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O
d letošního února je Jaroslav
Míl vládním zmocněncem
pro jadernou energetiku.
Pracoval na různých pozi-
cích ve společnosti ČEZ a v le-

tech 2000–2003 byl jejím generálním
ředitelem. Poté působil jako prezident
Svazu průmyslu a dopravy a člen před-
stavenstva jedné z největších těžař-
ských společností na světě, společnos-
ti SUEK.
O budoucnosti jádra v Česku má jas-

no. Po roce 2040 bude kvůli odstave-
ným uhelným elektrárnám chybět vý-
kon, který byměl svojí výrobou pokrý-
vat 40 % budoucí spotřeby elektřiny.
Zahraniční uchazeči o výstavbu no-
vých českých jaderných bloků budou
muset brát v potaz členství České re-
publiky v Evropské unii a NATO. Zá-
jem o největší investici České republi-
ky v dějináchmají Američani, Francou-
zi, Japonci, Jihokorejci i státní firmy
z Číny a Ruska. Podle Jaroslava Míla si
musí být Česko schopno provozovat ja-
derné elektrárny vlastními lidmi a uhlí-
dat si provozní know-how.

Výstavba a provozování nových ja-
derných bloků vyžaduje odborní-
ky. Jste přesvědčený o tom, že je
v Česku stále ještě máme?
Ano, jsem. Společnost ČEZ má velmi
zkušené lidi, kteří se podíleli na zruše-
ném tendru v Temelíně. Není to tak,
že by se na novémprojektu teprve uči-
li. To je také hlavní důvod, proč inves-
torem by neměl být stát, ale bude to
ČEZ. Nikdo jiný nové bloky nepostaví.

Některé západní země, například
Německo, Rakousko, Lucembur-
sko prohlašují, že se v EU bez jader-
né energetiky obejdeme. Je to
opravdu reálné? Nebude hrozit, že
se dostaneme do situace, kdy na
trhu nebude potřebná elektrická
energie?
Existují fyzikální zákony. A potompoli-
tické a ekonomické zájmy. Vedle obno-
vitelných zdrojů budeme potřebovat
další nízkoemisní zdroje a tím jedi-
ným, který je bezemisní navíc provo-
zuschopný v základním zatížení, a to
uznává i Evropská komise, je jaderná
elektrárna. Pokud Německo přejde
jen na plynové elektrárny, tak emise
nesníží. Obnovitelné zdroje, ani při
ukládání energie, celkovou spotřebu
nepokryjí. Navíc celá EU spoléhá na
elektrifikaci, bude zapotřebí více elek-
třiny pro dopravu, budovy a průmysl,

pokud chceme v EU snižovat emise.
Každý stát si spřádá plány na elektro-
mobilitu a automobilový průmysl rea-
guje a elektrická auta budou realitou
i u nás. Česká republika v současné
době sice elektřinu vyváží, ale to skon-
čí. Příští rok začínáme s odstavováním
uhelných bloků, ČEZ odstaví dvě elek-
trárny o souhrnném instalovaném vý-
konu přes jeden gigawatt, což ve výro-
bě pokrývá zhruba pět procent celko-
vé elektřiny, kterou ročně vyrobí. Přís-
nější evropské předpisy nás v budouc-
nosti přinutí odstavovat dál. Nevoli
vůči jádru považuju čistě za politic-
kou. Mimo EU se nové jaderné zdroje
stavějí. Pokud některé země říkají, že
se bez nich obejdeme, pak je to jejich
politická vůle. Parafrázuji-li paní před-
sedkyni Danu Drábovou, bez důvěry
a akceptace veřejnosti jaderné elek-
trárny dlouhodobě nepřežijí, i kdyby
technicky byly naprosto bezchybné
a ekonomicky snášely zlatá vejce. Úko-
lem státu je elektřinu pro své obyvate-
le zajistit. My musíme plnit emisní
cíle, vnímáme podporu české veřej-
nosti a české podmínky jsou pro jader-
nou energii vhodné. Díváme se okolo
a vidíme, že po roce 2040 bude Ně-

mecko po odstavení uhelných zdrojů
importní zemí, Belgie bude odkázaná
také na import, Rakousko z velké části
také, Francie bude exportovat 50 %
toho co dnes, Polsko je velká neznámá
a Česká republika, pokud nebude mít
zdroj po odstavení Dukovan, tak se do-
stane do situace, že nebude odkud do-
vézt elektřinu. Přitom v českých pod-
mínkách nový jaderný zdroj dává smy-
sl a prioritu má lokalita v Dukova-
nech. Netvrdím, že se jedná o jednodu-
chý proces, přípravy trvají dlouho, sta-
ví se dlouho, ale zas mluvíme o provo-
zu na šedesát až osmdesát let. Pokud
sledujeme, zda budeme mít v roce
2040 elektřinu a máme koncepci pro
jádro, pak je nejvyšší čas začít konat.
Bude nás to stát také hodně diploma-
tického úsilí. Dosavadní jednání s Ně-
meckem i Rakouskem k posuzování
vlivů na životní prostředí však dokáza-
la, že umíme odpovědět na všechny je-
jich odborné dotazy a ona nevole je
opravdu politické povahy. Neziskové
organizace již převážně neřeší jader-
nou bezpečnost, ale to, kde na investi-
ci vezmeme peníze. A to je ta role stá-
tu, kdy stát podle evropského práva
rozhoduje o skladbě svého energetic-

kéhomixu a o veřejné podpoře. V kaž-
dém případě zde bude velký prostor
pro výrazný nárůst obnovitelných
zdrojů. Potíž je, že větrné elektrárny
odmítají obce a jejich občané, vodní
elektrárny zástupci ekologických orga-
nizací a životního prostředí.

Premiér Babiš oznámil, že stát uza-
vře s ČEZ smlouvu, díky které bude
mít výstavbu pod kontrolou. Co to
přesně znamená?
Stát tím získá kontrolu nad výstavbou
a možnost převzít projekt výstavby
v případě, že realizovatelnost bude
ohrožena například z důvodu změny
regulatorních podmínek. Investor,
v tomto případě ČEZ, potřebuje mít
také jistotu, že si může půjčit peníze
na úrovni nákladů financování za stej-
ných podmínek, jako by to měl stát.
Smlouva mezi státem a společností
ČEZ tak sníží rizika spojená s dlouho-
době nízkou predikovatelností ceny
elektřiny na trzích. V případě špatné-
ho manažerského a investičního říze-
ní projektu neponese stát problémy
na svých bedrech, ale bude to plná
zodpovědnost investora.

Pokračování na straně 4

Jaroslav Míl
Vládní zmocněnec
pro jadernou energetiku.

Míl: Bez jádra se neobejdeme.
Stavět se bude v Dukovanech
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Není připravovaná smlouva for-
mou státní garance?
Není. Pokud by se jednalo o státní ga-
ranci, tak by stát zodpovídal za všech-
no. Mohla by se z něj stát „dojná krá-
va“ a to není to, co chceme. Smlouva,
kterou připravujeme, bude veřejná
a transparentní. Díky této smlouvě
bude mít stát vhled do projektu, ne-
bude výstavbu řídit, ale bude ji kon-
trolovat. Otázku veřejné podpory bu-
deme řešit s Evropskou komisí, která
má v této věci výhradní pravomoc,
stejně jako v případě projektů ve Vel-
ké Británii a Maďarsku. Státní garan-
ce je bianco šek a to smlouva určitě
není.

Peníze až na prvním místě. Kritici
tvrdí, že stavba nových jaderných
elektráren ekonomicky nevychází.
Vyplatí se nový jaderný blok?
Z ekonomického pohledu je jaderná
elektrárna jako základní zdroj zatížení
před elektrárnou plynovou nebo uhel-
nou. Tymusí platit i za emisní povolen-
ky. Uhelné elektrárny tu z dlouhodobé
perspektivy mít nebudeme, alternati-
vou jsou tedy plynové, ale ty, jak jsem
uvedl, jsou emisními zdroji a navíc
i zdroji vyrábějícími elektrickou ener-
gii z importovaného média. Jinými slo-
vy dále zvyšujeme svoji závislost na ci-
zích zemích a ohrožujeme tak energe-
tickou bezpečnost naší země. Jak říká
jedno známé pravidlo – stát, který
nemá zajištěnou svoji energetickou

bezpečnost, rezignuje na bezpečnost
své vlastní země a neplní tak jeden ze
základních úkolů vůči svým občanům.

