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Vážené dámy,
vážení pánové,
nacházíme se v době, kdy jsou na jaderné
elektrárně v provozu 3 ze 4 reaktorových bloků.
Blok č. 4 je v třetině plánované doby odstávky,
práce postupují dle harmonogramu. V druhé
polovině prázdnin je z důvodu rekonstrukce
systému kontroly a řízení na CČS II plánovaný souběh s odstávkou
bloku č. 3, která bude zahájena 15. července. Na obou blocích nás
čeká dokončení kontrol dokumentace svarů a příprava aktualizace
dokumentace k žádostem o povolení provozu na další období pro

bloky 3 a 4, které budou Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost
oficiálně podány po odstávkách těchto bloků. Ve čtvrtek 29. 6. jsme
obdrželi rozhodnutí SÚJB, kterým nám bylo na dobu neurčitou uděleno povolení k dalšímu provozu 2. reaktorového bloku. Tímto okamžikem si můžeme říci, že je za námi polovina práce ke splnění jednoho
z klíčových úkolů tohoto roku.
Letní teploty posledních dní jsou jasným důkazem, že nastává čas
zaslouženého volna a dovolených. Dovolte mi proto popřát, aby se
vám vaše dovolená vydařila a strávili jste příjemné dny volna s vašimi
blízkými a přáteli.
Miloš Štěpanovský
ředitel JE Dukovany

V červnu bylo v JE Dukovany rušno, na návštěvu přijeli členové Hospodářského výboru
Parlamentu, ministři, premiér i prezident ČR
 Hospodářský výbor PS Parlamentu ČR
První z významných červnových akcí, které
se v JE Dukovany udály, bylo zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v úterý 13. června. První
částí jeho programu byla volba předsedy
hospodářského výboru sněmovny, kterým
byl v tajné volbě zvolen Martin Kolovratník.
Tématem druhé části, která probíhala za přítomnosti hostů z regionu, kraje i zástupců
ČEZ, byla výstavba nových jaderných zdrojů
v Dukovanech. Na jednání zazněla silná
podpora výstavbě nových jaderných zdrojů
v Dukovanech ze strany zástupců regionu
i velká podpora členů hospodářského
výboru napříč politickým spektrem. Členové
výboru si mimo jiné prohlédli i potenciální
místo budoucích nových zdrojů, které mají
výkonově nahradit stávající bloky.

 Zasedání Stálého výboru pro jadernou
energetiku
O dva dny později, ve čtvrtek 15. června
se v JE Dukovany uskutečnilo 5. zasedání
Stálého výboru pro jadernou energetiku
za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky,
ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, ministra financí Ivana Pilného, ministra
životního prostředí Richarda Brabce a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku
Jána Štullera.
Výbor se zabýval dvěma klíčovými legislativními návrhy, které jsou zásadní pro proces
výstavby nového zdroje jaderné energie
v EDU – novelou zákona o EIA a novelou
stavebního zákona. Výbor jednal i o investičně obchodním modelu výstavby nového
zdroje a vytvořením atraktivních podmínek
pro samotnou investici. (Zdroj: TZ MPO ČR)

 Návštěva prezidenta České republiky
Miloše Zemana
Ve čtvrtek 29. 6. 2017 navštívil elektrárnu
i prezident České republiky Miloš Zeman.
Bylo to v rámci druhého dne prezidentovy
návštěvy Kraje Vysočina. Kromě setkání se
zástupci vedení ČEZ, ministerstva průmyslu
a obchodu i Kraje Vysočina se společného
jednání zúčastnili i zástupci sdružení a obcí
z regionu elektrárny.
V rámci programu byl i prostor pro zaměstnance elektrárny, kteří mohli panu prezidentovi položit dotazy, a to nejen z oblasti
energetiky.
Závěrem pak Miloš Zeman převzal dar
z rukou vedení elektrárny – tričko, které si
má užít na dovolené místo saka a košile,
a helmu se jménem, kterou si bez zaváhání
vyzkoušel a nechal se v ní i vyfotografovat.

