
Vládním zmocněncem pro 
jadernou energetiku, který by 
měl koordinovat výstavbu nových 
jaderných bloků, bude Ján 
Štuller. Vláda ČR potvrdila jeho 
jmenování na čtyři roky. 
Štuller byl po rozdělení České 
a Slovenské Federativní republi-
ky jmenován prvním předsedou 
nově vzniklého Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost, funkci 
vykonával do roku 1999.
Letos v březnu se na svém 
prvním zasedání sešel nový stálý 
výbor pro jadernou energetiku, 
který má na výstavbu nových 
jaderných bloků také dohlížet. 
V čele výboru je ministr průmyslu 
a obchodu Jam Mládek.
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Aktuálně z provozu 
Jaderné elektrárny Dukovany

Vážené dámy, 
vážení pánové,
 
očekávané letní období, 
které většina z nás využívá pro 
odpočinek a relaxaci, je zde 
nejen astronomicky, ale naštěstí 
i prakticky a pomalu se chystá-
me, že vyrazíme na plánované 
dovolené. Pro velkou řadu zaměstnanců elektrárny bude letošní 
léto ve znamení plnění náročných úkolů vyplývajících z probíhající 
plánované odstávky 3. RB, z probíhajících kontrol svarů a přípravy 
podkladů k žádosti na další dlouhodobý provoz bloků. Je to úkol, 

kterému ještě stále musíme věnovat maximální pozornost a všechny 
dostupné síly a prostředky.
 
V průběhu prázdnin jsou v rámci pohotovostní organizace havarijní 
odezvy plánována dvě cvičení. Našim stabilním úkolem, o kterém 
jsem přesvědčen, že se nám podaří splnit, je zajištění bezpečného 
a spolehlivého provozu elektrárny a výroba elektrické energie, jejíž 
spotřeba je v letních měsících vysoká.
 
Přeji vám příjemné prožití letních měsíců, bezpečný návrat z va-
šich cest a těším se na vzájemnou spolupráci i po prázdninách. 
                   
       Miloš Štěpanovský

ředitel JE Dukovany

Tři reaktorové bloky JE Dukova-
ny jsou v současné době provo-
zovány na 100 % výkonu.
Blok č. 3 je v plánované odstáv-
ce s předpokládaným termínem 
ukončení v říjnu 2016.
Koncem května došlo v dů-
sledku události v elektrizační 
soustavě (zemní zkrat v roz-
vodně Slavětice) ke krátkodo-

bému snížení výkonu 2. a 4. 
bloku, na 3. bloku byla v rámci 
odstávky při prováděné zkoušce 
náběhu čerpadla zaznamenaná 
netěsnost na potrubí technické 
vody nedůležité, tedy systému, 
který nesouvisí s bezpečnostní-
mi systémy. Příčiny obou provoz-
ních událostí jsou v šetření.

Zmocněncem pro jadernou energetiku 
bude Ján Štuller

Největší havarijní cvičení letošního roku
Ve dnech 8. – 9. června se v Jaderné 
elektrárně Dukovany uskutečnilo další 
z plánovaných cvičení připravenosti elektrár-
ny i personálu řešit vzniklou mimořádnou 
situaci. Tentokrát se do cvičení zapojila nejen 
sloužící směna Havarijního štábu a vybraný 
personál, ale i ostatní pracovníci elektrárny, 
kteří si procvičili činnosti spojené s ukrývá-
ním. Jednalo se tím o největší cvičení letoš-
ního roku. Zahájeno bylo simulací netěsnosti 
na primárním okruhu 4. reaktorového bloku 
s jeho následným odstavením i únikem radia-
ce. Došlo i k pátrání po pohřešované zraněné 
osobě v kontrolovaném pásmu a jeho záchra-

ně přivolanou jednotkou hasičů a lékařskou 
záchrannou službou. Naštěstí vše jen cvičně.
Průběhu prvního dne se zúčastnil i člen 