Jak souvisí národní bezpečnost s ja-
dernou energetikou?
Bezpečnost má více dimenzí. Jednak
jde o zajištění dodávek elektřiny v kri-
zových stavech, kdy spolupráce s na-
šimi sousedy nemusí být tak „růžová“
jako dnes, a jednak jde o závislost na
dovozech primárních zdrojů energií
a transportních trasách. Také jde o bez-
pečnost informací a kritické infrastruk-
tury. My chceme stavět zdroj, který
bude v provozu do roku 2100. Nikdo
neví, jak bude Evropa v té době vypa-
dat. Výstavba není záležitost pouze jed-
né vlády, ale i těch dalších. Proto bylo

schváleno i to, že v nově konstituova-
ném Stálém vládním výboru pro výstav-
bu nového jaderného zdroje budou pl-
noprávnými členy i zástupci opozič-
ních stran a hnutí zastoupených v Parla-
mentu ČR. Na klíčových rozhodnutích
byměla být celková shoda. Také Evrop-
ská komise od nás bude očekávat, že ne-
předkládáme názory a argumenty, kte-
ré platí jen pro toto volební období.
Jaderná elektrárna je zdrojem, který

po ukončení provozu uhelných elektrá-
ren jako jediný splňuje požadavky na
stabilní, spolehlivý a cenově dostupný
zdroj energie v základním zatížení sou-
stavy. Zároveň je při vhodně zvoleném
jednotkovém výkonu bloků výrazným
stabilizujícím prvkem při provozu pře-
nosové soustavy. Eva Fruhwirtová

Záložní Zdroje elektrické energie
Letos uběhne už 30 let od sametové revoluce.

Zažíváme běžné starosti a problémy, ale lze
říci, že se máme velmi dobře v naší krásné a po-
hodové republice. Technický vývoj jde stále velmi
ryr chlým tempem kupředu, co bylo před 30 lety
pohádkovým příběhem, se dnes stává realitou
v běžném životě.

e

Elektřina nás obklopuje ze všech stran a téměř není ob-
last, která by na ní nebyla závislá. Proto je důležité dobře
rozhodnout o našem budoucím energetickém směřování.
Přesto se občas stane, že příroda ukáže svou sílu a překo-
ná naše úmysly a odstřihne nás od zdrojů v podobě dodá-
vek elektrické energie.

U nás v Alfa In a.s. (www.alfain.eu) vyrábíme více jak
20 let zařízení, které elektřinu využívá a spotřebovává pro
svařování materiálů, a také stroje, které umí elektrickou
energii vyrobit, a učinit nás méně závislými na externích
zdrojích.
Naše výkonné svářečky pracují v náročných energe-

tických a metalurgických provozech, protože jsou kvalitní
a spolehlivé. V případě výpadku elektrické energie, jsme

schhopnii ddoddatt bbenzíínovéé nebbo pllynovéé generátory, které
dokáží nejen naše svařovací stroje uvést do chodu.
Výroba našich elektrocentrál není zaměřena pouze

na průmysl, ale pomocí elektroniky a automatického ří-
zení dokážeme ochránit a zabezpečit Váš majetek, ať již
se jedná o cennosti, chovatelské přírůstky vyžadující nad-
standardní péči, teplo, vzduch, apod., zálohovat vysílače
mobilních signálů i evakuační výtahy. Naše mobilní elektro-
centrály se automaticky spustí, vyrobí elektrickou energii
a napájí např. dům, když dojde k výpadku dodávky elektric-
ké energie z rozvodné sítě. Navíc zajistí odeslání zprávy
pomocí SMS, že došlo k přerušení dodávky na kontrolo-
vaném okruhu. Obdobně dokáží informovat, že při delším
provozu elektrocentrály, dochází palivo v nádrži pro motor
centrály. V naší široké nabídce záložních zdrojů existuje
možnost používat jako paliva zemní plyn nebo propan mís-
to benzínu.
Výhodné je to zvlášť v oblastech, kde je nejbližší benzí-

nová stanice daleko nebo máte svůj vlastní zásobník plynu
např. na topení. Používáním kvalitních komponent od spe-
cializovaných výrobců Briggs & Stratton, Honda, Linz, jsou
naše centrály určeny nejen pro vysoce namáhané průmy-
slové zatížení, ale i do domácností. Případnou servisní
údržbu na motorech dokáže provést síť servisních zástupců

Briggs & Stratton a Honda přímo v blízkosti Vašeho bydli-
ště i po celém světě.
Naše elektrocentrály pod značkou MEDVED s logem

Alfa In se provozují od mrazivých oblastí Antarktidy až
po pouště Afriky a hory Mexika.
Samozřejmostí je, že dodávky elektrické energie jsou

stabilizované, takže je zvládnou využít citlivé počítače,
kamerové systémy, nouzová osvětlení, evakuační výtahy
i nabíječky mobilních telefonů.

Podrobnosti o výbavě včet-
ně návodů lze zjistit na našich
webových stránkách. Zde lze
najít zmiňované elektrocentrály
včetně výkonů. To je ten nej-

důležitější parametr pro správnou volbu záložního zdroje
napájení. Je třeba počítat s možnou využitelností výkonu
motoru z dlouhodobého hlediska někde okolo 80% maxi-
mální hodnoty. Krátkodobá přetížení motor zvládne, ale
je to stejně jako v autě, na plný výkon jedete jen občas.
Pokud potřebujete poradit můžete se obrátit na naše
odborné poradce https://www.alfain.eu/cc/partneri pří-
padně přímo na nás. www.alfain.eu

INZERCE
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Alternátor spolehlivě zabaví malé i velké!
Dříve se zde spalovalo uhlí a mazut,
dnes sem míří nejen školní exkurze ze
širokého okolí. Ekotechnické centrum
Alternátor letos oslaví čtvrté výročí
své existence a plánuje zdolat metu 20
000 návštěvníků za rok. Ve třech pat-
rech tu projdete po pomyslné energe-
tické časové ose od parního stroje až
k nejmodernějším technologiím a podí-
vat se můžete i do vesmíru.
Jádro, voda, biomasa… Třebíčsko je regio-

nem bohatým na rozmanité energetické zdroje.
Vše začalo v první polovině 19.století již zmíně-
ným parním strojem. Jeden z prvních na Mora-
vě fungoval právě v tomto areálu, kde se nyní
nachází interaktivní muzeum, uváděl do pohy-
bu transmise obuvnické továrny. Jen o kousek
dál se v dodnes stojícím větrném mlýně mlelo
smrkové tříslo pro louhování kůží. Doby minulé
mapuje nejnižší z pater Alternátoru.
V centrální části muzea je expozice věnova-

ná především obnovitelným zdrojům energie.
Nečekejte ale žádnou suchou teorii, v Třebíči

jdou na to prakticky. Zjistíte tu třeba, kolik balíků
slámy je potřeba na výrobu tepla na rok pro byt
3+1 v běžném panelovém domě.Anebo se sami
přesvědčíte, jak velká je lopatka větrné elektrár-
ny. Právě fragment lopatky tu totiž slouží jako
originální lezecká stěna.