Licence na další provoz 2. bloku JE Dukovany

Provoz bloků JE Dukovany

Na základě žádosti, kterou ČEZ podal 2. ledna 2017, obdržel
29. 6. 2017 rozhodnutí SÚJB s kladným vyjádřením. Nové povolení k
provozu 2. reaktorového bloku je vydáno na dobu neurčitou, zároveň
ale obsahuje řadu provozních podmínek. Platnost stávajícího povolení
končí 10. července 2017.
První blok Jaderné elektrárny Dukovany má povolení k provozu na
dobu neurčitou již od března loňského roku. ČEZ současně podal
žádosti o povolení dalšího provozu pro zbývající bloky 3 a 4, kterým
vyprší platnost stávajícího povolení na konci letošního roku.

1. reaktorový blok

100 %

2. reaktorový blok

100 %

3. reaktorový blok
zahájení odstávky 15. 7. 2017

100 %

4. reaktorový blok – probíhá 49. den
plánované odstávky

0%

Další informace najdete na: www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.aktivnizona.cz | www.zpravodajedu.cz | www.facebook.com/projadro | www.facebook.com/IC Dukovany
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V červnu se v JE Dukovany opět cvičilo, dokonce hned třikrát

 V úterý 6. června zasahovali od ranních hodin v Jaderné elektrárně Dukovany v rámci mimořádného praktického součinnostního cvičení Tornádo 2017 desítky hasičů z Hasičského záchranného sboru České republiky (jednotky HZS Kraje Vysočina, HZS
Jihomoravského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR) v úzké
součinnosti s HZS Jaderné elektrárny Dukovany. Tématem cvičení
bylo odstranění následků tornáda, které způsobilo rozsáhlé škody
na objektech, zřícení budov včetně uvěznění osob zřícenými troskami objektu. Svým rozsahem i způsobem provedení se jednalo
o výjimečné a ojedinělé cvičení hasičů nejen v České republice,
ale pravděpodobně i na světě, které se konalo přímo ve střeženém
prostoru jaderné elektrárny. Cvičně byly vyprošťovány osoby ze sutin zřícených budov nebo evakuovány pomocí vrtulníků a lanových
přemostění ze střech postižených objektů.
V rámci ukázek mohli zaměstnanci elektrárny shlédnout praktické
nácviky vyhledávání zavalených osob pomocí speciálně cvičených psů a vyprošťování těchto osob ze sutin pomocí speciálního
sacího bagru. Ze zasažených objektů první provozní budovy byly

evakuovány osoby, a to pomocí rukávu, díky kterému je možné
z výšky až 40 m během jedné hodiny zachránit až 60 osob. Speciální lezecká skupina připravila také lanové přemostění ze střechy
osmipatrové první provozní budovy, pomocí které cvičně převezli
několik osob. Třetí prezentovanou variantou byla evakuace pomocí přivolaného policejního vrtulníku.
Druhá část cvičení spočívala v prezentaci speciální hasičské techniky, která byla rozmístěna v přilehlém areálu v Heřmanicích a díky
tomu si tuto techniku mohli vedle zaměstnanců prohlédnout také
zájemci z řad široké veřejnosti. Fotografie i krátké video ze cvičení
je možné shlédnout na www.aktivnizona.cz.
 Následující den, 7. června proběhlo v ranních hodinách další
havarijní cvičení, jednalo se o jedno z „tajných“ cvičení, které tentokrát prověřilo členy modré směny POHO při plnění úkolů v rámci
záložního HŘS v Moravském Krumlově.
 Ve středu 21. června proběhlo havarijní cvičení hnědé směny
POHO s řešením mimořádné události 2. stupně s využitím prostředků DAM.

