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Aktuálně z provozu elektrárny

Aktuálně jsou v plném provozu tři ze čtyř
výrobních bloků. Na 3. výrobním bloku
probíhá odstávka, která začala 8. prosince 2018 pro plánovanou výměnu paliva a provedení velkého rozsahu kontrol
a investičních akcí. Během odstávky
proběhla jedna z technicky i logistic-

ky nejnáročnějších investičních akcí
letošního roku, a to instalace nových
podružných rozvaděčů. Byla dokončena
výměna ochran systémových rozvoden
a kontroly dalších částí a zařízení jako
jsou parogenerátory, hlavní cirkulační
čerpadla, parní turbíny a další zařízení

Jaroslav Míl se stal vládním zmocněncem
pro jadernou energetiku
Vláda na svém lednovém jednání
jmenovala do funkce vládního
zmocněnce pro jadernou energetiku Ing. Jaroslava Míla, který bude
od února pokračovat v započaté
práci Jána Štullera, dosavadního
vládního zmocněnce pro tuto
oblast.
Jaroslav Míl byl v letech 2000 až
2003 generálním ředitelem společnosti ČEZ, v letech 2004 až 2011
stál v čele Svazu průmyslu a dopravy ČR. V posledních měsících
působil jako poradce premiéra pro energetiku.
Kabinet pověřil nového zmocněnce změnou statutu stálého výboru
pro jadernou energetiku tak, že předsedou výboru bude premiér
a místopředsedou bude ministryně průmyslu a obchodu.
Stálý výbor pro jadernou energetiku ustanovila vláda v lednu 2016
jako svůj stálý meziresortní koordinační a poradní orgán pro otázky
jaderné energetiky. Při své práci vychází z Národního akčního plánu
rozvoje jaderné energetiky, spolupracuje mimo jiné na zajištění dlouhodobé bezpečnosti a stability dodávek jaderného paliva pro provoz
jaderných elektráren.

primárního a sekundárního okruhu.
Všechny tyto činnosti byly zdárně a včas
dokončeny. Aktuálně na bloku probíhají
zkoušky a odlaďování nových zařízení
před opětovným uvedením bloku do provozu. Další odstávka pro výměnu paliva
nás čeká v polovině května.

Havarijní cvičení elektrárny Dukovany
Pro rok 2019 se v JE Dukovany připravuje devět
cvičení, jejichž cílem je
prověřit funkčnost systému, zařízení i personálu.
Dle daných scénářů
mohou být do cvičení
zapojeni pouze vybrané
skupiny provozních či
technických zaměstnanců nebo všichni, kteří se
v danou chvíli nachází v elektrárně. Některá cvičení jsou předem plánovaná, připravena jsou také tzv. tajná cvičení, jejichž termíny předem
známé nejsou. Součástí připraveného plánu cvičení je také prověření
možných variant místa řízení událostí, kterými jsou kromě pracoviště
v elektrárně i záložní pracoviště havarijního řídícího střediska v Moravském Krumlově a alternativní havarijní řídící středisko, které je
koncipováno jako mobilní a lze ho rozvinout prakticky kdekoliv.
O připravovaných cvičeních, stejně jako např. o zkouškách některých
bezpečnostních systémů, jako jsou např. sirény, elektrárna zasílá sms
nebo e-mailové zprávy také přímo obyvatelům v regionu, kteří jsou
zaregistrovaní na www.aktivnizona.cz.

Perný den dukovanských hasičů
V pondělí 14. ledna měli dukovanští hasiči náročný den, jejich
pomoc byla potřebná hned 3x. Hned po páté hodině ranní vyjížděli
k dopravní nehodě v Jamolicích, další pomoc směřovala do Moravského Krumlova, kde se společně s HZS JmK podíleli na odstranění
uvolněné střechy nad balkony bytového domu hrozící pádem. Uvolněnou část střechy zajišťovali i nad provozní budovou v elektrárně.
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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Ženy v jádře znovu na scéně

Tři králové přišli také do Dukovan

Ve čtvrtek 17. ledna se
v Třebíči uskutečnila valná
hromada sdružení Woman
in Nuclear (WIN), což by se
dalo volně přeložit jako „ženy
působící v jaderných oborech“. WIN Czech funguje
jako součást České nukleární
společnosti už 19 let, začátek
letošního roku však přináší
„upgrade“ této sekce.
Smyslem aktivit je přispívat k objektivnímu informování veřejnosti
o jaderné energetice a využití
ionizujícího záření a radionuklidů a také prohlubovat vlastní
znalosti a zkušenosti z různých
jaderných oborů. Členkami
sdružení jsou pracovnice
provozu jaderných elektráren

Již tradičně navštěvuje v době
svátků Tří králů delegace z východu také Jadernou elektrárnu
Dukovany. Ne jinak tomu bylo
i letos, kdy 4. ledna přišli v oblecích tří králů za zdejšími energetiky ředitel Oblastní charity Třebíč
Petr Jašek a jeho kolegové,
sociální pracovníci charitních stacionářů. Nově však přinesli kromě
pokladniček na klasická platidla také platební terminály pro zájemce
o bezhotovostní příspěvek. Možná i díky tomu byl příspěvek od zaměstnanců elektrárny štědřejší než v minulosti, celková vybraná
částka se vyšplhala na krásných 18 146 korun, což je oproti
loňskému roku o dva tisíce více.

a výzkumu, pedagožky vysokých
škol, právničky, manažerky firem
působících v jaderné energetice
i profesionální komunikátorky.
Veřejnost se může o činnosti
WIN Czech dozvědět na nově
založené facebookové stránce
s názvem WIN Czech a také
na webu, který je nyní v přípravě.