„Hlavním poselstvím expozice je udrži-
telnost. A tu vidíme ve správném využívání
obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje zakladatel
ekotechnického centra Richard Horký. Jeho
společnost TTS navíc provozuje v těsné
blízkosti muzea teplárnu na biomasu. Školní

exkurze si tak mohou prohlédnout i skutečný
energetický provoz, který dodává teplo do
okolních objektů.
Jedním z hlavních lákadel Alternátoru je

sál, kde se v tmavém prostoru vznáší model
planety Země. Návštěvníci jej mohou po-
mocí ovládacího panelu samo různě otáčet
a naklánět. Anebo si vybrat některý z desítek
audiovizuálních pořadů o počasí či zemětře-
sení. Toto výjimečné technické zařízení vy-
vinuli vědci v amerických agenturách NASA
a NOAA.
„Projekčních zařízení Science on a Sphere,

tedy Věda na kouli, je v Evropě jen deset, při-
čemž to naše patří mezi největší,“ upřesňuje
Horký. V Alternátoru pravidelně pořádají i ko-
mentované projekce na aktuální témata, na-
příklad ve spojitosti s živelnými katastrofami.
Ekotechnické centrum loni navštívilo 17

a půl tisíce návštěvníků, velkou část tvoří
školní exkurze.
„Máme speciální programy pro všechny

stupně škol, od mateřských až po střední,“
upřesňuje Horký.
Velké oblibě se těší především místní sci-

ence show a komentované projekce na kouli.
Do Alternátoru se ale můžete vypravit i sami,
interaktivní muzeum je otevřeno denně.

Pondělí 8:00 – 16:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 16:00
Sobota 10:00 – 17:30

komentovaná projekce na
projekční kouli v 10.30, 13.30 a 15.30
Neděle 10:00 – 14:30

INZERCE
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P
ři jakémkoli rozhodování
o budoucnosti jaderné energe-
tiky v České republice by-
chom siměli položit jednu vel-
mi zásadní otázku: Čím bude-

me v České republice, tedy u nás
doma, svítit po roce 2035? Čím bude-
me pohánět stroje, topit, chladit, čím
budemenabíjet prudce se zvyšující po-
čty baterií pro napájení zařízení všeho
druhu včetně elektromobilů?
„Ještě před pár lety jsme se mohli

opřít o Státní energetickou koncepci
a uklidňovat se, že energetická
soběstačnost země ve středu Evropy
má budoucnost v podobě celkem tří
plánovaných nových jaderných blo-
ků. Lokace je jasná – Dukovany a Te-
melín. Čas letí, termíny se už mnoho-
krát posunuly a definitivní rozhodnutí
a hlavně praktické kroky minulých
vlád i současného kabinetu stále chy-
bí. Rezolutně odmítám tvrzení, které
v říjnu 2018 zmínil premiér Andrej Ba-
biš. Totiž že jednou z možností řešení
budoucí energetické situace je odklad
rozhodnutí o stavbě reaktorů. Předpo-
kládám, že neměl k dispozici potřeb-
né informace, protože prodlužování
životnosti nyní provozovaných jader-
ných bloků bude s největší pravděpo-
dobností neefektivní a na hranici bez-
pečnosti,“ uvažuje nahlas hejtman Vy-
sočiny Jiří Běhounek.

„Čisté zdroje“ spotřebu
energie nepokryjí
Ano, vše nasvědčuje tomu, že i na úze-
mí České republiky postupně dojde
k odstavování tepelných elektráren,
ve kterých spalujeme zásoby hnědého
uhlí, tedy cennou a nenahraditelnou
surovinu, kterou potřebujeme přede-
vším v teplárenství a která nám v bu-
doucnu bude chybět pro chemický
průmysl. Možná se odpovědní lidé na
ministerstvu průmyslu a obchodu
nebo ve vládě domnívají, že spotřebu
elektrické energie pokryjí tzv. čisté
zdroje, ale to by byl jejich velký omyl.
Pokud jde o vodní energii, je v domá-
cích podmínkách využíváno maxi-
mum toho, co nám příroda nabízí a co
je ještě efektivní. O dalších vodních ka-
pacitách už se diskuse prakticky ani
nevede. Důsledky rozmachu větrných
a solárních parků vidíme všude kolem
nás – orná půda se mění na stanoviště
skleněných desek nebo obřích větrní-
ků, u nichž nikdo negarantuje ekolo-
gickou likvidaci po skončení jejich ži-
votnosti. Přes poměrně značný sou-

hrnný instalovaný výkon tato zařízení
nedokážou dodat do sítě očekávané
množství elektřiny, a už vůbec ne s po-
třebnou stabilitou, protože k tomu ne-
mámena našemúzemí vhodné přírod-
ní podmínky. Další rozvoj v segmentu
tzv. čistých zdrojů pochopitelně nasta-
ne, jejich podíl však zcela jistě nedoká-
že dostatečně pokrýt budoucí poptáv-
ku.
„Jsem pro modernizaci Dukovan,

nechci uměle a zbytečně prodlužovat
jejich životnost bez toho, abych vě-
děl, co bude potom,“ říká Jiří Běhou-
nek.
Stavba dalších bloků například v lo-

kalitě Jaderné elektrárny Dukovany je
zásadní pro budoucí energetickou
soběstačnost České republiky, ale
spravedlivěmusímdodat, že i pro roz-
voj obou regionů – Vysočiny a jižní
Moravy. Jaderná elektrárna Dukova-
ny v současné době zaměstnává půl
druhé tisícovky odborníků specific-
kých profesí a další tisíce lidí ze subdo-
davatelských firem poskytují provozu
servis. Přitom mluvíme o lidech vyso-
ce kvalifikovaných, s obrovskými zku-
šenostmi, zapracovaných, proškole-
ných...

„Pokud nebudemít jaderná elektrár-
na garantovánu budoucnost, hrozí, že
nebude zájem studovat ani energetiku
a příbuzné obory. Odborníci odejdou
do zahraničí, nebudeme schopni zajis-
tit ani generační obměnu potřebnou
pro provoz stávajících jaderných blo-
ků. Je minuta po dvanácté, proto vo-
lám po garancích dlouhodobé jistoty,
která vyřeší nejen jádro, ale i navazují-
cí energetiku,“ dodává muž, který sto-
jí v čele hejtmanství už třetí volební ob-
dobí.

Pro budoucí generace
Vysočina už minimálně tři volební ob-
dobí jednoznačně podporuje provede-
ní technologické obnovy Jaderné elek-
trárnyDukovany, a to napříč všemi po-
litickými subjekty zastoupenými v za-
stupitelstvu kraje. Tuto náklonnost za-
tím neuměli odpovědní lidé využít ve
prospěch budoucích generací, pro ga-
rantování energetických jistot...
Lidé, kteří mají pravomoc rozhodo-

vat o budoucím energetickém směřo-
vání České republiky, by si měli odpo-
vědět na stejnou otázku, která byla po-
ložena v úvodu článku. Zohlednit při
tom dostatečné kapacity vybudované

a provozované přenosové a distribuč-
ní soustavy, která je v současné době
i v budoucnu připravena přenášet
plný výkon dukovanské elektrárny,
dostatečné zásoby čisté chladící vody,
geologickou stabilitu lokality, velmi
cennou návaznost na nedalekou pře-
čerpávací vodní elektrárnu s význam-
nou bezpečnostní funkcí celého ener-
getického uzlu (zejména pro případ
potřeby nastartovat přenosovou a dis-
tribuční soustavu po případnémblack-
outu) a další faktory.
„K plánování budoucího energetic-

kého směřování musíme přistupovat
koncepčně, zvyšovat nároky na bez-
pečnost a hlavně neměnit stále svá roz-
hodnutí,“ upozorňuje hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
Závěr? Pokud chceme být i do bu-

doucna energeticky soběstačnou zemí
s konkurenceschopným průmyslem
a vysokou životní úrovní, pokud chce-
me budovat a rozvíjet elektromobili-
tu, zachovat si alespoň minimum zá-
sob uhlí a nestát se závislými na dodáv-
kách energie za nehorázné sumy, pak
už mělo být rozhodnuto a fakticky ko-
náno. Je minuta, možná i víc, po dva-
nácté.

Jiří Běhounek
HejtmanKraje Vysočina.

