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Předmluva

V č. 1/1981 řady "Bezpečnost jaderných zařízení" byl vydán překlad doporu-

čení MAAE - Fyzická ochrana jaderných materiálů, INFCIRC 225(Rev. l) a v č.

3/1982 původní materiál - Fyzická ochrana jaderných elektráren. Těmito dokumenty

byla poprvé širší technická veřejnost v ČSSR seznámena s požadavky na ochranu

jaderných zařízení a jaderných materiálů proti jejich zneužití k cílům ohrožu-

jícím zdraví a životy lidí a životní prostředí. Vzhledem k potřebě prohlubovat

ochranu celospolečenských zájmů před riziky vyplývajícími z využívání jaderné

energie je nutné i této problematice věnovat nadále zvýšenou pozornost.

Původní termín fyzická ochrana byl vzhledem k dosavadní nejednotnosti termi-

nologie v této oblasti zaměněn termínem bezpečnostní ochrana. Významově nejsou

mezi oběma pojmy velké rozdíly. Bezpečnostní ochranou se rozumí souhrn režimových

a technických opatření zabraňujících neoprávněným manipulacím s jadernými zaříze-

ními i jejich částmi a jadernými materiály a opatření zajištujících prověřování

způsobilosti osob pověřených pracovními činnostmi v jaderných zařízeních, manipu-

lujících s jadernými materiály nebo přicházejících do styku s informacemi, které se

týkají ochrany jaderných zařízení nebo jaderných materiálů. Termín fyzická ochra-

na se používá jen tehdy, pokud se hovoří pouze o režimových a technických opatře-

ních.

«
Problematika bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů

není u nás dosud komplexně pokryta obecně závazným právním předpisem. Legisla-

tivně jsou upraveny pouze některé obecné aspekty v předpisech týkajících se za-

jišíování jaderné bezpečnosti (par. li výnosu ČSKAE č. 2/1978, par. 35 výnosu

ČSKAE č. 6/1980 a par. 4, 12 a 79 výnosu ČSKAE č. 9/198$. V současné době ČSKAE

ve spolupráci s FMPE a po dohodě s FMV připravuje obecně závazný právní předpis

P po tuto oblast. Do doby vstupu tohoto předpisu v platnost budou požadavky na

bezpečnostní ochranu jaderných zařízení a jaderných materiálů specifikovány

ČSKAE ad hoc v rámci schvalovacího řízení prováděného z hlediska zajištění ja-

derné bezpečnosti jaderných zařízení a jaderných materiálů. Cílem tohoto dokumen-

tu je seznámit s obecnými požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany jaderných

zařízení a jaderných materiálů a pomoci tak stavebníkům a provozovatelům jader-

ných zařízení, uživatelům jaderných materiálů a ostatním orgánům a organizacím

podílejícím se na zajišťování bezpečnostní ochrany překlenout nedostatek infor-

mací v této oblasti.

Předpokládáme, že čtenář tohoto materiálu je obeznámen s výše uvedenými čís-

ly řady "Bezpečnost jaderných zařízení", v dalším z těchto dokumentů vycházíme

jak terminologicky, tak i obsahově a neopakujeme základní fakta. V případě ne-

jasnosti proto doporučujeme vrátit se k doporučením MAAE a k dokumentu týkající-

mu se ochrany jaderných elektráren. Též jsme připraveni zodpovědět případné do-

tazy a uvítáme jakékoliv připomínky, které by mohly pomoci při přípravě obecně

závazného právního předpisu v oblasti bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a

jaderných materiálů.

Úsek hlavního inspektora
Československá komise pro atomovou

energii
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1. Úvod

Úvodní odstavec zákona č. 28/1984 Sb, o státním dozoru nad jadernou bezpeč-
ností jaderných zařízení říká: "při využívání jaderné energie je nezbytné zabez-
pečit jadernou bezpečnost jaderných zařízení, a tím zabránit ohrožení životního
prostředí, zdraví a životů lidí". Z toho vyplývá, že požadavky na bezpečnostní
ochranu lze začlenit do opatření prováděných pro zajištění jaderné bezpečnosti.
Vždyí i bezpečnostní ochranou sledujeme, aby nedošlo k ohrožení lidí, majetku a
životního prostředí, a to jako důsledek úmyslné protispolečenské činnosti. Zajiš-
tění bezpečnostní ochrany je tedy nedílnou součástí zajišíování jaderné bezpeč-
nosti a bezpečnostní ochrana je proto i předmětem státního dozoru nad jadernou
bezpečností. Na druhé straně existuje úzká vazba bezpečnostní ochrany s eviden-
cí a kontrolou jaderných materiálů, která zaručuje dokonalý přehled o všech jader-
ných materiálech a vytváří předpoklady pro spolehlivou detekci jejich případné
ztráty, z tohoto důvodu jsou pro dozornou činnost v oblastí bezpečnostní ochrany
důležité i informace získané prostřednictvím státního dozoru nad evidencí a kont-
rolou jaderných materiálů.

Výše uvedené jasně prokazuje, že nezbytnou podmínkou souhlasu s provozem ja-
derného zařízení nebo s používáním jaderných materiálů musí být splnění požadav-
ků bezpečnostní ochrany.

Při stanovení požadavků bezpečnostní ochrany se vychází z následujících
obecných dokumentů:

1) Fyzická ochrana jaderných materiálů - doporučení MAAE publikované v roce 1977

jako INFCIRC/225 (Rev. 1)

2) Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů - vstoupila v platnost 9.2.1987

3) Zákon č. 28/1984 Sb. o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných za-

řízení

4) vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 135/1983 Sb. o ostraze majetku
v socialistickém společenském vlastnictví

5) ČSN 33 4590 - Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace

Tyto dokumenty musí být v bezpečnostní ochraně plně respektovány, neboí se
ČSSR k jejich plnění buď mezinárodně přihlásila, nebo jsou součástí čs. právních
norem. 3e však nutné otevřeně konstatovat, že dohromady nepředstavují komplexní
právní úpravu dotyčné oblasti.

