
PŘEHODNOCENÍ PRO 
JADERNÁ ZAŘÍZENÍ

REAKCE USNRC NA BRZKÉ DOPORUČENÍ 
PRACOVNÍ SKUPINY 2.1 & 2.3

V lednu roku 2012 
vydala Americká komise 
pro regulaci jaderných 
zdrojů (USNRC) návrh 
kroků odpovídající na 
doporučení projektového 
týmu pro úkoly blízkého 
období Near-Term Task 
Force (NTTF). Doporučení 
2.1 žádá přehodnocení 

povodňových rizik lokality pomocí nejmodernějších 
inženýrských metod. Toto přehodnocení povodňových 
rizik musí zahrnovat účinek silných lokálních srážek, 
pravděpodobné maximální povodně (PMF) na potocích a 
řekách, náporů větru, rázových vln, tsunami a protržení 
přehrad. Výsledky aktualizovaných analýz se budou 
porovnávat se stávajícími povodňovými hladinami použitými 
k získání povolení. U každé lokality, kde stávající povodňová 
hladina z dokumentace licence nebude přesahovat úroveň 
ohrožení zjištěnou při přehodnocení, bude nutno realizovat 
nápravná opatření. Vedle toho vyžaduje doporučení 2.3, 
aby byla pro každou lokalitu zpracována metodika inspekce 
povodňového ohrožení a akceptační kritéria, a současně aby 
byla inspekce fyzicky provedena.

Společnost RIZZO má zkušenosti se všemi těmito analýzami 
a zpracovala i vzorovou metodiku pro realizaci inspekce 
v souladu s pokyny Americké komise pro regulaci jaderných 
zdrojů (NRC).

NAŠE ZKUŠENOSTI V OBORU JADERNÝCH 
ZAŘÍZENÍ
Společnost RIZZO je specializovaná konzultační firma, která 
se již více než 25 let účastní činnosti jaderného průmyslu. 
Naši pracovníci se svou inženýrskou činností podíleli 
na projektech mnoha zákazníků, včetně energetických 
společností, dodavatelů jaderných systémů pro výrobu páry 

(NSSS), regulačních/dozorových orgánů, architektonicko-
technických kanceláří i dodavatelů zařízení.

Jedinečná znalost problematiky je ve společnosti RIZZO 
výsledkem dlouholetých zkušeností s hydrologickými a 
hydrotechnickými analýzami a rozbory příbřežních staveb, 
návrhovými kritérii, posuzováním povodňových rizik, návrhy 
a sanací přehrad a pokročilými metodami numerického 
modelování.

HLAVNÍ SLUŽBY
Máme rozsáhlé zkušenosti s následujícími oblastmi:

Návrhové srážkové jevy - fyzikální, statistické a 
pravděpodobnostní maximální úhrny srážek; čáry náhradních 
vydatností a úhrnů a rozložení srážek.

Hydrologické a hydrotechnické modelování – 
odtok srážek, modelování infiltrace, průsaku a odpařování, 
hydrogramy odtoku srážek, modelování pravděpodobných 
maximálních povodní a modelování řek a jejich ústí.

Modelování účinků bouří – modelování pole větru, 
náporů větru, výšky vlny při vstupu na pobřeží a analýzy 
přelití, pravděpodobnostní, empirické a numerické 
modelovací analýzy, a také mapování zaplavení.

Modelování vln tsunami a zaplavení – analýzy tvorby 
tsunami podle geometrie zlomů a seismicity, šíření vlny 
tsunami v příbřežní oblasti a v blízkosti pobřeží, a dále vstup 
tsunami na pobřeží a analýzy hloubky zaplavení.