Jaderní studenti v jaderné elektrárně

Pravidelnou praxi v dukovanské elektrárně absolvovalo 5 studentů
Katedry jaderných reaktorů ČVUT. Těsně před závěrem svého
studia tak dostali příležitost podívat se i tam, kam se za celé své
studium nepodívali. „Na reaktorovém sále jsme byli už mnohokrát,
ale důkladně projít všechny ostatní technologie primárního okruhu
se nám podařilo až nyní. Stejně tak byla skvělá i možnost navštívit
úložiště nízkoaktivních odpadů,“ pochvaloval si student Sebastian.
Krom exkurzí se těmto budoucím jaderným odborníkům věnovali
převážně kolegové z reaktorové fyziky. A kam povedou další kroky
pětice studentů? Tři z nich jsou již nyní stipendisté Skupiny ČEZ
a od září nastoupí do pozic operátorů sekundárního okruhu.

Víte, že...
Podíl žen na nových nástupech do společnosti ČEZ a jejích integrovaných dcer tak
oproti předchozímu roku stoupnul o 1,3 %.
Energetika jako technický obor byla dlouhodobě doménou mužů, ale právě podíl
žen na nových nástupech začíná i toto
měnit. Je výrazně vyšší než je podíl žen
v rámci všech zaměstnanců, který zatím
činí 25,3 %. V ČEZ běží programy s cílem
vytvořit příznivé prostředí a podmínky pro
profesní uplatnění žen a jejich zastoupení ve vedoucích pozicích. Společnost se rovněž dlouhodobě snaží přilákat více dívek
do technicky zaměřených škol.

V Infocentrech se dveře netrhnou ani zimě
V roce 2018 navštívilo Jadernou elektrárnu Dukovany přes 36 tisíc návštěvníků, k tomu dalších 12 tisíc si prohlédlo Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Jedná se tak o rekordní návštěvnost,
která roste už čtvrtým rokem po sobě. Protože obě lokality Dukovany
i Dalešice patří mezi velmi vyhledávané turistické cíle na Vysočině,
dokončují energetici v Dukovanech další etapu modernizace infocentra, která zvýší kapacitu návštěvnosti v nejvytíženějších měsících
roku.
V uplynulém roce pro návštěvníky pořídili novou mlžnou komoru,
která svými parametry patří k nejmodernějším v Evropě, nebo model
energetického mixu, na kterém si zájemci mohou vyzkoušet pokrytí
spotřeby elektrické energie ze zdrojů, které máme v České republice
k dispozici. Na další překvapení se mohou návštěvníci těšit i letos.
Dojde tak např. k oživení modelu výrobního bloku, rozpohybování
modelu reaktoru a výměny paliva. Probíhá instalace zážitkové části
modelu reaktoru, který je vytvořen v poměru 1:1 ke skutečnému.
V rámci Infocentra je také v letošním roce pro návštěvníky připravena
celá řada speciálních prohlídek. První z nich začaly již v lednu, mimořádnými víkendovými exkurzemi i do provozu elektrárny a pokračují
i v únoru, a to každou sobotu, vždy od 9.30–13.00. Podrobnosti
a možnosti přihlašování na www.aktivnizona.cz nebo na facebooku
Infocentra Dukovany.

„EPPka“ Nadace ČEZ motivuje
k pohybu a pomoci
Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem motivuje veřejnost
sportovat prostřednictvím charity. Od jejího vzniku v květnu 2015
si ji nainstalovalo již 400 tisíc lidí a jejím prostřednictvím podpořili
1060 dobročinných projektů za celkem 78 milionů korun. Chůzí,
během, na kole, ale třeba i na běžkách, na skateboardu nebo na
kajaku překonali trasu dlouhou 20 251 367kilometrů, což odpovídá
vzdálenosti 26krát ze Země na Měsíc a zpět. Jen za rok 2018 to přitom bylo 7,4 miliony kilometrů – tedy jako téměř třikrát kolem celé
České republiky po jejích hranicích. Finanční prostředky přepočtené
z vysportovaných bodů v aplikaci vyplácí neziskovým organizacím
Nadace ČEZ.
Posledním zrealizovaným projektem na jižní Moravě byla instalace
mobilní schodišťové plošiny v Moravském Krumlově, která byla slavnostně zprovozněna před 14 dny, a díky ní se mladá dívka s těžkým
tělesným postižením dostane z bytu na čerstvý vzduch.

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
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příloha

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2019
V roce 2019 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.
PODPORA REGIONŮ
Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

2. 1. – 31. 12. 2019
právnické osoby v ČR
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 31. 12. 2019
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
není stanovena
STROMY
Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 31. 1. 2019; 1. 5. – 31. 5. 2019
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
150 000 Kč
ORANŽOVÝ PŘECHOD
Podpora osvětlování přechodů pro chodce
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 31. 3. 2019
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
120 000 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují
zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 3. – 31. 3. 2019
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
30 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením, podmínky, elektronické formuláře,
návody na jejich vyplnění a informace o našich dalších projektech a aktivitách
najdete na www.nadacecez.cz.
Tým Nadace ČEZ

KONTAKTNÍ OSOBA
NADACE ČEZ PRO REGION
VYSOČINA A JIŽNÍ MORAVA

Mgr. Jana Štefánková
specialista vnitřních a vnějších
vztahů JE Dukovany
561 104 631 – 724 804 786
jana.stefankova@cez.cz