Doporučení MAAE o fyzické ochraně jaderných materiálů je sice dobře propra-
covaný soubor požadavků, ale jedná se o požadavky zpracované pouze z hlediska ri-
zik vyplývajících z používání jaderných materiálů. Charakteristiky jaderných za-
řízení a rizika vyplývající z jejich zneužití nejsou zahrnuta, základní myšlenkou
je odstupňování úrovně opatření bezpečnostní ochrany jaderných materiálů podle
množství jaderných materiálů a jejich atraktivnosti k zneužití. Doporučení také
obsahují pro jednotlivé úrovně bezpečnostní ochrany soubor požadavků. Českoslo-
venští zástupci na různých mezinárodních jednáních již mnohokrát prohlásili, že
doporučení MAAE považují za základní dokument při zajišíování bezpečnostní
ochrany a že z něj budeme vycházet při tvorbě našich předpisů.

Úmluva o fyzické ochraně je dokumentem, který se uplatňuje zejména při mezi-
národních přepravách jaderných materiálů. Plně respektuje požadavky z doporučení



MAAE o fyzické ochraně jaderných materiálů a zavazuje smluvní státy zajistit

bezpečnostní ochranu při přepravách jaderných materiálů na úrovni minimálně od-

povídající doporučením MAAE. Úmluva též stanoví zásady při stíhání a vydávání

osob, které se dopustily trestných činů týkajících se jaderných materiálů. ČSSR

k této úmluvě přistoupila jako jeden z prvních států a úmluva musí být tedy

u nás plně respektována.

Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení je os-

vědčeným nástrojem při uplatňování a kontrole požadavků na zajišťování jaderné

bezpečnosti. Protože bezpečnostní ochrana je chápána jako nedílná součást zajiš-

tění jaderné bezpečnosti, jsou ustanovení zákona aplikována plně i na otázky

bezpečnostní ochrany. To se týká jak schvalovacího řízení pro jednotlivé etapy

výstavby a provozu jaderných zařízení, tak i kontrolní činnosti ČSKAE a sankč-

ních opatření. Zákon obsahuje též zmocnění pro ČSKAE vydat obecně závazný práv-

ní předpis v oblastí bezpečnostní ochrany.

Vyhláška FMV č. 135/1983 Sb ukládá povinnost orgánům a organizacím zajišto-

vat ostrahu majetku v socialistickém vlastnictví, ale neklade si za cíl postih-

nout rizika, která by mohla vzniknout zneužitím svěřených hodnot k protispole-

čenským cílům. Bezpečnostní ochrana jaderných zařízení a jaderných materiálů mu-

sí z této vyhlášky vycházet, avšak požadavky dané vyhláškou FMV musí rozšířit a

doplnit tak, aby bylo zabráněno zneužití jaderných zařízení a jaderných materiá-

lů k protispolečenským cílům.

Čs. norma č. 334590 určuje zásady pro realizaci zařízení elektrické zabezpe-

čovací signalizace. Je samozřejmě normou obecnou, a proto nepostihuje zvláštnosti

dané charakterem jaderných zařízení a jaderných materiálů. Na druhé straně zůstá-

vá i pro problematiku řešenou v tomto dokumentu normou závaznou.

Vzhledem k charakteru výše uvedených dokumentů se musí v současné době při

stanovování požadavků na bezpečnostní ochranu postupovat případ od případu. Při-

pravovaný obecně závazný právní předpis pro bezpečnostní ochranu jaderných zaří-

zení a jaderných materiálů půjde samozřejmě do větší hloubky. Nelze však očeká-

vat, že bude přesně specifikovat konkrétní technická řešení systémů bezpečnost-

ní ochrany. Oe nutné si uvědomit, že roli zde hrají nejen charakteristiky jader-

ného zařízení, vlastnosti a množství používaných jaderných materiálů, ale též

vlastnosti lokality a charakter okolí, které mohou podstatně ovlivnit velikost

hrozby protispolečenských činností. Dalším důvodem, proč nelze opatření pro bez-

pečnostní ochranu v obecně závazném právním předpisu příliš konkretizovat, je

potřeba jejich utajení.

Oe třeba se též zmínit o mezinárodních závazcích, které vyplývají z ujedná-

ní o kontrole jaderného exportu. Tzv. jaderní exportéři se v souvislosti s potře-

bou posílit režim nešířeni jaderných zbraní dohodli na zásadách jaderného expor-

tu, které mimo jiné povolují export jaderných materiálů, zařízení a technologii

pouze v případě, že v přijímacím státě jsou zavedena opatření bezpečnostní ochra-

ny na úrovni ne nižší, než stanovují doporučení MAAE. ČSSR a ostatní soc. země

se těmito zásadami důsledně řídí, a to jak v případě vývozu, tak i dovozu v ja-

derné oblasti. Stejné principy uplatňuje i řada dalších států. Např. SSSR povo-

luje export jaderných materiálů do ČSSR pouze po ujištění čs. kompetentních orgá-

nů (ČSKAE), že dodávka bude použita pouze k mírovým účelům, bude podrobena kontro-

le MAAE z hlediska záruk a budou zajištěna opatření bezpečnostní ochrany.
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Bezpečnostní ochrana patrí mezi ekonomicky neproduktívni činnosti, které

zvyšují náklady jak na výstavbu, tak i provoz jaderných zařízení a náklady sou-

visející s používáním jaderných materiálů. Avšak vzhledem k rizikům, která vy-

plývají z případného zneužití jaderných zařízení a jaderných materiálů, nelze

připustit, aby se na jakékoliv úrovni pochybovalo o potřebě účinné bezpečnostní

ochrany. Oe nutné si uvědomit případné ekonomické následky spojené se zneužitím

jaderných zařízení a jaderných materiálů, škody na zdraví lidí a v neposlední řa-

dě i ovlivnění postojů veřejnosti a mezinárodně politické důsledky. Systémy bez-

pečnostní ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů proto musí být in-

tegrální součástí našeho jaderného programu, projektů všech jaderných zařízení

a pracoviší s jadernými materiály.

