
Obdržením rozhodnutí povolujících další provoz 
pro všechny čtyři výrobní bloky Jaderné elektrárny 
Dukovany se podařilo splnit jeden z klíčových úkolů 
Skupiny ČEZ a vytvořit předpoklady pro její další 
budoucnost. Práce vydáním „Povolení“ neskončila, 
je to však důležitý milník mezi minulostí a budouc-
ností. S rokem 2018 tak začala nová etapa provoz-
ního života elektrárny, která má za sebou přes třicet 
let úspěšného provozu a před sebou budoucnost 
v podobě dalších 20 až 30 let provozu. 

Aby se podařilo naplnit předpoklady pro další 
dlouhodobý provoz stávajících bloků elektrárny 
a obhájit budoucnost jaderné energetiky a přípravu 
nových bloků, znamená to pro elektrárnu velké 
množství práce. A to nejen v průběžném naplňo-
vání podmínek, které jí byly rozhodnutími SÚJB 
uloženy, ale i realizaci dalších významných investič-
ních akcí pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
dodávek elektrické energie.
První letošní plánovaná odstávka pro výměnu paliva 
bude zahájena 10. března na bloku č. 2.                                                
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Budoucnost české energetiky, naplňování 
Akčního plánu Aktualizované státní ener-
getické koncepce bylo téma jednání členů 
Hospodářského výboru Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, který ve dnech 31. ledna  
a 1. února zasedal v Jaderné elektrárně Du-
kovany. První den probíhalo pracovní jednání, 
kterého se zúčastnili také předseda výboru 
pro bezpečnost Radek Koten, Ján Štuller, 
vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
a předsedkyně SÚJB Dana Drábová. Za ČEZ 

se jednání zúčastnili předseda představen-
stva a generální ředitel ČEZ, a. s., Daniel 
Beneš a dále členové představenstva Tomáš 
Pleskač (ředitel divize nová energetika 
a distribuce), Bohdan Zronek (ředitel divize 
jaderná energetika) a Pavel Cyrani (ředitel 
divize obchod a strategie). 
Důležitým milníkem v pokračování projektu 
nové výstavby bude měsíc březen, ve kterém 
by měl být vládou projednán investiční model 
zajištění výstavby.

Druhý den si poslanci se zájmem prohlédli 
provoz elektrárny, navštívili reaktorový sál 
HVB I, uzel čerstvého paliva a sklad použi-
tého paliva.  Závěr návštěvy patřil setkání se 
zástupci obcí, měst a spolků dukovanské-
ho regionu, při kterém se členové výboru 
osobně seznámili s jejich názory a postoji 
nejen na současný provoz elektrárny, ale 
zejména na její budoucnost a dopady 
na zaměstnanost a služby spojené s její 
existencí.

Začala Nová etapa Jaderné elektrárny Dukovany

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Dukovanech

Provoz bloků 
JE Dukovany

 Výroba elektrické energie od počátku roku 2018 – 1615 GWh
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Nový velitel hasičů v JE Dukovany

Havarijní cvičení elektrárny Dukovany

Začátkem letošního roku ukončil své 
dlouholeté působení v JE Dukovany velitel 
dukovanských hasičů Ing. Josef Čapek, 
Ph.D. Požární ochraně se v elektrárně 
věnoval více než 40 let, několik let jako 
inspektor Státního požárního dozoru 
a od roku 1982 jako vrchní hasič EDU.
Pomyslný štafetový kolík si z jeho rukou 
převzal Ing. Tomáš Richter, který do ČEZ 
přišel z HZS v Brně, kde postupně sloužil jako řadový hasič, hasič-
-technik, velitel družstva, velitel čety a velitel stanice. V nové funkci 
velitele hasičů v JE Dukovany naváže na dobrou práci svého před-
chůdce v oblasti požární prevence, bude pokračovat v obměně 
mobilní požární techniky s důrazem na aktuální potřeby elektrárny 
a přilehlé oblasti nebo obměně počítačového vybavení a výjezdo-
vého softwaru, který zlepší podmínky hasičů k výkonu jejich práce. 
Kromě velitelských úkolů se nebrání ani práci v terénu, když bude 
potřeba, bude doplňovat i směnu a v případě závažnějších událostí 
bude vyjíždět na místo.
„Co se týká spolupráce s okolím, budu se snažit o větší spolu-
práci s profesionálními hasiči a okolními sbory dobrovolných 
hasičů. Určitě máme co nabídnout a naopak my můžeme zís-
kat cenné praktické zkušenosti z reálných zásahů,“ říká nový 
velitel hasičů Tomáš Richter.

