
Bilance problémů jaderné elektrárny Temelín

Aby bylo možné posoudit celkovou bilanci problémů na Jaderné elektrárně Temelín za její 
dvacetiletou historii, je smysluplné podívat se na celkový počet událostí -poruch, podléhající 
ohlašovací povinnosti. Použití stupnice INES je sice známější, ale při určování závažnosti událostí 
hraje velmi důležitou roli subjektivní úsudek. Mezi orgánem dozoru a provozovatelem se vedou 
tvrdé diskuse o stupni, na kterém by měla být konkrétní událost klasifikována. Zavedení hodnocení 
dozorovým úřadem SÚJB „událost relevantní z hlediska bezpečnosti“ a „méně významná událost“ 
to změní jen stěží.
Následující grafy mohou ukázat určité tendence (zdroj: výroční zprávy dozorového úřadu SÚJB):
Obrázek 1

 Obrázek 2:

Zobrazené křivky potvrzují obecně platnou závislost náchylnosti systému k poruše na provozní 
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době (tzv. „křivka ve tvaru vany“) - na začátku provozu je počet poruch velmi vysoký, protože 
systém je ve fázi záběhu. Další fáze je charakterizována relativně nízkým počtem incidentů, 
zatímco s přibývající dobou provozu se tento počet opět zvyšuje.
Jelikož dosavadní doba provozu elektrárny Temelín je pouze ve dvou třetinách původně plánované 
doby, do třetí fáze (přibývání poruch v důsledku stárnutí) ještě nedošlo. Nárůst počtu významných 
událostí souvisejících s bezpečností v roce 2019 (z 35 v roce 2018 na 85) nelze zatím označit jako 
obrácení trendu a přechod do třetí fáze.
Doba trvání odstávek 
Další zobrazení popsaných skutečností, konkrétně délka doby odstávek, představuje následující 
grafika č.3. Zahrnuje plánované i neplánované odstávky.

 

1 Stráský, D., Heveryová, M.: Prodloužení doby provozu JE v České republice, Linz, květen 2019 
Obrázek 3 Doba odstávek JE Temelín (ve dnech)

Obrázek 3 mimo jiné ukazuje velmi slabé využití zejména 1. bloku v prvních několika letech. 
Tak např. první blok byl v roce 2005 mimo provoz po dobu 156 dnů, takže stupeň využití dosáhl 
hodnoty pouze 57% (hodnoty jaderných elektráren se běžně pohybují kolem 80%, dokonce i uhelné
elektrárny mají lepší stupeň využití 65 – 70%). Většina těchto odstávek je způsobena nepřípustnými
vibracemi součástí turbíny. Výjimkou je rok 2016, kdy bylo nutné bloky vypnout, aby bylo možné 
zkontrolovat svary. Bylo zkontrolováno 7 726 svarů, z nichž 711 svarů (9%) muselo být opraveno.
 
Další mimořádná odstávka  z tohoto důvodu vedla až k závažné poruše na 2. bloku v roce 2015.
2. blok byl po výměně paliva uveden zpět do provozu. 26. června byl zjištěn únik v parním 
generátoru a restart byl přerušen. Lze předpokládat, že do sekundárního okruhu uniklo celkem asi 
15 m3 radioaktivního chladiva. Radioaktivní látky byly nakonec nalezeny i v životním prostředí 
(radioaktivní látky se našly také v bezpečnostních a sběrných nádržích, tj. mimo areál JE).
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Odstávka trvala celkem 105 dní. Během této odstávky došlo 1. června k další události:
Během plnění tlakové nádoby reaktoru bylo uvolněno asi 1,5 m3 chladiva (ve vnitřních systémech 
elektrárny), poté bylo nutné demontovat, vyčistit a vypustit součásti krytu reaktoru. Výsledek - 
restart byl zpožděn o dva týdny. Vzhledem k tomu, že v červenci byl kvůli výměně paliva odstaven 
také 1. blok, byla celá JE mimo provoz celkem 27 dní. 
Událost také upozornila na to, že ač je JE Temelín relativně „mladá“, ale existují komponenty, které 
byly postaveny takřka již před 30 lety - např. kanály okruhu chladicí vody a kanály systému 
dešťové vody jsou vyrobeny z betonu, takže nejsou stoprocentně vodotěsné. Tímto způsobem 
mohly být radionuklidy transportovány s prosakující vodou z jednoho systému do druhého, zde z 
okruhu chladicí vody do systému dešťové vody. 