Při budování systému bezpečnostní ochrany konkrétních zařízení je nutno

rozhodnout, do jaké míry budou využita technická opatření a v jakém rozsahu bu-

dou použiti pracovníci ostrahy, v každém případě by se měl důraz klást na co

největší využití moderní techniky (automatizované systémy elektrické zabezpečo-

vací signalizace), a to zejména v oblasti detekce narušení, přenosu poplachových

signálů a zdržení útočníků. Automatizované systémy jsou výrazně spolehlivější

a z dlouhodobého hlediska i ekonomicky efektivnější než systémy založené pouze

na pracovnících ostrahy. Avšak v oblasti reakce na narušení (neutralizace útoč-

níka) se nelze obejít bez spolehlivých, dobře vycvičených a vyzbrojených pracov-

níků ostrahy. Neexistuje a nemůže existovat plně automatizovaný systém bezpeč-

nostní ochrany, protože neexistuje technické zařízení, které by nebylo možné pře-

konat a které by mohlo převzít rozhodovací funkci člověka pri organizaci zásahu

a při neutralizaci útočníka. Pro dobrou funkci systémů bezpečnostní ochrany jsou

tedy nezbytné dva základní předpoklady:

a) vysoká technická úroveň systému a její neustálé zvyšování

b) kvalitní připravenost a odpovídající vybavení pracovníků ostrahy.

2. Schvalování systému bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a jaderných

materiálů

Za bezpečnostní ochranu jaderných zařízení a jaderných materiálů zodpovídá

organizace, která jaderné zařízení staví nebo provozuje nebo která používá ja-

derné materiály. Organizace musí zajistit, aby požadavky bezpečnostní ochrany

byly zohledněny již při projektování jaderných zařízení nebo při přípravě čin-

ností s jadernými materiály, pokud si to okolnosti vyžadují, musí být požadavky

bezpečnostní ochrany splněny i po ukončení provozu jaderného zařízení nebo po

ukončení prací s jadernými materiály.

Organizace je zodpovědná jak za realizaci technických opatření bezpečnostní

ochrany, tak i za Činnost pracovníků ostrahy, pokud je ostraha na základě doho-

dy prováděna složkami, které nejsou pod kompetencí vedoucího organizace, přebí-

rá zodpovědnost organizace, do které je ostrahu vykonávající složka začleněna.

V tomto případě je obsluha prostředků, kterými jsou zajištěna technická opatřeni

(zabezpečovací technika), zajišťována pracovníky ostrahy, avšak zodpovědnost za

správný chod zabezpečovací techniky a její údržbu nadále zůstává na organizaci

provozující jaderné zařízení.



ČSKAE, respektive její Úsek hlavního inspektora ^ rámci státního do/oru

nad jadernou bezpečností, schvaluje výstavbu a realizaci systémů bezpečnost ni

ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů. To znamená, že posuzuje, zda

úroveň zajištění bezpečnostní ochrany odpovídá rizikům, která by byla vyvolána

snížením úrovně zajištění jaderné bezpečnosti jako následek zneužití jaderného

zařízení případně jaderných materiálů. Souhlas ČSfvU je vydán na /-ákladé posou-

zení organizací předložené bezpečnostní dokumentace a na základě závěru tzv.

bezpečnostního šetření, viz kapitola 2.1 a 2.2.

2.1 Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace pro systémy bezpečnostní ochrany slouží jako pod-

klad pro schvalovací řízení. Za její zpracování je zodpovědná oryanizace sLavě-

jící nebo provozující jaderné zařízení nebo organizace používající jaderné mate-

riály. Bezpečnostní dokumentace je předkládána ČSKAL jako příloha žádosti o vy-

dání příslušného souhlasu. ČSKAE vydá po pososouzení dokumentace rozhodnuli, a

to nejpozději do dvou měsíců od jejího obdržení. Platnost rozhodnutí je zpravid-

la omezena časově a součástí rozhodnutí mohou být podmínky.

2.1.1 Bezpečnostní dokumentace pro stacionární jaderná zařízení

Pro stacionární jaderná zařízení se bezpečnostní dokumentace k bezpečnostní

ochraně začleňuje jako zvláštní kapitola do bezpečnostních zpráv předkládaných

dle par. 7, 20 a 39 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního

řízení a stavebního řádu. Vzhledem k charakteru informací se tato kapitola bez-

pečnostní zprávy utajuje.

V případě žádosti o vydání souhlasu tvořícího závazný podklad pro stavební

úřad k rozhodování v územním řízení o umisťování stavby předkládá organizace in-

formace týkající se bezpečnostní ochrany v rámci zadávací bezpečnostní zprávy.

Oedná se o zhodnocení geografických charakteristik lokality (rozloha, výškové

rozdíly, blízkost vodních toků, silničních a železničních komunikací, průmyslo-

vá činnost v okolí atd.), které ovlivní úvahy zejména o mechanických zábranných

prostředcích - bariérách. Dále musí být zhodnoceny demografické podmínky z hle-

diska vztahu lidí k budovanému jadernému zařízení a všechny další okolnosti,

které mohou ovlivnit velikost hrozby trestných činností proti jadernému zařízení.

V dokumentaci musí být též zhodnocena rizika vyplývající z neoprávněných manipu-

lací s jaderným zařízením, jeho částmi a s jadernými materiály v zařízení použí-

vanými. V tomto rozboru musí být analyzovány všechny realizovatelné možnosti

zneužití a musí být určena jejich významnost a pravděpodobnost uskutečnění. Ma

základě výše uvedeného rozboru pak organizace navrhne zařazení jaderného zaříze-

ní a jeho částí a zařazení jaderných materiálů do kategorií bezpečnostní ochra-

ny (viz kapitola 3.)»

V případě žádosti o vydání souhlasu tvořícího závazný podklad pro stavební

úřad k rozhodování v stavebním řízení o stavebním povolení předkládá organizace

informace týkající se bezpečnostní ochrany v rámci předběžné bezpečnostní zprávy.

Nejdříve je nutné uvést zhodnocení odolnosti vlastního jaderného zařízení a jeho

částí vůči neoprávněným manipulacím. Musí se vyjít z projektu jaderného zaříze-

ní a posoudit, jak konstrukce jednotlivý^ komponent sama o sobě přispívá k odol-

nosti vůči úmyslnému porušení funkce zařízení, jak je zajištěno zálohování důle-

žitých komponent a zda jsou násobné systémy odděleny tak, že případný útok na
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jeden systém hy neohroz i 1 funkčnost rezervních systémů. Uále musí být předložen

podrobný popis systému bezpečnostní ochrany včetně popisu bariér, způsobu detek-

ce- případných útočníků, komunikace poplachových signálů a jejich vyhodnocení.

