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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - CESTA KE ZLEPŠOVANÍ
SPOLEHLIVOSTI A BEZPEČNOSTI

A. John
ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Dukovany

WANO (Word Association of Nuclear Operators) je dobrovolné sdružení
provozovatelů jaderných elektráren z celého světa. WANO bylo založeno v roce 1989 a
v současné době sdružuje 180 provozovatelů jaderných zařízení. Posláním WANO je přispívat
ke zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu jaderných elektráren. Hlavními nástroji pro
dosažení tohoto poslání je výměna a sdílení informací mezi provozovateli. WANO používá 5
hlavních programů pro naplnění svého poslání a jsou to programy: vzájemného poměřování
pomocí indikátorů, výměna informací o událostech, výměnné návštěvy expertů, program
sdílení dobrých praktik a program tzv. Peer Review (partnerských prověrek).
Ke sdílení informací je využívána počítačová síť, do které mají přístup všichni členové
WANO.

WANO je dobrovolné sdružení a je organizováno ve čtyřech centrech (Atlanta, Tokio,
Paříž, Moskva). Elektrárny jsou příslušné k centrům na základě „geografického umístění" a
nebo použité technologie (závisí zejména na typu reaktoru).
Další tzv. koordinační centrum, které je umístěno v Londýně, dohlíží a koordinuje práce
jednotlivých center. Hlavním účelem center je zprostředkovávat kontakt mezi jednotlivými
členskými elektrárnami, pomáhat vyměňovat informace, organizovat setkání a výměnné
návštěvy, předávat informace na elektrárny atd. Jedním z nejvíce účinných programů je
program Peer Review - partnerských prověrek.

Program Peer Review je ojedinělá příležitost pro členy k učení se a získávaní nejlepší
světové praxe v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti provozování elektráren. Peer Review, které
je dobrovolné, je v podstatě prověrka elektrárny týmem expertů, který je sestaven
z pracovníků jiných členských elektráren z jiných regionů, tím je dosaženo nezávislosti
prověrky na typu elektrárny, kultuře země experta a dalších specifických znacích.
Plnorozsahová Peer Review obsahuje 9 oblastí (organizace a řízení, provoz, údržba, příprava
personálu, technická podpora, provozní zkušenosti, radiační ochrana, chemie a havarijní
připravenost). Závěry, které tým získá, jsou založeny zejména na pozorování skutečného
fungování elektrárny, na řízených rozhovorech s pracovníky a na porovnávání ukazatelů
elektrárny. Závěrečná zpráva, která je předávána provozující organizaci, vlastníku elektrárny,
pojmenovává oblasti, ve kterých je elektrárna špičková, a může sloužit jako vzor pro
elektrárny jiné, pojmenovává však i oblasti pro možná zlepšení.

První tzv. pilotní Peer Review bylo v roce 1991 na elektrárně Pakš v Maďarsku a od té
doby bylo uskutečněno celkem 65 Peer Review do konce roku 1997 ve 23 zemích. Některé
elektrárny již požádaly o organizování tzv. následné Peer Review Cílem WANO je, aby do
konce roku 2000 byla provedena Peer Review na 90 % všech elektráren.

WANO těsně spolupracuje s MAAE zejména při koordinaci WANO Peer Review a
misi OSART.

Na JE Dukovany byl partnerská prověrka provedena v prosinci 1997 a výsledky
ukázaly velice dobrou úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a kultury provozování JE Dukovany.
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