Události podléhající ohlášení
Zajímavou informací představuje počet ohlášení podléhajících událostí, které jsou způsobeny 
lidským faktorem (obrázek 4).2

Vyhodnocení charakteristik bezpečnosti provozu  (sestaveno SÚJB) ukazuje klesající trend v JE 
Temelín z 83% (2014) na 27% v roce 2019. Ve srovnání s hodnotami pro JE Dukovany jsou však 
vyšší - v průměru je to zhruba třetina.
Obrázek 4

 Bezpečnostní kultura provozu 

Nedostatečná bezpečnostní kultura na JE Temelín je ve výročních zprávách SÚJB zmiňován 
poměrně často. Nelze vyloučit, že tento jev je způsoben proatomovou lobby- v médiích neustále 
zdůrazňují, že JE jsou šetrné ke klimatu, čisté a co nejbezpečnější, zejména JE Temelín. Není divu, 
když to v operačním týmu na JE Temelín podvědomě vyvolává mylný dojem, že „zde se nemůže 
stát nic špatného a všechno je naprosto bezpečné“. 
Příkladem potenciálního nebezpečí z nedostatečné kultury bezpečnosti je událost z roku 2008 ve 2. 
bloku, která byla klasifikována jako INES 13:. 
 Během odstávky 2. bloku pro výměnu palivových článků od 9. května do 2. července bylo při 
testech zjištěno, že armatury jsou v poloze, která brání vstupu takzvaného čistého kondenzátu do 
primárního okruhu. 
Jinými slovy, čistá voda (bez kyseliny borité) by mohla proniknout do primárního okruhu a způsobit
tak nekontrolovaný začátek řetězové reakce v reaktoru (pokud byly palivové články stále ještě v 
aktivní zóně, anebo již byly zavezeny - informace dozorového úřadu bohužel neposkytují žádné 
informace o tom, v jaké fázi odstávky došlo k této události). 
Byly identifikovány následující příčiny: 
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• nedostatečné vedení písemných záznamů 
• nedostatečná kontrola stavu zajištění systému 
• nedostatečné předání směny 
• nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci v směně 
• nesprávné posouzení stavu armatur
• nedostatečná koordinace činností v směně.
Jednoznačně největším problémem v 1. bloku představují vibrace turbosoustrojí. Vibrace byly 
pravděpodobně způsobeny, mimo jiné, prouděním vodní páry v přívodních potrubích.  Určitou roli 
sehrály také sedání si a deformace základové desky konstrukce a deformace nosné konstrukce. 
Zkoušky v roce 1996 nesignalizovaly žádné problémy.4 Již první rok provozu byl ve znamení 
eliminace účinků vibrací. Kvůli vibracím došlo v materiálech ke známkám únavy (po jednom 
roce!). V důsledku toho došlo k únikům z olejového systému turbíny, požárům, prasklinám v 
potrubí atd. I po řadě vylepšení a oprav problémy přetrvávaly dodnes. 

Blok 1 dlouhodobě dosahuje nižšího výkonu, než bylo plánováno - cca 1 060 MW (ale také „pouze“
1 000 MW). Pro srovnání - 2. blok dosahuje poměrně stabilním způsobem výkon 1 090 - 1 095 
MW. Je to vidět také na výrobě elektřiny - 1. blok vyrobil o 0,5 TWh méně elektřiny než 2. blok.
Tak např. dne 13. prosince 2019 dozorový úřad na svých webových stránkách uvedl, že snížení 
výkonu je způsobeno zvýšenými vibracemi turbíny. 
Informace poskytnuté provozovatelem potvrzují snížený výkon 1. bloku 13. 12. 2019 (kdy byl v 
rozmezí 957 až 985 MWh) a 17. 12. 2019 mezi 947 až 985 MWh. (příslušné údaje na: 
https://eportal.cezdata.cz/mtprovider/genfile?dt=sv&from=13.+12.+2019&tp=je&lang=en  
https://eportal.cezdata.cz/mtprovider/genfile?dt=sv&from=17.+12.+2019&tp=je&lang=en)
S nutností snížit výkon 1. bloku JE Temelín pravděpodobně souvisí i oprava vedení 440 kV Dasný -
Slavětice (je to prakticky propojení Dukovany - Temelín), které bylo poškozeno bleskem (kdy není 
známo). Výkon byl odstaven večer 20. prosince. 23. a 24. prosince byl uveden do provozu první 
blok s výkonem mezi 500 a 600 MW. 
24. prosince v 19:00 byl systém snížen na nulu a vypnut do 3. ledna 2020 večer. 
Po restartu 3. ledna se operátor pokusil postupně zvyšovat výkon - 1 070 - 1 080 MW.
23. ledna musel být výkon krátkodobě opět snížen o 50% kvůli vibracím turbíny  (podle zprávy 
dozorového úřadu). 
Odstávka od 27. prosince do 3. ledna nicméně vedla k úniku vodíku v generátoru. Pravděpodobnou 
příčinou byly vibrace (únava materiálu způsobená vibracemi).
Problémy s vibracemi byly hlášeny naposledy 17. září 2020. 1. blok byl na den vypnutý.

Uvedené problémy s vibracemi nemají přímý vliv na jadernou bezpečnost, pokud jsou manipulace 
prováděny v souladu s předpisy. Tyto výkyvy výkonu, odstávky a restarty samozřejmě vyčerpávají 
povolený počet změn výkonu, a tím se předpokládané prodloužení životnosti stává ještě  
problematičtějším. 
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