Musí být pro\«;den rozbor spolehlivosti systému bezpečnostní ochrany, tj. napr.

vliv povětrnostních podmínek na detekční schopnost čidel elektrické zabezpečova-

cí signalizace, rozbor spolehlivosti komunikace pop lachovýcli signálů a jejich

vyhodnocení, zajištění napájení systému bezpečnostní ochrany atd. rento rozbor

musí vyústil \ údaje o pravděpodobnosti reakce pracovníků ostrahy na případné

narušení. \ia tomto stupni schvalovacího řízení musí být dále provedena analýza

vazby systému bezpečnostní ochrany a systémů jaderného zařízení, které zajiářu-

jí jadernou bezpečnost. Sem patří např. analýza funkce systému bezpečnostní

ochrany v době, kdy na jaderném zařízení nastaly havarijní podmínky a naopak po-

žadavky na omezení provozu při poruchách v systému bezpečnostní ochrany nebo při

útoku na jaderné zařízení. V neposlední řadě je zapotřebí zpracovat programy za-

jištění jakosti při realizací a provozu systémů bezpečnostní ochrany a uvést

opatření bezpečnostní ochrany v průběhu výstavby jaderného zařízení.

V případě žádosti o vydání souhlasu tvořícího závazný podklad pro stavební

úrad k rozhodnutí o prozatímním užívání stavby jaderného zařízení ke zkušebnímu

provozu nebo k rozhodování v kolaudačním řízení o kolaudačním rozhodnutí před-

kládá organizace informace týkající se bezpečnostní ochrany v rámci předprovoz-

ní bezpečnostní zprávy. Musí se uvést veškeré změny v systému bezpečnostní

ochrany uskutečněné v průběhu výstavby, dále se musí zhodnotit výsledky zkoušek

systému bezpečnostní ochrany a popsat systém jeho údržby a provozních kontrol.

Neopominutelnou částí bezpečnostní dokumentace na tomto stupni jsou i reži-

mová opatření, což je popis organizačních opatření týkajících se kontroly pohy-

bu osob v objektu jaderného zařízení, ochrany klíčů, obměny klíčových vložek a

kódů kódových zámků, činnosti pracovníků ostrahy a jejich komunikace se složka-

mi SNI3, opatření pro povolování návštěv atd. V této souvislosti je třeba připo-

menout, že limity a podmínky jaderného zařízení musí obsahovat část týkající se

omezení provozu jaderného zařízení prováděných v případě poruch v systému bez-

pečnostní ochrany.

2.1.2 Bezpečnostní dokumentace pro přepravy jaderných materiálů

V případě žádosti o vydání souhlasu s přepravou jaderných materiálů musí

bezpečnostní dokumentace obsahovat zejména údaje o množství, chemickém složení,

obohacení a fyzikální formě přepravovaných jaderných materiálů, zhodnocení ri-

zika z neoprávněných manipulací, zhodnocení odolnosti přepravních kontejnerů a

dopravních prostředků vůči neoprávněným manipulacím, popis systému bezpečnostní

ochrany a jeho funkce a rozbor jeho spolehlivosti, zhodnocení trasy přepravy

/ hlediska bezpečnostní ochrany a příslušná režimová opatření.

2.1.3 Bezpečnostní dokumentace pro používání jaderných materiálů mimo jaderná

zař ízen í

V případech, že jsou jaderné materiály používány mimo jaderné zařízení,

např. ve výzkumných ústavech, školách a laboratořích, musí si organizace ještě

před dodáním jaderných materiálů vyžádat souhlas ČSKAE k jejicii odběru od dodá-

vající organizace v souladu s par. 5 vyhlášky ČSKAE č. 28/1977 Sb. o evidenci

a kontrole jaderných materiálů. Pokud se jedná o jaderné materiály v množství



vyšším než odpovídá limitu pro III. kategorii bezpečnostní ochrany jaderných ma-
ter iálů (viz dokument MAAE - fyzická ochrana jaderných materi/ilů, 1MVCIRS/225
(Kov. 1)), posuzuje ČSKAE před vydáním souhlasu i úroveň zajištění bezpečnostní
ochrany. Toto posouzení se provádí na základe bezpečnostní dokumentace, která
musí uvést množství, chemické složení, obohacení a fyzikální formu jaderných ma-
teriálů, stručný popis s nimi zamýšlených činností, zhodnocení rizika manipula-
cí s jadernými materiály, popis technických opatrení navržených pro zajištění
bezpečnostní ochrany a příslušná režimová opatření.

2.2 Bezpečnostní šetření

Bezpečnostní šetření organizuje ČSKAE ve spolupráci s FMV za účasti zástup-
ců organizace. Bezpečnostní šetření je realizováno s cílem ověřit údaje uvedené
v bezpečnostní dokumentaci a zhodnotit účinnost příslušného systému bezpečnostní
ochrany. Bezpečnostní šetření se realizuje zpravidla v místě jaderného zařízení
nebo v místě, kde se používají jaderné materiály mimo jaderné zařízení. Posuzu-
je se při něm zejména:

a) mohutnost bariér a jimi vyvolané zdržovací doby

b) účinnost rozmístění funkce prostředků elektrické zabezpečovací signalizace

c) spolehlivost vyhodnocení poplachových signálů a jejich přenosu pracovníkům
ostrahy

d) schopnost pracovníků ostrahy zdržet případně neutralizovat útočníka

e) spolehlivost přenosu poplachových signálů příslušným složkám SNB

f) režimová opatření bezpečnostní ochrany

Ze závěrů bezpečnostního šetření vyplynou požadavky, jejichž splnění se
stává podmínkou platnosti příslušného souhlasu ČSKAE. Z toho vyplývá, že bezpeč-
nostní šetření se uskutečňuje zejména před vydáním souhlasu ČSKAE. Avšak bezpeč-
nostní šetření jsou prováděna i v období provozu jaderného zařízení, a to v in-
tervalech závislých na velikosti rizika zneužití jaderného zařízení, případně
jaderných materiálů, četnost konání bezpečnostních šetření se dohodne neži ČSKAE
a FMV. Cílem těchto bezpečnostních šetření je posoudit funkčnost systémů bezpeč-
nostní ochrany a ověřit, zda jejich úroveň stále odpovídá podmínkám daným stavem
zařízení, režimem jeho provozu a charakterem lokality.