Pro rok 2018 se v JE Dukovany připravuje deset cvičení, jejichž cílem je prověřit 
funkčnost systému, zařízení i personálu. Dle daných scénářů mohou být do cvi-
čení 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. Jedno cvičení také může bez předchozího oznámení termínu 
a scénáře kdykoliv vyhlásit pouze ředitel elektrárny.
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. 
V září se bude opět konat cvičení Safeguard Dukovany 2018, do kterého bude 
zapojena také Armáda a Policie ČR.  

Tradiční tříkrálová koleda 
v elektrárně Dukovany

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 ředitel Oblastní charity Třebíč Petr 
Jašek a jeho kolegové, sociální pracovníci 
charitních stacionářů. Zaměstnanci elek-
trárny přispěli letos rekordní částkou 
16 079 korun a přispěli tak k celostátní 
sbírce na pomoc potřebným.

Studenti mají o energetiku zájem
Předsedkyně SÚJB Dana 
Drábová se ráda setkává se 
studenty a zájemci o energe-
tiku. A tak každoročně zavítá 
i mezi studenty partnerských 
středních škol Skupiny ČEZ. 
V pátek 19. ledna besedovala 
se studenty gymnázií a prů-
myslovek hned dvakrát, a to 
v Třebíči a v Jihlavě.
Hlavním tématem prezentací 
paní Drábové bývá všeobecné 
zamyšlení se nad tématem 
energie. Zajímavé porovnání 
využití energií v dávných dobách 
a dnes téměř každého přiměje 
k zamyšlení se nad neuvěřitel-
ným pokrokem naší společnosti. 
Zkusme se například zamyslet 
i nad tím, kolikrát denně využívá-
me služeb elektrické energie?!
Po hodinové přednášce násle-
dovala beseda, z dotazů bylo 
znát, že se mezi středoškoláky 

najdou i opravdoví zájemci 
o energetiku. Společným cílem 
ČEZ a SPŠT je tyto studenty 
v jejich zájmu podporovat, obor 
Energetika funguje na třebíčské 
průmyslovce již 10 let. To bylo 
také důvodem pro vyhlášení 
soutěže mezi studenty „O logo 
oboru Energetika“, které vyhrál 
student 4. ročníku Ladislav 
Kejda.

ENEENE

Call centrum ČEZ v Třebíči hledá další posily
Call centrum Skupiny ČEZ je v třebíčské Borovině 
v činnosti již více než rok. Původním záměrem bylo 
proškolit 60 operátorů zákaznické linky, kteří budou 
umět přijímat požadavky telefonické, e-mailové 
i korespondenční. Zájem o tuto pracovní pozici 
a nedostatek operátorů v lokalitách Plzeň a Kolín, 
kde fungují další call centra ČEZ Prodej, přinesl 
zvýšení kapacity na 120 operátorů zákaznické linky 
a vybudování týmu Speciálních služeb, který se 
zabývá aktivní nabídkou produktů naší společnosti. Operátoři v třebíčském call centru 
odbaví denně až 2 500 telefonických požadavků a až 400 požadavků písemných. V počtu 
proškolených operátorů třebíčské centrum již předstihlo sesterská call centra v Kolíně 
a Plzni. Do svého týmu hledají další zájemce, kteří by se rádi stali platnými členy kolektivu. 
Práce je vhodná např. pro ženy s malými dětmi, které nemohou pracovat na plný úvazek 
nebo pro lidi, kteří mají nějaké pracovní omezení. Je to příležitost pro každého, kdo má 
chuť pracovat a chce být součástí převážně mladého kolektivu.
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