
společností zajišťujících veřejné služby, dodavatelům NSSS, 
regulačním/kontrolním úřadům, výzkumným zařízením, 
architektům a dodavatelům komponent.

Jedinečný pohled společnosti 
RIZZO vychází z mnoha 
let zkušeností s analýzou 
meteorologických a ostatních 
přírodních nebezpečí 
souvisejících s jadernou 
bezpečností.

KLÍČOVÉ SLUŽBY
Společnost RIZZO poskytuje plný rozsah konstrukčních 
služeb, včetně shromažďování a analýzy dat, jejich kontroly, 
podrobné analýzy potenciálních vlivů na systémy, stavby 
a komponenty (SSC).  Námi poskytované specifické služby 
zahrnují vyhodnocení základních projektů: 

• SZákladní projektové větry a naváté nečistoty - statistická 
analýza předchozích větrných frekvencí; sběr dat, 
pravděpodobné projekce základních projektových 
událostí a analýz vlivu na stavby, systémy a komponenty.

• Základní projektové předpokládané události - fyzická, 
statická a pravděpodobnostní analýza historických dat, 
záplavy, hydrologické, hydraulické modelování, modely v 
případech bouřek.

• Biologické události - průzkum životního prostředí a 
historických údajů týkajících se biologických faktorů.

• Události specifické pro staveniště - bouře s blesky, hromy, 
kroupami, písečné bouře, průtrže, lesní a travní požáry, 
laviny, sesuvy půdy a sopečná aktivita.

REAKCE USNRC NA BRZKÉ DOPORUČENÍ 
PRACOVNÍ SKUPINY 2.1
Zákon o rozvoji energetiky a vody a souvisejících agenturách 
z roku 2012 řídí konání Komise pro řízení jaderných záležitostí 
(USNRC) která “vyžaduje po držitelích licence přehodnocení 
rizik souvisejících se seizmickou činností, tsunami, záplavami 
a dalšími vnějšími  nebezpečími”.  V reakci na tuto legislativu 
a na doporučení s ohledem na krátkodobý horizont vydala 
USNRC návrhy aktivit pro implementaci požadavků.

Doporučení 2.1 vyzývá k 
přehodnocení “ostatních 
přírodních vnějších rizik”, 
aby tak byly zahrnuty 
meteorologické fenomény, 
např. sucho, mráz, kroupy, sníh, 
námrazy, hurikány, tornáda, 
tryskání vody, vysoké a nízké 
teploty, blesky a srážky, jakož 

i jiná přírodní vnější nebezpečí, včetně sopečné aktivity, 
lesních požárů, biologických událostí, sesuvů půdy.

Výsledky aktualizovaných analýz musí být porovnány se 
stávajícími základními projektovými událostmi.  Na každém 
místě, kde stávající základní projektové události neodpovídají 
znovu zhodnoceným nebezpečím, musí být provedena 
nápravná opatření.

RIZZO Associates má zkušenosti se všemi těmito analýzami a 
vytvořila vzorovou metodologii pro dané procesy v souladu s 
předpisy NRC.

NAŠE JADERNÉ ZKUŠENOSTI
RIZZO je specializovaná konzultační společnost s více než 
25 lety zkušeností v jaderném průmyslu.  Naši zaměstnanci 
poskytují konstrukční služby nespočtu klientů, včetně 

HODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH 
A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH VNĚJŠÍCH 

NEBEZPEČÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY



ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI RIZZO S PROJEKTY

Společnost RIZZO provedla hodnocení nebezpečí v souvislosti 
s podporou konstrukcí NPP a licencování více stavenišť v USA 
a na různých místech v zahraničí.  Máme značné zkušenosti 
s hodnocením meteorologických a ostatních nebezpečí, 
a to včetně: tornád, hurikánů, silných větrů, sněhových 
srážek, námraz, písečných a prašných bouří, zásahy bleskem, 
krup, biologických událostí, záplav, nízkého stavu vody a 
seizmických událostí.

V případě 21 aktivních projektů, které si podaly žádost 
o licenci pro výstavbu nových jaderných elektráren v 
USA,  je společnost RIZZO zapojena do více než poloviny 
z nich.  Naše služby pro tyto projekty zahrnují kombinaci 
kontroly staveniště/rozhraní DCD, charakteristiku staveniště 
a průzkumy terénu, seismickou analýzu, geotechnické a 
inženýrské stavby, environmentální hodnocení a příprava 
kapitoly 2 žádosti FSAR COL a zprávy o životním prostředí.

V případě potřeby provedla společnost RIZZO bezpečnostní 
analýzu meteorologických, geologických a biologických 
nebezpečí na podporu výběru lokality, návrhu a licencování.

Náš integrovaný  tým profesionálních inženýrů a vědců 
přináší základ do projektu, který má široký rozsah a hluboké 
zkušenosti.  Náš tým tvořený členy, kteří jsou odborníky na 
různé disciplíny, shromažďuje informace ohledně nebezpečí 
na staveništi a porovnává je s kritérii a požadavky NRC. 
Naše technické znalosti a vztahy s vlastníky, konstruktéry a 
regulátory jaderných zařízení nám pomáhají v rozvíjení řešení 
orientovaných na naše klienty, která slouží pro veřejnou 
bezpečnost a uspokojení potřeb průmyslu.

K A N C E L Á Ř E  P O  C E L É M  S V Ě T Ě

www.rizzoassoc.com