Pokud to charakter jaderného zařízení případně jaderných materiálů dovo-
luje (nízký stupeň ohrožení), může ČSKAE vydat po dohodě s FMV rozhodnutí k za-
jištění bezpečnostní ochrany i bez příslušného bezpečnostního šetření.

2.3 Ostatní kontrolní činnosti

Kontrolu dodržování požadavků bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a ja-
derných materiálů provádí ČSKAE a FMV svými pověřenými pracovníky, základem kont-
roly jsou výše uvedená bezpečnostní šetření. Kontroly se však provádějí i v obdo-
bí mezi bezpečnostními šetřeními a jejich cílem je ověřit, zda organizace dodržu-
je zajištění bezpečnostní ochrany v souladu se schválenou dokumentací, závěry
bezpečnostních šetření a s podmínkami uvedenými v rozhodnutích ČSKAE. Při této
kontrolní činnosti jsou pověření pracovníci ČSKAE a FMV mimo jiné oprávněni ulo-
žit odstranění zjištěných odchylek, provedení zkoušek funkce systému bezpečnost-
ní ochrany (včetně cvičných poplachů) a prověřovat znalosti pracovníků (režimová
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opatření). V souvislosti s jejich konLrolní činností jsou pověření pracovt:íci

ČSKAE a FMV oprávněni vyžadovat informace u doklady i v organizacích, které na-

vrhují, projektují, vyrábějí, stavějí, uvádějí do provozu, opravují a rekonstruu-

jí systémy bezpečnostní ochrany nebo jejich jednotlivé části.

2.4 Pokuty

Protože je problematika bezpečnostní ochrany součástí zajištění jaderné bez-

pečnosti, může ČSKAE ve smyslu zákona č. 28/1084 Sb. o státním dozoru nad jader-

nou bezpečností uložit organizacím i jejich pracovníkům pokuty. Organizací můžt;

být pokuta uložena zejména za ohrožení nebo porušení požadavků na zajištění bez-

pečnostní ochrany, za nedodržení podmínek rozhodnutí, za zatajení inľormací vý-

znamných pro výkon kontrolních činností, případně za včasné neoznámení skuteč-

ností, které mohou ovlivnit úroveň zajištění bezpečnostní ochrany. Jednotlivým

pracovníkům může být pokuta uložena, pokud nesplní požadavky předpisů na zajiště-

ní bezpečnostní ochrany nebo podmínky rozhodnutí ČSKAE, případně podmínky uvede-

né v závěrech z bezpečnostních šetření. Pracovníci mohou být pokutováni i zä za-

tajení skutečností důležitých pro výkon dozoru nebo za odmítnutí spolupráce s do-

zorným orgánem. Tato sankční opatření i vlastní kontrola dozorných orgánů si ne-

kladou za cíl trestat. Jde zejména o nástroj prevence, o podtržení významu bez-

pečnostní ochrany jako součásti opatření směřovaných pro zajištění bezpečného a

spolehlivého chodu jaderných zařízení a pro zajištění bezpečnosti při používání

jaderných materiálů.

3. Kategorizace jaderných zařízení a jaderných materiálů pro účely bezpečnostní

ochrany

Riziko ze zneužití jaderných zařízení případně jaderných materiálů není sa-

mozřejmě ve všech případech stejné. Oe dáno jednak okolními podmínkami, ale

zejména charakterem daného jaderného zařízení, případně jaderných materiálů.

Z tohoto hlediska je logické, že jaderná elektrárna představuje daleko větší

riziko zneužití než kritický soubor používající stejný typ jaderného paliva,

stejně jako neozářený vysoce obohacený uran je větším zdrojem nebezpečí než

neozářený přírodní uran. Tyto skutečnosti je nutné vzít do úvahy při realizaci

příslušných systémů bezpečnostní ochrany a jejich mohutnost přizpůsobit velikos-

ti rizika. Samozřejmě ta jaderná zařízení nebo ty jaderné materiály, které před-

stavují větší rizika, jsou z hlediska zneužití atraktivnější a musí být tedy

chráněny lépe než méně atraktivní jaderné zařízení či jaderné materiály. Tímto

přístupem jsou opatření pro zajištění bezpečnostní ochrany optimalizována ve

vztahu k velikosti rizik vyvolaných případným zneužitím jaderných zařízení ne-

bo jaderných materiálů.

Aby mohl být princip optimalizace požadavků bezpečnostní ochrany realizo-

ván, jsou jaderná zařízení, jejich části a jaderné materiály členěny do tří ka-

tegorií bezpečnostní ochrany. Do I. kategorie bezpečnostní ochrany jsou zařaze-

na jaderná zařízení, jejich části a jaderné materiály s nejvyšším rizikem zne-

užití, a proto jsou pro I. kategorii bezpečnostní ochrany stanoveny i nejpřís-

nější požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany. U dalších kategorií bezpeč-

nostní ochrany jsou s klesajícím rizikem zneužití požadavky na zajištění bezpeč-

nostní ochrany mírnější.
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3.1 Kategorizace jaderných materiálů

Rizika, která vyplývají z případného zneužití jaderných materiálů, jsou dá-
na jejich charakterem (fyzikálními a chemickými vlastnostmi) a jejich množstvím.
V úvahu je nutné vzít zejména podmínky vyvolání kritického stavu, obsah a druh
radioaktivních izotopů z hlediska jejich radiotoxicity, rozptýlenosti do okolí
a přístupnost respektive způsob oddělení od životního prostředí. U jaderných ma-
teriálů je plně převzata kategorizace bezpečnostní ochrany uvedená v doporučení
MAAE - Fyzická ochrana jaderných materiálů INFCIRC/225 (Rev. 1). Toto doporučení
MAAE je uplatňováno i v Úmluvě o fyzické ochraně a přebírá je řada států do svých
vnitrostátních předpisů. Do pojmu jaderné materiály jsou ve smyslu zákona č.
28/1984 Sb. o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení zahrnu-
ty i radioaktivní odpady z jaderných zařízení. U nich se katetorizace bezpečnost-
ní ochrany určuje ad hoc podle jejich množství, radiotoxicity, fyzikálního sta-
vu a chemického složení. Vzhledem k vlivu vlastností radioaktivních odpadů na
riziko resp. atraktivnost zneužití není u nich možné provést předem konkrétnější
kategorizaci, a proto se kategorie bezpečnostní ochrany určují v průběhu schvalo-
vacího řízení, tzn., že návrh organizace na kategorizaci je po posouzení bezpeč-
nostní dokumentace a na základě bezpečnostního šetření schválen ČSKAE.