Hejtman Jiří Běhounek: Jsem
pro modernizaci Dukovan



Jsme na trhu jaderné energetiky více než 25 let | Poskytujeme
inženýrské služby a technickou podporu pro provozovatele jaderných
elektráren | Jsme prověřeným dodavatelem energetické společnosti
ČEZ, a. s. a jejích partnerů | Zaměřujeme se na zvyšování jaderné
bezpečnosti elektráren a vědecko-technickou podporu národním
orgánům jaderného dozoru | Podílíme se na modernizaci a budování
jaderných bloků doma i v zahraničí.

www.tes.eu

TES s. r. o. | Pražská 597, 674 01 Třebíč | T: +420568838411 | E-mail: tes@tes.eu

Inženýrské služby v jaderné energetice
• Servis a údržba zařízení JE
• Deterministické bezpečnostní analýzy
• Monitorovací a diagnostické systémy
• Podpora spouštění a provozu JE
• Podpora jaderného dozoru
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Budoucnost jádra

Výstavba nových jader-
ných bloků je největší
strategická investice
v dějinách České republi-
ky. Jen samotná přípra-
va je záležitostí několika
let.

V
současné době je platná Stát-
ní energetická koncepce, kte-
rou vláda schválila před čtyř-
mi roky. Její tvůrci posuzovali
různé alternativní scénáře,

jak v budoucnu pokrýt nedostatek
energie. Jednoznačně odmítli čistě ze-
lený scénář a plynový scénář, protože
oba přináší závislost České republiky
na dovozech.
Pro podmínky v České republice od-

borníci doporučili jako nejvhodnější
tzv. optimalizovaný scénář, který ob-
sahuje rozumný rozvoj obnovitel-
ných zdrojů s rozvojem jaderných
zdrojů, jež jsou v české krajině nej-
vhodnější pro zajištění základního za-
tížení energetické soustavy a pro za-
jištění stabilní, spolehlivé a levné
elektřiny. Státní plán obsahuje výstav-
bu dvou nových bloků o celkovém vý-
konu 2 500 MW kolem roku 2030
a dalšího bloku v souvislosti s odsta-
vovánímdnešní dukovanské elektrár-
ny.

Vláda jmenovala zmocněnce
pro jádro a ČEZ založil novou
společnost pro výstavbu
V návaznosti na vládou schválenou
Státní energetickou koncepci vznikl
mnohem detailnější Národní akční
plán rozvoje jaderné energetiky, který
popisuje jednotlivé úkoly.
Vznikl Stálý výbor pro výstavbu ja-

derné energetiky a vláda jmenovala
zmocněnce pro jadernou energetiku.
V souladu s Národním akčním plá-
nem rozvoje jaderné energetiky spo-
lečnost ČEZ rozhodla o založení nové
projektové společnosti Elektrárna Du-
kovany II, a. s. jako 100% dceřiné spo-
lečnosti ČEZ, která byla zapsána do
obchodního rejstříku koncem roku
2015.

Průzkumy potvrdily, že lokalita
splňuje přísné podmínky
pro výstavbu nových bloků
Namístě budoucí výstavby, poblíž stá-
vající Jaderné elektrárny Dukovany,

specialisté zkoumali podloží a také dal-
ší aspekty s cílem upřesnit podmínky
pro nové jaderné bloky.
„Studie proveditelnosti potvrdila,

že lokalita Dukovany je vhodná pro
výstavbu nových jaderných bloků.
Byly provedeny průzkumy z pohledu
přírodních limitů lokality a na zákla-
dě toho bylo určeno, že nejvhodnější-
mi bloky pro dukovanskou lokalitu
jsou ty s výkonemkolem 1 200MW. Je-
jich výkon fakticky nahradí výkon
dnešních čtyř bloků,“ sdělil Martin
Uhlíř, výkonný ředitel společnosti
EDU II, která bude mít výstavbu na
starosti.
Dodává, že na tomto území dlouho-

době probíhají průzkumy v oblasti ge-
ologie a seizmicity. Díky tomu jsou de-
tailně zpracovány podklady popisující
geologickou stavbu bližšího i širšího
okolí, vznikla velice citlivá síť seizmic-
kých staniček kolem elektrárny, která
je plně funkční a jejíž výsledky jsou
k dispozici na internetu.
„Na základě všech dnes známých

údajů lze konstatovat, že lokalita spl-

ňuje nejnáročnější požadavky čes-
kých imezinárodních autorit v této ob-
lasti,“ potvrzuje výsledky průzkumů
Martin Uhlíř.

Přenosová soustava
je na nové bloky připravena
Energetická síť České republiky je rela-
tivněmalá a také počet propojek do za-
hraničí je nízký. Proto je často přetěžo-
vána přetoky elektřiny z německých
větrných elektráren směrem do místa
nedostatku elektřiny – do Rakouska.
S tím, jak poroste počet obnovitel-
ných zdrojů, se bude situace zhoršo-
vat. Pro připojení tak významného
zdroje, jako je jaderná elektrárna, mu-
selo vzniknout několik studií, které po-

tvrzují, že energetická síť bude pro při-
pojení jaderné elektrárny dostatečně
robustní.
„Uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě

budoucí o připojení nových bloků se
společností ČEPS,“ potvrdil výkonný
ředitel společnosti Elektrárna Dukova-
ny II Martin Uhlíř.

V centru pozornosti je řeka
Jihlava. Voda z ní se používá
při výrobě elektřiny
Voda z řeky Jihlavy je pro jadernou
elektrárnu klíčová. Energetici ji použí-
vají k řízení štěpné reakce, přenosu te-
pelné energie, roztáčení turbosoustro-
jí i ke chlazení. Část říční vody se odpa-
ří v chladicích věžích a zbylá, která tvo-
ří většinu, se pak vrací zpět do řeky.
Provoz elektrárny však řeku zatěžuje
minimálně.
„Až 98 % znečistění pochází z prů-

myslové výroby na horním toku, z ves-
nic aměst a ze zemědělství,“ říká tisko-
vý mluvčí Jaderné elektrárny Dukova-
ny Jiří Bezděk.

Pokračování na straně 10

Andrej Babiš Poboku DanyDrábové při návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany 22. května 2015.

Schváleno

Vláda schválila Aktualizaci energetic-
ké koncepce 18. května 2015,
Národní akční plán jaderné energetiky
pak vláda schválila 3. června 2015.

Stát: Obnovitelné zdroje ano.
Ale zároveň i energie z jádra



Společnost MICo, spol. s r.o. je moderní
rodinná firma sídlící v Třebíči s výrobními
areály umístěnými nedaleko JE Dukovany
(Hrotovice, Kramolín). Historie firmy se da-
tuje od roku 1993, přičemž za dobu svého
působení vyrostla v uznávaného výrobce tla-
kových zařízení s dodávkami do celého svě-
ta. Zaměřuje se především na energetický,
jaderný, chemický, petrochemický, farma-
ceutický a potravinářský průmysl, přičemž
se specializuje i na výzkumné projekty.

Svým zákazníkům zajišťuje komplexní řešení
návrhu tlakových zařízení (včetně tepelných
a pevnostních výpočtů) spojené se zakázko-
vou výrobou dle požadavků zákazníků. Sou-
časně doplňuje tyto činnosti vývojem a výro-
bou těsnění pro speciální aplikace. Dále pak
se zaměřuje na prototypové dodávky pro
jaderné elektrárny a na výzkumné projekty
spojené s jadernou energetikou.

SPECIALIZACE
3D měření pomocí měřící ruky, navařování
návarového materiálu trubkovnic robotic-
kou rukou, orbitální svařování spoje trubka

KOMPLEXNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŘEŠENÍ
NA MÍRU

trubkovnice (Polysoude), kontrola a ověření
chemického složení základního materiálu
prováděné spektrální analýzou (PMI), řezání
vodním paprskem, aj.