Další spolupráce ČEZ s obcemi
u elektrárny Dukovany potvrzena

Hejtmani vyjádřili podporu výstavbě
nových jaderných zdrojů v Dukovanech

Jaderná elektrárna Dukovany dlouhodobě spolupracuje s obcemi
a organizacemi v regionu a snaží
se být dobrým a spolehlivým partnerem. Vedle možnosti mimořádné
finanční pomoci při živelných
katastrofách poskytuje ČEZ ročně
desítky milionů korun na rozvoj
a život obcí v regionu. S obcemi Dukovany, Rouchovany, Mohelno,
Slavětice, Horní Dubňany a Rešice, které jsou sdruženy do tzv. Ekoregionu 5, ČEZ navíc uzavírá smlouvy o spolupráci s platností na tři
roky. Starostky a starostové těchto obcí uzavřeli s ČEZ, a. s.,
smlouvy o spolupráci s příslibem každoroční podpory v celkové
částce šestnáct milionů korun. Převzali je přímo od generálního
ředitele a předsedy představenstva Skupiny ČEZ Daniela Beneše při
návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany.
Společnost ČEZ, JE Dukovany se partnersky chová také k obcím
ve svém vzdálenějším okolí. Prostřednictvím Jaderné elektrárny Dukovany podporuje na 144 obcí a měst v tzv. 20 km ochranné zóně,
které jsou soustředěny do 13 mikroregionů. V širším pojetí jsou
zasaženy také dva kraje, na jejichž katastru pásmo leží, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
V minulém roce bylo na projekty spadající do těchto oblastí vynaloženo prostřednictvím reklamního sponzorinku či Nadace ČEZ více
než 50 milionů korun.

V úterý 6. června odpoledne se v Jaderné elektrárně
Dukovany potkali hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek
a hejtman Jihomoravského
kraje Bohumil Šimek, aby
se zúčastnili cvičení hasičů
Tornádo 2017 a při této příležitosti prohlásili podporu obou
krajských úřadů k výstavbě
nových jaderných zdrojů.
„Jak vyplynulo z jednání s kolegou z Jihomoravského kraje,
je podpora výstavby nových
jaderných zdrojů v Dukovanech společným zájmem,
který budeme v rámci našich

aktivit a pravomocí společně
podporovat, abychom udrželi
zaměstnanost tohoto regionu
a energetickou soběstačnost
celé naší země,“ řekl hejtman
Vysočiny Jiří Běhounek.
„Dvě třetiny obyvatel havarijní
zóny leží na území Jihomoravského kraje, a proto je náš
zájem o aktuální bezpečný
provoz i budoucnost elektrárny vysoký. Věřím, že zřejmě
příští vláda se k tomu postaví
čelem a výstavbu pátého bloku posvětí,“ doplnil jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.

Další informace najdete na: www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.aktivnizona.cz | www.zpravodajedu.cz | www.facebook.com/projadro | www.facebook.com/IC Dukovany

3

@ INFO

5 | 2017

ČEZ má novou divizi Jaderná energetika

Valná hromada ČEZ

Vedení Skupiny ČEZ rozhodlo o vzniku nové
divize jaderná energetika s platností od
1. června 2017. K témuž datu došlo ke změně současné divize výroba na divizi klasická
energetika. Novým šéfem divize jaderná
energetika a současně členem představenstva ČEZ byl jmenován Bohdan Zronek,
dosavadní ředitel Jaderné elektrárny Temelín. Dosavadní šéf divize výroba Ladislav
Štěpánek povede divizi klasická energetika.

Ve středu 21. června se konala Valná hromada ČEZ, a.s. Schválila výplatu dividendy
ve výši 33 korun na akcii před zdaněním.
Celková částka dividend vypočtená z celkového počtu vydaných akcií je více než
17,8 miliardy korun, z toho pro český stát to
znamená 12,4 miliard korun. Valná hromada
také schválila finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 130 milionů korun pro rok
2018 a změnu stanov společnosti.

Vytvořením divize jaderná energetika
reaguje ČEZ na potřebu plnit požadavky
novelizovaného Atomového zákona a prováděcích vyhlášek a nadále zvyšovat úroveň
bezpečnosti jaderných elektráren. Proto
budou všechny útvary vykonávající činnost
související s využíváním jaderné energie
soustředěny do samostatné divize. Bohdan
Zronek bude ve své funkci zodpovědný také
za přípravu nových jaderných zdrojů.

Stíhač britského Královského letectva Emil Boček
navštívil elektrárnu

OBK při JE Dukovany zasedala
v rámci cvičení Tornádo 2017

Generálmajor Emil Boček, poslední pilot
RAF, který se zapojil do letecké bitvy
o Británii, poctil svou návštěvou 20.
června Jadernou elektrárnu Dukovany.
Ve svém věku neuvěřitelných 94 let se
těší skvělé kondici. S velkou energií
a zájmem si prohlédl strojovnu a na blokové dozorně 1. reaktorového bloku živě
diskutoval s obsluhujícím personálem
a přirovnal jejich práci k práci pilota.
V další části návštěvy si prohlédl i sklad
použitého paliva.