3.2 Kategorizace jaderných zařízení a jejich částí

Výše uvedená doporučení MAAE nerozlišují při kategorizaci jaderných materiá-
lů, v jakém jaderném zařízení jsou jaderné materiály umístěny. Přitom charakteris-
tika jaderného zařízení hraje z hlediska bezpečnostní ochrany zcela jasně význam-
nou roli. Proto je zapotřebí i jaderné zařízení, případně jeho části kategorizo-
vat, aby bylo možné i v tomto případě opatření bezpečnostní ochrany optimalizo-
vat. Ve světě existují různé přístupy ke kategorizaci jaderných zařízení a je-
jich částí, a to např. z hlediska tepelného výkonu reaktorových zařízení, inven-
tury radioaktivních látek, důležitosti dané části pro zajištění jaderné bezpečnos-
ti atd. V ČSSR platí pro kategorizaci jaderných zařízení a jejich částí následu-
jící zásady:

a) do i. kategorie bezpečnostní ochrany se zařazují části jaderného zařízení,
u nichž poškození může mít z hlediska jaderné bezpečnosti mimořádné následky.
Jedná se zejména o části jaderných zařízení, které obsahují zdroje relativně
lehce uvolnitelných radioaktivních látek, a bezpečnostní systémy, jejichž čin-
nost je žádoucí pro zabránění úniků radioaktivních látek a dalšími systémy
nejsou zálohovány;

b) do li. kategorie bezpečnostní ochrany se zařazují části jaderného zařízení,
jejichž poškození nevede k přímému rozptylu radioaktivních látek a může mít
mimořádné následky pouze při současné poruše nebo poškození jedné nebo více
částí jaderného zařízení, které jsou zařazeny do I. kategorie bezpečnostní
ochrany;

c) do III. katetorie bezpečnostní ochrany se zařazují části jaderného zařízení,
jejichž poškození nevede k přímému rozptylu radioaktivních látek a může pouze
zvýšit ohrožení při současné poruše nebo poškození části jaderného zařízení,
které jsou zařazeny do vyšší kategorie bezpečnostní, ochrany.

Obdobně jako u jaderných materiálů je kategorizace jaderného zařízení a jeho
částí schválena ČSKAE po posouzení návrhu předloženého organizací.
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3.3 Uplatnění kategorizace při realizaci systémů bezpečnostní ochrany

Kategorizace jaderných materiálů se uplatňuje zejména při přepravě a sklado-

vání jaderných materiálů, kdy riziko zneužití odpovídá přímo příslušným katego-

riím bezpečnostní ochrany jaderných materiálů. V připadě použití jaderných mate-

riálů v jaderných zařízeních, napr. v energetickém reaktoru, se riziko dané jader-

nými materiály prolíná s rizikem daným zneužitím jaderného zařízení resp. s rizi-

kem uvolnění radioaktivních látek do okolí. Zjednodušeně lze říci, že při přepra-

vě a skladování jaderných materiálů půjde převážně o riziko jejich zcizení, u ja-

derných zařízení vystupuje do popředí zejména riziko sabotáže. Toto rozdělení ne-

ní samozřejmě zcela přesné, ale ilustruje vzájemné souvislosti. Je jasné, že

v případě, kdy se budou uplatňovat obě hlediska, bude se vždy kategorizace řídit

konzervativnějším přístupem. Např. u výzkumného reaktoru používajícího vysoce

obohacený uran bude nutné při rozhodování o kategorizaci posoudit, zda se výraz-

něji uplatní riziko zcizení nebo riziko uvolnění radioaktivních látek do okolí.

Pro každou kategorii bezpečnostní ochrany se bezpečnostním šetřením určí

konkrétní požadavky bezpečnostní ochrany podle zásad uvedených v kapitole 4. Při

realizaci opatření bezpečnostní ochrany bude nutné často rozhodovat o kategori-

zaci objektů a budov. Pokud je v objektu či budově umístěno více částí jaderné-

ho zařízení různých kategorií nebo jaderné materiály různých kategorií, pak je

celý objekt či budova zařazena do kategorie bezpečnostní ochrany s nejpřísnější-

mi požadavky.

Při konkretizaci opatření bezpečnostní ochrany se musí vzít v úvahu i to,

zda je daná část jaderného zařízení zálohována a zda je zálohovaný systém fyzic-

ky dostatečně oddělen tak, že by případný útočník musel pro narušení zálohovaných

systémů své síly rozdělit nebo zálohované systémy vyřazovat z funkce postupně.

4. Požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany

4.1 Požadavky na utajení

Aby nedošlo k oslabení účinnosti bezpečnostní ochrany, musí být informace

o navrhovaných a realizovaných opatřeních k zajištění jaderné bezpečnosti posky-

továny pouze těm orgánům a organizacím a jejich pracovníkům, kteří tyto informa-

ce nezbytně potřebují pro výkon svých činností. Osoby, kterým jsou poskytovány

informace o opatřeních bezpečnostní ochrany, musí být prověřeny pro styk s utajo-

vanými skutečnostmi. Z tohoto důvodu jsou veškeré bezpečnostní dokumentace týka-

jící se bezpečnostní ochrany, závěry bezpečnostního šetření a související jedná-

ní utajovány. Obdobně se v případě potřeby utajují i stanoviska dozorných orgá-

nů.