VÝROBNÍ PROGRAM
A PŘEDMĚT ČINNOSTI
Těsnění pro speciální aplikace
Především na nejexponovanějších místech
primárního a sekundárního okruhu jader-
ných elektráren typu VVER

Komplexní návrh a výroba
tlakových zařízení
- tepelné výměníky
(nízkotlaké i vysokotlaké)

- kondenzátory
- chladiče
- ohříváky
- přehříváky
- separátory
- nádoby a zásobníky (tlakové i netlakové)

Prototypové dodávky
- pro jadernou energetiku
- do výzkumných a vývojových jaderných
projektů

- v klasické energetice

Zakázková výroba dle specifikace
a konstrukční dokumentace
zákazníka
- kotle
- odplyňovače
- filtry
- čířiče
- usazováky
- sila
- potrubní systémy
- pomocné přípravky
- statorové skříně
- jeřáby
- klapky

MICo, spol. s r.o. je součástí mateřské spo-
lečnosti MICo Group s.r.o., kterou dále tvoří
firmyMICo engineering,MICoBoilers,MICo
EWC, MICo robotic, Eledus a DAWELL CZ.
V rámci této skupiny je zaměstnáno
387 lidí, díky kterým byly roční tržby 987,07
milionů korun.

Kdo je MICo Group?
Je to skupina technologických firem, které
jsou ve svých oborech tradičním spolehli-
vým partnerem a dodavatelem pro energe-
tiku průmyslu. Úzkým propojením vlastních
vývojových, výrobních a inženýrských ka-
pacit vytváří komplexní a unikátní řešení
na klíč s vysokou přidanou hodnotou spolu
s navazujícími službami a trvalou podpo-
rou zákazníků.

Kde jejich výrobky můžeme vidět?
Exportují celosvětově, na západ i východ.
Pracovníci MICo s více jak dvacetiletou spe-
cializací určují směr technologického rozvoje
a úroveň inovace průmyslu v celé Evropě.

Na co klade důraz?
Jsou nekompromisní v přístupu ke kvalitě
jejich dodávek a služeb. Normou jsou pro
MICo standardy světových zákazníků jak
v automobilovém průmyslu, tak ve výstav-
bě nových jaderných elektráren. Samozřej-
mostí je osobní odpovědnost za bezpeč-
nost zaměstnanců i za environmentální
dopad její práce.

Jaké jsou specializace jednotlivých
dceřiných společností?
• MICo engineering je specialistou v ob-
lasti čistění a úpravy vod pro energetiku,
teplárenství, hutnictví a průmyslovou vý-
robu.

• MICo Boilers dodává projekční a kon-
strukční práci, která navazuje na výrobu
a instalace kotlů všech druhů paliv.

• MICo EWC inžerýrsko-dodavatelská or-
ganizace v oblasti energetiky, chemie, od-
padového hospodářství, plynárenství
a průmyslové infrastruktury.

• MICo robotic se specializuje na návrhy
technických řešení a realizaci automatizo-
vaných pracovišť spolu s dodávkou robo-
tických systémů.

• ELEDUS se stará o vývoj a výrobu vlast-
ních rentgenových a CT inspekčních pří-
strojů pro průmyslovou nedestruktivní de-
fektoskopii a jiné aplikace.

• DAWELLCZsezabývávlastnímvývojem,
výrobou a prodejem mobilních indukčních
a odporových ohřevů v rámci celosvětové
partnerské sítě.

INZERCE

Web: www.mico.cz E-mail: info@mico.cz Telefon: 568 850 140
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Budoucnost Vizualizace nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Dokončení ze strany 8
Ukazuje to unikání model znečistění
řeky, který komplexně mapuje aktu-
ální stav povrchových vod v povodí
vodního díla Dalešice, identifikuje
zdroje znečištění povrchových vod,
analyzuje jejich vliv a zároveň navr-
hujemožná opatření vedoucí ke zlep-
šení kvality vody včetně finanční ná-
ročnosti těchto opatření. Podobný
model k hodnocení a zlepšování kvali-
ty povrchové vody nebyl dosud v ta-
kovém rozsahu v České republice
zpracován.
„Na základěmodelu a na základě dal-

ší výpočtů lze konstatovat, že vody
pro chlazení nových bloků bude
v řece dostatek,“ konstatuje Martin
Uhlíř.

Posouzení vlivu na životní
prostředí vydá ministerstvo
v polovině roku
Životní prostředí v okolí Jaderné elek-
trárny Dukovany patří k nejčistším
v celé republice. Příroda je zde rozma-
nitá a žijí zde vzácní živočichové a ros-
tou vzácné rostliny. Dlouhodobé sle-
dování prokázalo, že elektrárnamá na
okolní přírodu malý vliv.
„Na základě sledování a na základě

informací o nových blocích byla s po-
mocí různých simulací vytvořena de-

tailní dokumentace posuzující vliv
nové elektrárny na okolí, tzv. doku-
mentace EIA. Tato dokumentace je ve-
řejně přístupná na webových strán-

kách ministerstva životního prostředí
v několika jazykových mutacích,“ do-
poručuje Martin Uhlíř.
V loňském roce se uskutečnila veřej-

ná projednávání procesu EIA v zahra-
ničí i na české půdě. Na začátku roku
2018 se konaly konzultace s Němec-
kem a Rakouskem na mezivládní
úrovni. Následovalo veřejné projed-
návání projektu výstavby nového ja-
derného zdroje v Dukovanech v Ma-
ďarsku v Budapešti a veřejné diskuse
v Rakousku ve Vídni a v Německu
v Mnichově.
Veřejné projednání EIA pro nové

bloky v České republice se konalo
v Třebíči v druhé půli června. Teprve
po této veřejné tourmohlo být zaháje-
no zpracování posudku k dokumenta-
ci EIA, které se stane podkladem pro
závěrečné stanovisko ministerstva
pro životní prostředí. To se očekává
v polovině roku 2019.
„Bude to významný milník v povo-

lovacím procesu nové elektrárny
vDukovanech,“ potvrzujeMartin Uh-
líř.

Stát uzavře smlouvu s ČEZ
ještě letos
Vedle procesu posuzování vlivů na ži-
votní prostředí probíhá také příprava
koncepce zajištění inženýrsko-technic-

ké podpory pro fázi přípravy projek-
tu, která bude připravena v návaznos-
ti na vládou zvolený investorsko-ob-
chodní model.
Premiér Andrej Babiš prohlásil le-

tos v únoru, že stát uzavře se společ-
ností ČEZ smlouvu, která zabezpečí
státu plnou kontrolu nad výstavbou
nových jaderných bloků. Pro zvolený
investorsko-obchodnímodel bude ná-
sledně dopracována zadávací doku-
mentace pro zahájení výběrového ří-
zení.
„Před tím je nutné ještě postoupit

v jednání s Evropskou komisí, v řízení
o povolení k umístění se Státním úřa-
dem pro jadernou bezpečnost
a v územním řízení,“ doplňuje Martin
Uhlíř a shrnuje aktuální situaci:
„Momentálně probíhá příprava na

územní řízení jako na další krok v po-
volovacím řízení nového jaderného
zdroje. Byl zpracováván návrh obsa-
hového naplnění jednotlivých kapi-
tol dokumentace pro vydání rozhod-
nutí o umístění souboru staveb v are-
álu jaderného zařízení a rozbíhají se
práce na tvorbě dokumentace. Územ-
ní rozhodnutí bude dalším úspěš-
ným milníkem na cestě ke spuštění
nové jaderné elektrárny v Dukova-
nech.“

Eva Fruhwirtová

Studie proveditelnosti
potvrdila, že lokalita
Dukovany je vhodná
pro výstavbu nových
jaderných bloků.
Na základě průzkumů
bylo určeno, že
nejvhodnějšími bloky
jsou ty s výkonem
kolem 1 200 MW. Jejich
výkon fakticky nahradí
výkon dnešních čtyř
bloků.



Získej
atraktivní
práci!

JE Dukovany a Temelín

Bezpečnostní pracovník/ce
Nástupní mzda pro držitele platného zbrojního průkazu od 150 Kč/hod.
(náklady na zbrojní průkaz sk. D uhradíme)

Člen zásahové jednotky
Nadstandardní finanční ohodnocení od 170 Kč/hod.