Analýzy protržení přehrady – analýzy pravděpodobných 
mechanismů poruchy pro statické, seismické a povodňové 
porušení přehrady, analýzy protržení pro přehrady se 
samostatnou hrází a vícečetnými hrázemi z betonu, se 
sypanými zemními hrázemi i kamennými sypanými hrázemi, 
stacionární a nestacionární modelování šíření záplavových vln 
řekami a ústími řek, a také mapování zalití pomocí GPS.
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K A N C E L Á Ř E  P O  C E L É M  S V Ě T Ě

JE KCB2 (BORSSELE, NIZOZEMÍ)
Společnost RIZZO provedla 
hodnocení povodňového 
rizika na základě 
pravděpodobné maximální 
povodně (PMF) pro JE 
KCB2 na řece Schelde a ústí 
Westerschelde. V rámci 
těchto prací proběhla i 
hydrologická analýza plochy 

o rozloze více než 22000 čtverečních kilometrů v Západní 
Evropě zahrnující 28 povodí přítoků a hydrotechnický rozbor 
řek a ústí.  

Další analýzy proběhly za účelem stanovení 
pravděpodobného maximálního náporu větru (PMSS) na 
lokalitě KCB2 při hypotetické bouři nad Severním mořem, 
která zasáhne místo v její blízkosti. V rámci těchto rozborů 
bylo vygenerováno pole větru, proveden progresivní 
numerický model bouře pomocí nástroje Delft3D® a byly 
zpracovány analýzy vln, včetně citlivostní analýzy na výšku 
vlny při vstupu na pobřeží při proměnlivé geometrii a 
charakteristikách pobřeží.  

Další povodňové rozbory proběhly ke stanovení 
potenciálního povodňového rizika lokality KCB2 při 
hypotetickém zemětřesení vyvolávajícím vlnu tsunami 
v Severním moři. Proběhl detailní rozbor seismických 
zdrojových zón v Severním moři, rozbor zlomů ke stanovení 
maximálního možného pohybu na zlomu a charakteristiky 
zlomového porušení, možného vzniku vlny tsunami a jejího 
šíření směrem k lokalitě, a také jejího dopadu na břehové 
čáře a analýzu vstupu na pobřeží. Numerické modelování 
tsunami proběhlo v programu Delft3D®.

JE CALVERT CLIFFS (MARYLAND, USA)
Společnost RIZZO provedla podrobný rozbor maximálního 
náporu větru, v rámci něhož zpracovala pole větru pro 
pravděpodobný maximální orkán (Probable Maximum 
Hurricane (PMH)), a dále deterministický výpočet 
pravděpodobného maximálního náporu větru (PMSS) 
pomocí nástroje SLOSH® (numerický model bouří zpracovaný 
agenturou NOAA), a také jeho pravděpodobnostní variantu 
na základě dlouhodobých místních měření výšky přílivu.  Tyto 
analýzy byly završeny výpočty chování vln v blízkosti pobřeží 
a výšky vlny při vstupu na pobřeží.

JE BELL BEND (PENSYLVÁNIE, USA)
Společnost RIZZO vypracovala podrobné analýzy odvodnění 
lokality při pravděpodobnostním maximálním úhrnu srážek 
a provedla vyhodnocení 
pravděpodobné maximální 
povodně (PMF) na blízkém 
toku pomocí programů 
ArcGIS®, HEC-HMS® a 
HEC-RAS®. Součástí tohoto 
rozboru bylo zjištění 
tabelovaných intenzit 
deště pro kritický souběh 
jejich časových přírůstků a 
příprava modelu vodoteče 
pro zjištění povodňových 
rizik na lokalitě.

JE BARAKAH (ABU DHABI, SPOJENÉ 
ARABSKÉ EMIRÁTY)
Společnost RIZZO 
provedla hodnocení řady 
povodňových rizik pro 
JE Barakah.  Povodňová 
analýza pro danou lokalitu i 
pro regionální rozsah (PMF) 
pro pravděpodobnostní 
maximální úhrn srážek byla 
realizována v programech 
HEC-HMS® a HEC-RAS®. 
Týkala se odtokového 
území o ploše více než 
10000 čtverečních kilometrů a byla postavena mj. na údajích 
o půdě zjištěných v terénu a datech o infiltraci.  

Další rozbory pak proběhly ke stanovení pravděpodobné 
maximální vlny tsunami na lokalitě při seismické činnosti 
v Perském zálivu, Arabském moři a Indickém oceánu.  
Numerické modelování proběhlo pomocí programu Delft3D®, 
a jeho součástí byl i podrobný geometrický popis provozu a 
jeho objektů integrovaný v modelu.