4.2 Rozdělení jaderného zařízení do pásem

Kapitola 3. tohoto materiálu je věnována optimalizaci opatření bezpečnost-

ní ochrany ve vztahu k jednotlivým kategoriím jaderných zařízení a jaderných ma-

teriálů. Hlavním principem tohoto přístupu je rozdělení areálu jaderného zaříze-

ní, případně areálu, ve kterém se používají jaderné materiály, do prostorů (pá-

sem) s odstupňovanou úrovní bezpečnostní ochrany.

Jednotlivá jaderná zařízení a jejich části a jaderné materiály se podle ka-

tegorií umistují do pásem dle následujícího schématu:
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a) I. kategorie pouze do vnitrního prostoru

b) II. kategorie do chráněného nebo vnitrního prostoru

c) III. kategorie do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru.

Střeženým prostorem se rozumí prostor pod stálým dozorem (pomocí pracovníků
ostrahy nebo technických opatření), který je obklopen bariérami, má omezený počet
kontrolovaných vstupů a jehož obvod je schválen bezpečnostním šetřením, chráněný
prostor (musí být umístěn uvnitř střeženého prostoru) a vnitřní prostor (je uvnitř
chráněného prostoru) jsou zabezpečeny stejným způsobem jako střežený prostor s tím
rozdílem, že pro vnitřní prostor musí být jeho stěny obklopeny bariérami, které ne-
lze překonat bez použití speciálních nástrojů a mechanismů.

Ve výjimečných zdůvodněných a bezpečnostním šetřením schválených případech

lze jednotlivé prostory sloučit, avšak mohutnost mechanických zábranných prostřed-

ků musí být odpovídajícím způsobem posílena.

4.3 Základní požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany

Řešení konkrétního systému bezpečnostní ochrany vyžaduje propojení technic-
kých a režimových opatření bezpečnostní ochrany s konstrukcí jaderného zařízení
a musí vzít v úvahu zajištění jaderné bezpečnosti, umístění zařízení a další okol-
nosti, které ovlivňují pravděpodobnost a velikost ohrožení.

Základní požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany jsou pro jednotlivé ka-
tegorie uvedeny v již citovaném doporučení MAAE a lze je shrnout do následujících
bodů:

a) přístup do jaderných zařízení a jejich jednotlivých prostorů a k jaderným ma-
teriálům musí být omezen na minimální počet osob;

b) způsobilost všech osob, kterým je povolen přístup do jaderných zařízení a je-
jich částí a k jaderným materiálům v rámci jejich zaměstnání, musí být prověře-
na v souladu s požadavky uvedenými v kapitole 4.7;

c) počet vstupů do střežených prostorů musí být minimalizován; všechny nouzové vý-
chody musí být zajištěny proti otevření zvnějšku;

d) vstup do střeženého, chráněného a vnitřního prostoru může být povolován pouze na
základě potřeby pracovních činností v těchto prostorech; vstupy za jinými účely
musí být omezeny na nejmenší možnou míru a vstupující osoby musí být po celou
dobu přítomnosti v příslušných prostorech doprovázeny určenými pracovníky;

e) všichni zaměstnanci musí být minimálně jednou ročně informováni o důležitosti
opatření účinné bezpečnostní ochrany a musí být cvičeni v provádění těchto
opatření;

f) vjezd soukromých vozidel do střeženého, chráněného a vnitřního prostoru je za-
kázán.

4.4 Zvláštní požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany

Kromě výše uvedených základních požadavků na zajištění bezpečnostní ochrany
se pro každou kategorii bezpečnostní ochrany stanovují případ od případu zvláštní
požadavky. Tyto zvláštní požadavky specifikují:
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a) mohutnost bariér na obvodu střeženého, chráněného a vnitřního prostoru a způ-
sob detekce pokusu o překonání těchto bariér pomocí prostředků elektrické za-
bezpečovací signalizace;

b) způsob povolování vstupu do střeženého, chráněného a vnitřního prostoru a sys-
tém průkazek opravňujících ke vstupu;

c) způsob a četnost kontroly osob a předmětů vstupujících do střeženého, chráněné-
ho a vnitřního prostoru; cílem této kontroly je zajistit, aby do těchto prosto-
rů nemohly vstoupit nepovolané osoby, nebyly do nich vnášeny prostředky urče-
né pro sabotáž a nebyly bez povolení vynášeny jaderné materiály;

d) způsob vedení záznamů o vstupech do střeženého, chráněného a vnitřního prostoru
a jejich archivace;

e) způsob přenášení zodpovědnosti pracovníků za provoz jaderných zařízení nebo
jejich částí a za jaderné materiály při směnném provozu;

f) systém elektrické zabezpečovací signalizace;

g) systém průmyslové televize určený ke sledování střeženého, chráněného a vnitřrí-

ho prostoru a jejich okolí;

h) ostrahu a součinnost pracovníků ostrahy s orgány SNB.

Zvláštní požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany se stanovují v průběhu
bezpečnostních šetření na základě posouzení bezpečnostní dokumentace.

4.5 Požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany při přepravě jaderných materiálů

Požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany při přepravě jaderných materiá-
lů lze opět rozdělit na základní a zvláštní. Do základních požadavků patří:

a) minimalizace celkové doby přepravy a počtu a trvání překládání z jednoho do-
pravního prostředku na druhý;

b) nepravidelnost v uskutečňování stejných typů přeprav;

c) dohoda mezi odesílatelem a příjemcem o místu, době a způsobu převzetí zásilky;

d) volba trasy přepravy s ohledem na bezpečnost průjezdu a na požadavky uvedené
v odstavci a) výše;

e) prohlídky dopravního prostředku před odesláním s cílem ověřit, že v něm nejsou

ukryty prostředky pro sabotáž, anebo že není ovlivněn jeho technický stav;

f) prověření způsobilosti osá-dek dopravních prostředků zjišťujících přepravu.

Kromě výše uvedených základních požadavků se případ od případu stanovují
zvláštní požadavky, stanovení zvláštních požadavků se provádí v průběhu bezpeč-
nostního šetření na základě bezpečnostní dokumentace, při stanovení zvláštních
požadavků se bere v úvahu zejména zařazení přepravovaných jaderných materiálů
do kategorie bezpečnostní ochrany, způsob přepravy a její trasa. Zvláštní poža-
davky zahrnují požadavky na:

a) technická opatření na dopravním prostředku a přepravním kontejneru;

b) ostrahu a součinnost pracovníků ostrahy s orgány SNB;

c) způsob spojení z dopravního prostředku s orgánem pověřeným kontrolou průběhu
přepravy (přepravce, orgány SNB, ČSKAE);
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d) opatření pro případ útoku proti jaderným materiálům v průběhu přepravy;

e) opatření pro případ mimořádné události při přepravě.