Nástupní bonus 10 000 Kč
Žádné přesčasové hodiny
Možnost profesního i platového růstu
Zajistíme potřebné přípravné kurzy pro profesní zkoušky

Volejte zdarma 800 111 112 | prace@m2c.eu | www.m2c.eu
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E
vropská unie si v minulém
roce přijala předpisy, které
daly vzniknout tzv. energetic-
ké unii. Státy připravily podle
odsouhlasené šablony své kli-

maticko-energetické plány a Evropská
komise je do června bude připomínko-
vat tak, aby se dosáhlo přijatých cílů
do roku 2030. Zároveň se členské stá-
ty musejí vypořádat s výzvou klimatic-
ké Pařížské dohody a snahou omezit
globální oteplování na 1,5 °C. Do červ-
nové Evropské rady mají zintenzivnit
práci na dlouhodobé strategii do roku
2050 a usnést se na vodítkách, jak
a kdy dosáhnout klimatické neutrali-
ty. Tedy takového stavu, kdy veškeré
emise skleníkových plynů budou vyvá-
žené postupy pro jejich odstranění.
Podle ministryně průmyslu a obcho-

du Marty Novákové by Česko mohlo
být lídrem diskuse s EU o jaderných
projektech a dekarbonizaci. Příležitos-

tí bude Evropské jaderné fórum, které
se bude konat koncem dubna v Praze.
Jak to v Evropě s jádrem ale dnes vypa-
dá?
Podle návrhu dlouhodobé strategie,

kterou loni v listopadu představila Ev-
ropská komise, by EU měla být v roce
2050 v souhrnu emisí skleníkových
plynů neutrální, přičemž uvedla refe-
renční scénář a osm konkrétních scé-
nářůmožného. Uhlíkové neutrality do-
sahují pouze dva scénáře, všechny při-
tom počítají s různým podílem ener-
gie z jádra.
Evropský parlament podle březnové

rezoluce požaduje jednak dosáhnout
neutrality „co nejdříve“, jednak navý-
šit cíl pro snižování emisí skleníko-
vých plynů do roku 2030 ze součas-
ných 40 % na 55 % ve srovnání s úrov-
ní v roce 1990.
Státy jsou zatím rozdělené v názoru

na dlouhodobé závazky s ohledem na

to, že není jasné, jak rychle se bude
měnit ekonomika, konkurenceschop-
nost a technologie.

Země se zatím neshodnou
Státy jako Francie, Nizozemsko, Lu-
cembursko, Španělsko nebo Dánsko si
přejí ambiciózní přístup. Na druhou
stranu Německo nebo země Visegrád-
ské čtyřky jsou zdrženlivější. Místo-
předseda Evropské komise pro ener-
getickou unii Maroš Šefčovič tvrdí, že
„je reálné, aby Evropa byla klimaticky
neutrální a zároveň aby prosperova-
la“. Na druhou stranu předsedkyně ně-
mecké Křesťanskodemokratické unie
spolu s bavorskýmministerskýmpřed-
sedou Markusem Söderem vyzvali při
představení programu pro květnové
evropské volby k obezřetnosti a uznali
možnost, že transformace energetiky,
tedy opuštění uhelné a jaderné ener-
gie, by měla v Německu být ještě pře-

hodnocena. Podle Södera hrozí útlum
průmyslu, pokud nebudou k dispozici
spolehlivé dodávky zaplatitelné elek-
třiny.
Takové úvahy považuje Greta Thun-

bergová za „klimatický otál-ismus“. Za
posledníměsíce semladá švédská akti-
vistka zaryla do hlav mnoha politiků
a do srdcí milionů Evropanů. Na svém
Facebooku si v březnu postěžovala, že
se jí lidé ptají, „co je řešením klimatic-
ké krize“ a očekávají, že nabídne odpo-
věď. „To je ale absurdní, protože v sou-
časném systému řešení nejsou,“ shr-
nuje a pléduje pro změnu myšlení
a systému, který je postavený na soutě-
ži.
Liberální konzervativec Manfred

Weber, který chce po evropských vol-
bách stát v čele nové Evropské komi-
se, je právě zastáncem silné Evropy
s „šampiony“, kteří jsou konkurence-
schopní na mezinárodní scéně.

ČEZ ENERGOSERVIS slaví 25 let!
■ Vznik společnosti
Společnost vznikla dne 18. března 1994 jako
100% dceřiná společnost ČEZ, a. s. za účelem
údržby zařízení v jaderné elektrárně Dukovany.
Svoji činnost zahájila 1.4.1994 se 110 zaměst-
nanci. V prvních letech fungování společnosti se
činnosti zaměstnanců týkaly servisu a údržby klí-
čových zařízení, a to zejména turbín, generátorů
a reaktorů.

■ Od servisu k inženýrským projektům
V průběhu let se společnost rozrostla nejen co
do počtu zaměstnanců a tržeb, ale i co do rozma-
nitosti činností. V roce 1997 rozšířila svoji působ-
nost na jadernou elektrárnu Temelín a servisní
a údržbářské činnosti začala postupně provádět
i v uhelných a vodních elektrárnách. Dnes působí
celkem ve 14 elektrárnách.
Kromě servisních a údržbářských činností dnes
ČEZ ENERGOSERVIS úspěšně realizuje i velké

investiční zakázky v hodnotách stovek milionů
korun. Neustále zavádí nové metody a postupy,
které jsou úspěšně využívány pro opravy klíčo-
vých zařízení na jaderných, vodních a uhelných
elektrárnách.
V současné době se na chodu společnosti podílí
bezmála 600 zaměstnanců a roční tržby přesahu-
jí 1,2 miliardy korun. ČEZ ENERGOSERVIS je tak
největší servisní společností v jaderných elektrár-
nách v České republice.

■ Zaměstnancům má co nabídnout
Svým zaměstnancům může ČEZ ENERGO-
SERVIS kromě bohaté nabídky benefitů poskyt-
nout zejména stabilitu a jistotu, které jsou v dneš-
ní turbulentní době stále důležitějšími faktory.
Zájemci o zaměstnání si mohou vybrat z široké
škály profesí. Na své si přijdou zejména zájemci
o technicky zaměřené profese, a to od dělnických
až po projektové inženýry.

INZERCE

Rozkaz zněl jasně. Klimatická
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Také předseda jeho strany Söder se
ptá, zda v Evropě „budeme hru hrát,
nebo jen přihlížet“. Organizátoři takzva-
ných „pátků pro budoucnost“ hodlají
z květnových voleb do Evropského par-
lamentu udělat volbu o klimatu. Němec-
ká aktivistka Luisa Neubauerová vyzývá
kmasivním uličnímprotestům v celé Ev-
ropě, „aby se přímo před volbami na-
hnal všem politickým stranám strach“.
Evropská komise v návrhu dlouhodo-

bé strategie považuje obnovitelné a ja-
derné zdroje za páteř transformace ev-
ropské energetiky. V roce 2050 počítá
s 80 % obnovitelných a 15 % jaderných
zdrojů, podobně jako zpráva Mezivlád-
ního panelu změny klimatu. Pro udrže-
ní jaderné kapacity ale budou zapotřebí
nové investice, do prodloužení provozu
a nové výstavby.
K dosažení klimaticky neutrální eko-

nomiky by mělo docházet nejúčinnější-
mi nástroji v národních podmínkách,

upozorňujemístopředseda Evropského
parlamentu výboru pro životní prostře-
dí Pavel Poc: „Evropská unie musí při-
hlížet k národním specifikům, a to včet-
ně využití jaderné energie jako vhodné-
ho prostředku pro naplnění dekarboni-
začních cílů.“
Opačný názor má Greta Thunbergo-

vá. Sice uznává výrok Mezivládního pa-
nelu změny klimatu, že v dekarbonizaci
má jaderná energie důležité místo,
osobně je ale proti. Debata o jádru se po-
dle ní má „opustit, než se začneme dí-
vat na celkový obrázek“ problematiky
emisí. Právě na energetiku ale připadá
v EU dnes více než 75 % emisí skleníko-
vých plynů a debata o jaderných elek-
trárnách je relevantní více než kdy před-
tím, vzhledem k tomu, že jejich většina
si vyžádá nové investice pro další pro-
voz do šedesáti let, který se v EU pova-
žuje za bezpečnou možnost.

