s.
(Implementation of Quality Assurance Corrective Actions. Technical Report Series No. 317. IAEA.
Vienna 1990)

Je popsán proces realizace nápravných opatření, melody zjišťování nedostatků, hodnocení a nápravy
nedostatků, analýzy hlavních příčin nedostatků, ověřování a průběžné kontroly opatření, realizačních
postupů, a analýzy vývoje zjištěných nedostatků. Jsou uvedeny návody a ilustrativní příklady náprav-
ných opatření, včetně dozoru nad nevyhovujícími jadernými energetickými zařízeními.

4/92 Kultura bezpečnosti. Zpráva Mezinárodní poradní'skupiny pro jadernou bezpečnost. Překlad
ÚJI. 24 s.
(Safety Culture. A Report bx the International Nuclear Safety Advisory Group. Safety Series No.
75-1NSAG-4. IAEA. Vienna 1991)

Kultura bezpečnosti je definována jako soubor postojů a charakteristik organizací a j t Jnotlivců, který
zajišťuje, že problémům bezpečnosti jaderných elektráren je věnována la největšípriorita, jakou si jejich
významnost zasluhuje. Jsou uvedeny univerzální charakteristiky kultury bezpečnosti na strategické
úrovni a na úrovni vedoucích pracovníků a personálu. Rovněž jsou uvedeny postižitelné důkazy a
indikátory existence kultury bezpečnosti na úrovni vlády a vládních organizací, provozovatelskych
organizací a spolupracujících organizací.

5/92 Ing. R. Řeháček: Bezpečnostní ukazatele. Soubor používaný Státním dozorem nad jadernou
bezpečností ČSKAE k hodnocení bezpečnosti provozu jaderných elektráren v ČSFR a výsledky
hodnocení ze rok 1991 - červen 1992. ČSKAE, Praha 1992,62 s.
Jsou uvedeny bezpečnostní ukazatele základních oblastí provozu jaderných elektráren, jež mají vliv na
úroveň bezpečnosti provozu s dopady na radiační bezpečnost pracovníků a obyvatelstva: významné
události, provoz bezpečnostních systémů, těsnost bariér, radiační ochrana, ochrana životního prostředí.
V příloze jsou graficky prezentovány výsledky hodnocení bezpečnostních ukazatelů za rok 1991.

6/92 Návody a směrnice ASSET. Referenční dokument pro tým odborníků MAAE pro rozbor bez-
pečnostně významných událostí (ASSET). Překlad ÚJI. 88 s.
(IAEA-TECDOC ASSET GUIDELINES. Reference Document for the IAEA Assessment of Safety
Significant Events Teams ASSETs. IAEA. Vienna 1989)

Je popsána metodologie ASSHT pro analýzu mimořádných událostí, spočívající v následujících krocích:
(i) Výběr událostí pro analýzu, (ii) Zjišťování přímé příčiny události. (íii) Zjišťování hlavní příčiny
události, (iv) Určení nápravných opatření v souvislosti s určitou událostí, (v) Obecná ponaučení. Je
uvedena osnova závěrečné zprávy ASSF.T.

1/93 INSAG-5. Zpráva Mezinárodní poradní skupiny pro jadernou bezpečnost. Překlad ÚJI. 52 s.
(The Safeix of Nuclear Power. A Report by the International Nuclear Safety Advisory Group. Safety
Series No.75-INSAG-5. IAEA. Vienna 1992)

Je zvažována otázka bezpečnosti jaderné energetiky a likvidování odpadů z jaderných elektráren
v budoucnu. Bezpečnost jaderných elektráren je posuzována z hlediska technické základny bezpečnosti,
dosavadních výsledků a zkušeností a posledních odhadů úrovně bezpečnosti, dosažené podle výsledků
provedené' analýzy. Jsou rozebrána hlediska bezpečnosti zbylé části jaderného palivového cyklu, včetně



skladovania likvidace jaderného odpadu. Je uveden seznam principu, které by měly ještě \ ice zwšit
bezpečnost projektovaných budoucích jaderných elektráren Je podán přehled jaderných elektráren,
doporučených pro budoucí výstavbu, včetně evolučních zlepšení projektů. V dodatcích ke /pravě je
shrnuta diskuse o záření a jeho účincích na člověka a přehled výsledku posledních studií relativního
rizika srovnatelných způsobů výroby elektrické energie.

Přehled jaderné bezpečnosti 1991. Překlad Oj I. 52 s.
(Nuclear Safety Review 1991. STI/PUB/H93. IAEA, Vienna IWI)

Zpráva hodnotí stav v oblasti mezinárodní spolupráce, činnost mezinárodních organizací a služby
MAAÍi. pokroky v bezpečnosti JE: na poli předcházení haváriím a zmírnění jejich následků, pravděpo-
dobnostního hodnocení bezpečnosti a analýzy lidského faktoru a zpětné va/.by provozních bezpečnost-
ních zkušeností. Zpráva má 4 přílohy: (i) Problémy a n.ivrhy z nedávnych misíOSAKT. (ii) Spolupráce
státních dozorů: příští desetiletí, (iii) Dlouhověkost jaderných elektráren: Prodloužení doby života
z perspektivy bezpečnosti a (iv) Bezpečnost budoucích jaderných elektráren.

3/93 Příručka pro revize programu zajištění jakosti. Překlad Ú J 1.93 s.
(Manual of Quality Assurance Programme Auditing. STI/DOC/lO/27.1. IAEA. Vienna /W/J

Příručka poskytuje návod a ilustrativní příklady metod a technik vnitřních a vnějších revizí odpovídá
jících pozadu kům a doporučením Kódu a bezpečnostního návodu MAAli č. 50-SG-QA10.
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