V případě mezinárodní přepravy jaderných materiálů musí být dále splněny
požadavky vyplývající z úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů. Opatření
na zajištění bezpečnostní ochrany při přepravě jaderných materiálů musí být rea-
lizována v plném rozsahu od okamžiku, kdy zásilka opouští příslušný střežený
prostor.

4.6 Požadavky na zajištění bezpečnostní ochrany při výstavbě jaderných zařízení

Bezpečnostní ochrana se musí zajišťovat již při výstavbě jaderných zaříze-
ní, a to tak, aby v průběhu výstavby nedošlo k neoprávněným manipulacím, které
by mohly mít za následek snížení úrovně jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
za jeho provozu.

Opatření na zajištění bezpečnostní ochrany při výstavbě jaderného zařízení
navrhuje organizace v rámci bezpečnostní dokumentace. Navržená opatření musí
pružně reagovat na postupující výstavbu, přičemž musí být dbáno na důsledné od-
dělení již provozovaných částí jaderného zařízení od částí, které jsou ve vý-
stavbě.

Opatření na zajištění bezpečnostní ochrany musí být realizována v plném
rozsahu:

a) pro sklady jaderných materiálů do doby dodání jaderných materiálů,,

b) pro jaderné reaktory do zahájení zavážení paliva do aktivní zóny,

c) pro ostatní typy jaderných zařízení v době odsouhlasené bezpečnostním šetře-
ním.

4.7 Prověření způsobilosti osob

Způsobilou osobou se rozumí bezúhonná osoba starší 18 let, která je těles-
ně, duševně a odborně způsobilá k výkonu stanovených povinností a oprávnění a
která poskytuje záruky, že nevyvolá obecné nebezpečí. Odpovědná organizace za-
jistí prověření způsobilosti všech zaměstnanců pracujících ve střeženém, chrá-
něném a vnitřním prostoru před jejich nástupem do pracovního poměru, stupeň" pro-
věření je odlišný podle jednotlivých pásem a způsobilost se prověřuje v interva-
lech stanovených pro každé pásmo zvlášt. odpovědná organizace musí zajistit pro-
věření způsobilosti i pro československé státní občany dočasně pracující ve
střeženém, chráněném a vnitřním prostoru (dodavatelé materiálů, údržbáři, pra-
covníci kooperujících organizací atd.). v případě cizích státních příslušníků
musí být zajištěn dohled pracovníků organizace nebo pracovníků ostrahy, pokud
dojde ke ztrátě způsobilosti, musí odpovědná organizace zajistit u dotyčné oso-
by okamžitý zákaz vstupu do střeženého, chráněného, případně vnitřního prostoru
do doby, než budou odstraněny překážky, které jsou příčinou ztráty způsobilosti.

V případě hrozící nebo vzniklé mimořádné situace ohrožující životy a zdra-
ví lidí nebo v případě vzniku škody velkého rozsahu lze osobám zajištujícím
záchranné akce povolit vstup do střeženého, chráněného a vnitřního prostoru i
bez prověření způsobilosti.
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5. Závěr

Bezpečnostní ochrana je specifickou částí zajištění jaderné bezpečnosti,

která doplňuje opatření zaměřená na omezení rizik vyplývajících ze selhání sys-

témů, důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a rizik vyplývajících ze selhá-

ní lidského činitele. Oejím úkolem je omezit v maximální míre riziko zneužití

jaderných zařízení a jaderných materiálů k ohrožení životů a zdraví lidí a ži-

votního prostředí. Aby byla bezpečnostní ochrana účinná, musí být případný útoč-

ník neutralizován vždy před dokončením svého úmyslu. Tzn., že doba detekce naru-

šení přes její vyhodnocení, reakci obsluhy technických prostředků bezpečnostní

ochrany a doba potřebná pro neutralizaci útočníka musí být kratší než doba, kte-

rou útočník potřebuje pro realizaci akce zaměřené na zneužití jaderného zaříze-

ní, případně jaderných materiálů. Z tohoto přístupu pak vyplývají konkrétní po-

žadavky na bariéry i technické prostředky a na ostrahu jaderného zařízení a ja-

derných materiálů. Zajištění bezpečnostní ochrany stejně jako celá problematika

jaderné bezpečnosti je předmětem státního dozoru nad jadernou bezpečností jader-

ných zařízení. To znamená, že ČSKAE v rámci svých rozhodnutí schvaluje i opatře-

ní prováděná v rámci bezpečnostní ochrany. Podkladem pro souhlas ČSKAE je bez-

pečnostní dokumentace a dozorná činnost prováděná inspektory jaderné bezpečnosti.

Vzhledem k specifičnosti bezpečnostní ochrany spolupracuje ČSKAE v oblasti bez-

pečnostní ochrany úzce s orgány FMV jak v průběhu schvalovacího řízení, tak i

při inspekční činnosti.

Požadavky uvedené v tomto dokumentu vycházejí ze zásad, podle kterých se

připravuje obecně závazný právní předpis pro zajištění bezpečnostní ochrany ja-

derných zařízení a jaderných materiálů. Tyto zásady jsou uplatňovány v průběhu

schvalovacích řízení pro již realizované systémy bezpečnostní ochrany a budou se

jimi řídit i schvalovací řízení, která se uskuteční do doby vydání předpisu.

Předpis, který bude pravděpodobně vyhláškou, by tedy neměl přinést výrazné změny

do systému požadavků ani do obsahu a průběhu příslušných schvalovacích řízení.

Měl by zejména posílit závaznost požadavků na zajištění bezpečnostní ochrany a

přispět k posílení kontrolních činností dozorných orgánů. Předpis tím zároveň

přispěje k dalšímu prohloubení a zdokonalení státního dozoru nad jadernou bezpeč-

ností, které je požadováno vládními usneseními i usneseními stranických orgánů.