OBK Pavel Štefka, který se mimo jiné zajímal 
o ukrývání zaměstnanců. Na vlastní kůži si 
přesun do krytu pod provozní budovou II vy- 
zkoušel a zhodnotil postup krytového družstva: 

„Krytová družstva jsou aktivována před vy-
hlášením ukrytí osob, každý člen plní svůj 
předem stanovený úkol od zprovoznění 
krytů a organizace vlastního ukrývání, 
dozimetrickou kontrolu ukrývaných osob, 
jejich registraci, předávání informací a po-
kynů“. V případě vyhlášení evakuace jsou 
pak ukrývané osoby převezeny připravenými 
autobusy mimo oblast ohrožení na předem 
určená evakuační místa.
Cílem cvičení bylo nejen vyřešit technologic-
kou událost a procvičit ukrývání personálu, 
ale také prověřit činnost monitorovacích 
týmů, které v průběhu druhého dne cvičení 
zajištovaly vzorky v okolí elektrárny. Ty jsou 
pak následně vyhodnocovány v Laboratoři ra-
diační kontroly okolí v Moravském Krumlově.

 Každý, kdo pracuje na jaderné elektrárně, musí být jednou ročně seznámen a prověřen ze 
znalostí pravidel havarijní připravenosti a absolvovat psychologické vyšetření?
 Každý, kdo bydlí v okruhu 20 km od JE Dukovany, je vybaven tabletami jodidu draselného 
a příručkou pro ochranu obyvatelstva, jak postupovat v případě vyhlášení mimořádné události?

 Víte, že...

http://www.cez.cz
http://www.nadacecez.cz
http://www.aktivnizona.cz
http://www.zpravodajedu.cz
http://www.facebook.com/projadro
http://www.facebook.com/IC Dukovany


V průběhu závěrečných 
školních měsíců, května 
a června, se i v JE Dukova-
ny každoročně maturuje. 
Třídenní stáže pro vybrané 
střední školy, tzv. „Jaderné 
maturity“, se i letos ve dvou 
bězích zúčastnilo více než 
60 studentů. 
Cílem Jaderné maturity 
je umožnit studentům se zájmem o energetiku a techniku se-
známit se s prostředním jaderné elektrárny, navázat spolupráci 
do budoucna a také si ověřit své aktuální znalosti. 
Na závěr celé stáže si připravila odbornou prezentaci předsedkyně 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ta je již 
téměř nedílnou součástí celého programu a její přednášky jsou velmi 
oblíbené nejen u studentů. 

Více informací najdete na www.obkjedu.cz 
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Oranžový kalendář  aneb Kdybyste se náhodou v létě nudili...

Věříme, že léto bude plné sluníčka, pohody a dobré nálady.  
K tomu jistě nemalou měrou přispěje široká nabídka kulturních 
akcí, které i v letošním roce podpoří energetická společnost 
ČEZ - JE Dukovany.

      24.–25. 6.| Postřižinské slavnosti – www.pivovar-dalesice.cz

             28. 6.| Závěr festivalu Concentus Moraviae
	               www.concentus-moraviae.cz
          4.–5. 7.| Velehrad – koncert lidí dobré vůle  
                            www.velehrad.eu
       17.–19. 7.| Vysočinafest Jihlava – www.vysocinafest.cz
      23.–30. 7.| Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou    
                            www.folkoveprazdniny.cz
        6.–20. 8.| Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského   
                             www.arskoncert.cz
      19.–21. 8.| Festival Václav Hudeček a jeho hosté 
                             www.festival-hudecek.cz
         1.– 4. 9.| Malý festival LOUTKY 
               www.moravskokrumlovsko.cz

      Kompletní nabídku akcí s podporou ČEZ najdete na  
      www.aktivnizona.cz

Kontaktní údaje na @INFO: Jiří Bezděk, telefon: 561 104 892, e-mail: jiri.bezdek01@cez.cz | Zdeňka Ošmerová, telefon: 561 104 604, e-mail: zdenka.osmerova@cez.cz  