Cvičení Tornádo bylo součástí programu i pro
zasedání Občanské bezpečnostní komise.
Ta se v úterý 6. června za účasti ředitele
elektrárny sešla v elektrárně na svém letošním
druhém plánovaném zasedání.
Po shlédnutí ukázek cvičení a tiskovém briefingu s hejtmany krajů, projednávala aktuální
stav provozu EDU, byla informována o postupu
programu LTO, situaci v přípravě výstavby
nových jaderných zdrojů, vyslechla informace
ze SÚRAO a upřesnila si plán práce na další
období.

Peloton Na kole dětem se zastavil i v Dukovanech Setkání rodáků z Lipňan a Skryjí
Osmý ročník dobročinné cyklojízdy pod
dohledem rekordmana Josefa Zimovčáka
ve prospěch onkologicky nemocných dětí
měl letos na své trase premiérovou zastávku v dukovanské elektrárně. Ambasador
pelotonu Josef Zimovčák projel střeženým
prostorem jaderné elektrárny kolem chladicích věží a všech čtyřech reaktorových
bloků. Projekt podpořila i Nadace ČEZ,
a to částkou 200 tis. korun.

Pozvánka na kulturní a společenské akce
v regionu podpořené Skupinou ČEZ
Festival dechových hudeb, Studenec
Dny lidí dobré vůle, Velehrad
Vysočinafest, Jihlava
Postřižinské kulturní léto, Pivovar Dalešice
Višňovské kulturní léto, Višňové
Folkové prázdniny, Náměšť nad Oslavou
Pivní slavnosti, Padochov
Třebenický festival, Třebenice
Vandrobraní, Vladislav

2. 7.
4.–5. 7.
6.–8. 7.
8. 7.–8. 9.
4.–9. 7.
22.–29. 7.
1. 8.
18. 8.
18.–19. 8.

Mezinárodní hud. festival P. Dvorského, Jaroměřice n. R.

5.–20. 8.

Mezinárodní hud. festival V. Hudečka, Mor. Budějovice

18.–20. 8.

Další akce na www.aktivnizona.cz

Setkání rodáků obcí Lipňany a Skryje se uskutečnilo v sobotu 20. 5. 2017 u skryjské kapličky a následně na zámku
v Dukovanech. Před slavnostní bohoslužbou, kterou odsloužil Petr Václavek z rouchovanské farnosti, krátce promluvil
starosta obce Dukovany Miroslav Křišťál a Jiří Bezděk,
tiskový mluvčí elektrárny Dukovany, jejíž výstavbě obyvatelé
původních obcí Lipňany a Skryje před 40 lety ustoupili. Oba
poděkovali za cennou oběť, kterou ve prospěch naší české
společnosti obyvatelé těchto oblastí vydali. Následovalo
předání kytice nejstarší občance Skryjí paní Jeřábkové, která
v letošním roce oslaví neuvěřitelných 100 let! Po důstojné
slavnostní bohoslužbě už následovala přeprava do zámku
v obci Dukovany, kde rodáci poobědvali a zavzpomínali
na časy minulé, ale probrali i věci aktuální, děti, vnoučata
a mnohde i pravnoučata.

24 hodin v Jaderné elektrárně Dukovany
Využijte mimořádné nabídky exkurzí
Termíny: V pátek 7. 7. a v sobotu 8. 7. od 9:00 do 21:00 hodin
v každou půlhodinu.
Program: Návštěva Infocentra, prohlídka havarijního krytu
a projížďka autobusem v areálu elektrárny.
Přihlášení: Elektronicky na adrese: infocentrum.edu@cez.cz
Do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, datum narození, číslo
platného OP, zaměstnavatele (školu), státní příslušnost a termín
a čas začátku exkurze, o který máte zájem. Potvrzení přihlášky
a pokyny k exkurzi zašleme mailem zpět.
Uzávěrka přihlášek je 6. 7. 2017 ve 12.00 hodin.

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
Další informace najdete na: www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.aktivnizona.cz | www.zpravodajedu.cz | www.facebook.com/projadro | www.facebook.com/IC Dukovany