Pokračování na straně 14EnergieCíle jsou stanoveny, cesta k nim bude náročná. Il. foto: Jan Sucharda

Zaměřujeme se na dvě výrobní odvětví:
komplexní řešení výrobního procesu včetně
montáže konektorů pro automotive
vývoj a výrobu pracovních oděvů a ochran-
ných pomůcek

Jsme hlavním dodavatelem žlutých kombinéz
pro pracovníky kontrolovaného pásma jader-
ných elektráren: Dukovany, Temelín, Jaslov-
ské Bohunice, Mochovce.
Naše pracovní oděvy podléhají přísným

normám a jsou vybaveny certifikáty z labo-
ratoří Textilního zkušebního ústavu. Naše
společnost je již 15 roků certifikovaná dle no-
rem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO
14001:20016, zavedené máme i některé prvky
normy TS 16949.

Letos otevřeme nové školicí a vývojové cen-
trum s rozšířenou výrobní kapacitou.
PŘIDEJ SE DO NAŠEHO TÝMU.
PŘIJMEME:
operátoryr do výroby
švadleny do šicí dílny

Naši významní obchodní partr neři:

Disting, s.r.o. Dukovany Kontakt: info@disting.cz, www.disting.cz, tel.: 736 486 910

Jsme silná a stabilní společnost, která působí na trhu už 25 let.
Náš tým tvoří přes sto kvalifikovaných zaměstnanců.

Žluté kombinézy
jsou z dílny Distingu.

Vizualizace školicího a vývojového centra.

Certr ifikace:

neutralita. Ale jak jí dosáhnout?

INZERCE
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I&C Energo a.s. je významný dodavatel komplexních služeb v oblasti systémů kontroly a řízení, průmyslových informačních systémů, systémů elek-
tro a dodavatel strojních činností s dlouholetou tradicí v oblasti jaderné energetiky. Rozmístěním a počtem zaměstnanců patří v této oblasti mezi
největší české firmy a je po celou dobu své činnosti zisková. Své dodávky na českém a zahraničním trhu realizuje ve třech hlavních produktech:

I&C Energo a.s., Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, T +420 568 413 111, F +420 568 413 999, E obchod@ic-energo.eu, www.ic-energo.eu

OPTIMALIZACE ENERGETICKÝCH VÝROBENINVESTIČNÍ DODÁVKY SERVIS

1993
rok založení

900+
zaměstnanců

30+
států s realizovanými

zakázkami

73 %
zaměstnanců

se SŠ a VŠ vzděláním

1,8+
miliard roční tržby

1,8+
miliard roční tržby

11 + 1
11 poboček v ČR
a 1 na Slovensku

INZERCE

Dokončení ze strany 13
Právě dlouhodobý provoz a příspěvek
jaderných zdrojů k dekarbonizaci
bude hlavním tématemEvropského ja-
derného fóra, kterého se zúčastní na
200 energetických expertů, včetně zá-
stupců odvětví obnovitelných zdrojů.
Obě odvětví hledají společnou cestu
tak, aby jaderná energie byla obnovi-
telným zdrojům doplňkem v energe-
tickém systému, který bude založený
na flexibilitě a na akumulaci.
Dekarbonizaci bez jaderné energie si

umí představit pouze Rakousko, které
ve svém klimaticko-energetickém plá-
nu avizovalo, že v tomto smyslu bude
vystupovat „na všech úrovních důsled-
ně“ a zasadí se o to, aby jaderné ener-
gii nebyla poskytnuta žádná podpora.

Vminulých letech napadlo u Soudního
dvora EU rozhodnutí Evropské komise
k podpoře nových jaderných zdrojů ve
Velké Británii a Maďarsku. Pro obě
země je jaderná energie cestou, jak do-
sáhnout emisních cílů. Také polskými-
nistr energetiky Krzysztof Tchórzew-
ski loni v září přiznal, že jeho země ne-
splní emisní cíle, pokud nepostaví
svou první jadernou elektrárnu.
Poté, co Velká Británie opustí Evrop-

skou unii, ztratí projaderné státy líd-
ra, který se dlouhodobě zasazoval
o to, aby jednání o směru energetické
a klimatické politiky zůstávala techno-
logicky neutrální, tedy aby jádro neby-
lo oproti ostatním nízkoemisním zdro-
jům znevýhodňováno. Británie opustí
také Evropské společenství pro atomo-

vou energii, které sice sdílí s Evrop-
skou unií stejné instituce, ale je samo-
statnou právnickou osobou. Kdo na-
hradí místo lídra projaderných zemí,
není zatím jasné. Ambice má Rumun-
sko, které současně předsedá Radě

EU, a plánuje dva nové reaktory v sou-
časné lokalitě Cernavodă.
Evropské společenství pro atomovou

energii, jež je zároveň právním rám-
cempro bezpečnost jaderných zařízení
a nakládání s radioaktivním odpadem
a vyhořelým palivem, čekají nové vý-
zvy. Evropská komise zamýšlí v souvis-
losti s transformací energetiky změnit
rozhodovací postupy, které se mohou
dotknout i oznamování nových jader-
ných projektů Evropské komisi. Případ-
né změny, které se dají očekávat až ko-
lem roku 2025, budou znamenat nejis-
totu pro investory a paradoxně tak mo-
hou termín klimatické neutrality oddá-
lit. Bude záviset na členských zemích,
jakým způsobům dekarbonizace dají
v následujících letech zelenou.

Rozkaz zněl jasně. Klimatická
neutralita. Ale jak jí dosáhnout?

„EU musí přihlížet
k národním specifikům,
a to včetně využití
jaderné energie.“
Pavel Poc
europoslanec, místopředseda
Výboru pro životní prostředí
v Evropském parlamentu
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J
edenáctým rokem je mezi stu-
dijními obory Střední průmys-
lové školy v Třebíči obor ener-
getika. Jeho vznik podnítil ČEZ
za účelem vzdělávání kvalifiko-

vaných pracovníků v energetice v sou-
vislosti s generační obměnou personá-
lu Jaderné elektrárny Dukovany.
Obor, který je unikátním spojením
elektrotechniky a strojírenství, je tak-
to koncipován jako jediný v zemi.
„Naši studenti získají široké základy

elektrotechniky a strojírenství, které
pak ve specializovaných předmětech
dále rozvíjejí. Během studia absolvují
řadu odborných exkurzí v různých
energetických zařízeních, navštíví spe-
cializovaná pracoviště a technické vy-
soké školy. Mají zajištěnou odbornou
praxi v Jaderné elektrárně Dukovany.
Získané znalosti a dovednosti proká-
žou v posledním ročníku v odborném
projektu, který je možno realizovat ve

spolupráci s vysokými školami nebo
firmami,“ popisuje Zdeněk Borůvka,
ředitel školy, která je členem sdružení
Energetické Třebíčsko.
Letos se školní areál rozrostl o novou

moderní budovu. V novém pavilonu je
34 učeben, osm kabinetů a ředitelna.
Na každém patře funguje odpočinková
místnost se zázemím pro studenty, tří-
dy jsou prostorné a moderně vybave-

né. V učebnách je místo klasických ta-
bulí použit nátěr přímo na zdi umožňu-
jící projekci, psaní i snadné skenování
obrazu pro získání studijních materiá-
lů, popřípadě další zpracování.
Počet studentů, kteří začnou praco-

vat v Jaderné elektrárně Dukovany, zá-
visí především na aktuální potřebě fir-
my. „Přestože výběrová kritéria na
tyto pozice jsou velice přísná, každo-

ročně nastoupí do zaměstnání 15–20%
mladých energetiků,“ potvrzuje Linda
Navrátilová ze Strategického náboru
Skupiny ČEZ. Absolventi, kteří po ma-
turitě pokračují na vysoké škole, se
často o energetiku zajímají i nadále,
účastní se odborných stáží a vracejí se
do elektrárny jako inženýři.
Potřeba odborníků v oblasti energeti-

ky významně narůstá a s ohledem na
budoucí výstavbu nových bloků v Du-
kovanech je to více než aktuální. Pro-
to také Skupina ČEZ spolupracuje s té-
měř 70 středními školami v celé ČR,
v regionu dukovanské elektrárny to je
nejen třebíčská průmyslovka, ale také
například gymnázium v Třebíči, Mo-
ravském Krumlově nebo Ivančicích.
Partnerské školy a jejich studenti mo-
hou využít odborné stáže Jaderná ma-
turita, Letní univerzita a mnoho dal-
ších aktivit, které ČEZ nabízí na
www.kdejinde.cz.