Občanská bezpečnostní komise
při JE Dukovany
Aktuální informace o stavu elektrárny, včetně informací o provozních 
událostech, pravidelně předává vedení elektrárny zástupcům Občanské 
bezpečnostní komise. V pátek 17. června tak při jednání v elektrárně 
starostové z regionu a zástupci elektrárny společně diskutovali o udá-
lostech posledních dní, zejména výpadku bloků po poruše v rozvodně 
Slavětice a netěsnosti na potrubí technické vody nedůležité na 3. RB. 
Protože jsou obě události v šetření, bude OBK po jejich uzavření infor-
mována o přijatých nápravných opatřeních.
Další informace se týkaly proběhlých i připravovaných havarijních cviče-
ní a opatřeních vyplývajících z problematiky svarů, a to jak technických, 
tak personálních.
OBK byla informována i o dalším postupu a přípravy projektu Nový 
jaderný zdroj a o aktivitách Energetického Třebíčska.
A co čeká OBK v následujícím období?
Koncem června v rámci poznávací cesty navštíví jaderná zařízení v Rus-
ku – jaderné elektrárny Kola a Leningradská a také jaderné ledoborce 
v Murmansku. Dále připravuje podzimní seminář pro starosty v regionu 
elektrárny nebo výměnu zkušeností a setkání s občanskými komisemi 
bohunické a mochovecké elektrárny.

Jaderná maturita v JE Dukovany

Valná hromada ČEZ
V pátek 3. června se konala Valná hromada ČEZ, a.s. Schválila 
vyplacení dividendy akcionářům ve stejné výši jako v minulých třech 
letech - 40 Kč za akcii před zdaněním. Český stát jako většinový ak-
cionář získá asi 15 miliard korun. Valná hromada současně rozhodla 
o nevyplacení tantiém vedení firmy a také o personálních změnách 
ve dvanáctičlenné dozorčí radě společnosti. Novými členy se stali 
náměstek ministerstva financí Ondřej Landa a experti na energetiku 
Šárka Vinklerová, Vladimír Kohout a František Vágner, který dlouhá 
léta působil na různých pozicích v JE Dukovany a poté jako předse-
da představenstva a GŘ ve společnosti Envinet (nyní NUVIA a. s.).
Valná hromada také odsouhlasila záměr vyčlenit do samostatných 
dceřiných společností projekty přípravy a výstavby nových jaderných 
zdrojů v obou jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. 

Pozvánka na netradiční exkurze
Noční exkurze v PVE Dalešice
Kdy:      2. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8. 2016
Čas:     22:00 – 24:00 hodin
Nutné se objednat! Omezený počet míst! Pouze pro osoby starší 
12 let. Více info na: www.facebook.com/ICDukovany nebo na tel.
čísle 561 105 519.

24 hodin v JE Dukovany
Kdy:      19. 8. – 20. 8. 2016
Čas:      17:00 – 16:00 hodin (začátky každou celou hodinu)
Program: Návštěva Infocentra, trenažéru a projížďka autobusem 
v areálu elektrárny.
Exkurze je pouze pro občany ČR starších 15 let, nutností je platný 
občanský průkaz!
Více info o akci a možnosti přihlášení zveřejníme cca měsíc před 
termínem na www.facebook.com/ICDukovany a na www.cez.cz.

Ten druhý život 
v Infocentru
Ve dnech 4. 7. – 17. 7. 2016 
bude v Infocentru EDU přístup-
ná výstava fotografií Ten druhý 
život. 
Dukovany budou třetí zastávkou 
putovní výstavy pod záštitou 
ministra obrany Martina Strop-
nického, která byla zahájena 
v květnu v Brně a skončí 
na Pražském hradě 29. září.
Vystavované fotografie jsou 
z míst, kde působí nebo působi-
li příslušníci Armády ČR – Koso-
vo, Irák, Afghánistán, Mali. 
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