DŮSLEDNĚ
Při každé přepravě prověřujeme
všechny souvislosti a návaznosti
tak, aby nezůstaly žádné pochyb-
nosti při samotné realizaci.

MONITOROVANĚ
Všechny zásilky sledujeme, zná-
me jejich aktuální polohu, kon-
trolujeme neporušenost zámků
a plomb, a také tyto informace
poskytujeme našim klientům.

SPOLEHLIVĚ
Zajišťujeme bezpečnost celé
přepravy a převážených zásilek
rekognoskací tras a proaktivním
přístupem k rizikovým situacím.

www.dms.cz | dispecink@dms.cz | +420 561 103 484

Naše společnost DMS s.r.o. již 25 let zajišťuje specializované transportní a mechanizační služby v energetice. Naší doménou je komplexní
servis v oblasti transportu všech forem radioaktivních materiálů. Přepravy nebezpečných věcí a látek, technologických dílů, strojních částí
nebo stavebního vybavení provádíme zejména pro dodavatele jaderných elektráren. Jedna z velkých výhod našich dopravních služeb
je, že dodavatelé nemusí řešit vstupy a vjezdy do Jaderné elektrárny Dukovany, protože jim zásilky doručíme přímo do areálu včetně
jeřábové vykládky.
Důrazem na kvalitu, bezpečnost a individuální přístup k zákazníkům jsme si vybudovaly významnou pozici mezi dopravci jaderných ma-
teriálů a radioaktivních látek v České republice i ve střední Evropě.
Naší bezpečnostní proradci pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR zajišťují legislativní povinnost externě pro naše zákazníky. Vždy
najdou řešení jak rychle a efektivně přepravit nebezpečné věci.

Transport jaderných materiálů
Každý projekt transportu jaderných materiálů je vždy komplexním souborem dopravních a podpůrných služeb. Nedílnou součástí je defi-
novat jednotlivá místa pro provádění radiační a fyzické ochrany, tak aby na sebe v rámci celé trasy vhodně časově a organizačně navazo-
vala. Stanovení pevných harmonogramů v režimu citlivých informací a realizačních check listů je nevyhnutelnou podmínkou.

Přepravy radioaktivních látek
Provádíme přepravy radioaktivních odpadů (LSA) a povrchově kontaminovaných předmětů (SCO). Dále pak zářičů, zdrojů, přístrojů
a výrobků uložených do kusů včetně vyjmutých kusů. Používáme vlastní 20´ISO kontejnery typu IP-2 nebo navrhneme způsob alternativní
způsob balení. Ve vybraných státech EU disponujeme povolením pro dopravce přepravovat radioaktivní materiály a můžeme tak realizo-
vat přepravu okamžitě.

Jeřábnické a manipulační a dopravní služby
Zajišťujeme dopravní služby pro energetiku, stavebnictví a montáže. Provozujeme kontejnerové vozidlo, vysokozdvižné plošiny a jeřáb.
Dopravu menších zásilek provádíme valníkovými vozidly s plachtou nebo dodávkovým vozidlem.

DOPRAVARADIOAKTIVNÍCHMATERIÁLŮ V EVROPĚ
INZERCE

Studenti
Střední průmyslo-
vá škola v Třebíči
vychovávámimo
jiné kvalifikované
pracovníky v ener-
getice.

Energetiky učí jen v Třebíči
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WIN Czech funguje jako
součást České nukleární
společnosti už 19 let.
Začátek letošního roku
však přináší „upgrade“
této sekceWoman in
Nuclear (WIN), což by se
dalo volně přeložit jako
„ženy působící v jader-
ných oborech“.

CH
ceme se s novou dyna-
mikou pustit do aktiv-
ní činnosti našeho
profesního společen-
ství, které sdružuje

ženy pracující v jaderné oblasti v celé
České republice,“ říká předsedkyně
WIN Czech Larisa Dubská.
Smyslem aktivit je přispívat k objek-

tivnímu informování veřejnosti o ja-
derné energetice a využití ionizujícího

záření a radionuklidů a také prohlubo-
vat vlastní znalosti a zkušenosti z růz-
ných jaderných oborů.
Členkami sdružení jsou pracovnice

provozu jaderných elektráren a vý-
zkumu, pedagožky vysokých škol,
právničky i manažerky firem působí-
cích v jaderné energetice. V letošním
roce chtějí „winky“ připravit pro
členky dvě až tři společné exkurze do
zajímavých míst spojených s jádrem.
První kroky mířily k samotnému srd-
ci Jaderné elektrárny Dukovany – do
kontrolovaného pásma přímo k reak-
toru.

K samotnému srdci
Jaderné elektrárny Dukovany
Ve druhé polovině března ženy zaví-
taly do útrob Jaderné elektrárny Du-
kovany. Celé dopoledne strávily ve
žlutých kombinézách, které jsou jedi-
ným povoleným oděvem při pohybu
v kontrolovaném pásmu elektrárny.
Časově náročný byl průchod tzv. hy-
gienickou smyčkou, kde se všichni,

kteří vstupují do kontrolovaného pás-
ma,musí převléct, a to včetně spodní-
ho prádla. Každá osoba vstupující do
nitra elektrárny také obdrží dozimetr
na měření případných radiačních dá-
vek.
Na útvaru chemických režimů je při-

vítala Kateřina Kunešová, členka
WIN Czech. „Staráme se o složení
všech médií v elektrárně, tedy jak
v primárním, tak i v sekundárním
okruhu, a také chladicí vody. Hlav-
ním úkolem je zajistit čistotu vody,
aby vyhovovala technickým paramet-
rům.“ Na tomto oddělení pracuje čty-
řicet pět zaměstnanců, z toho je de-
set žen. Mezi nimi je i další členka
WIN Czech, a to chemička Hana
Roupcová. Ta provedla zájemkyně
chemickými laboratořemi.
V doprovodu tiskového mluvčího

JE Dukovany Jiřího Bezděka navštívily
ženy reaktorový sál. Některé tu byly
poprvé, ale například starostka z ne-
dalekých Rešic Petra Jílková už potře-
tí.

Ženy v jádře: Renesance
Woman in Nuclear (WIN)
Ženy pracující
v jaderných oborech

Sdružuje především ženy působící
v oborech jaderné energetiky, na vyso-
kých školách tohoto zaměření, ve vý-
zkumu, školství a všude tam, kde se
k mírovým účelům využívá ionizující
záření a radionuklidy. WIN Česká re-
publika je jednou ze sekcí České nuk-
leární společnosti. Sdružení vzniklo
v roce 2000 na setkání žen uspořáda-
ném v Dukovanech u příležitosti 15 let
provozu Jaderné elektrárny Dukova-
ny. V současné době má 60 členek.

Ve speciální prádelně
Jak funguje přísný systém elektrárenské prádelny,
ženámpodrobně popsal její vedoucí František
Vošta. Za rok tady vyperou 140 tun prádla.
Foto: Jan Sucharda
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V prostorách, kde je ukryto samotné
srdce jaderné elektrárny, ženy obdi-
vovaly čistotu, ticho a také kázeň per-
sonálu. Průvodkyně Informačního
centra Marie Hlouchová jim popsala
proces výměny jaderného paliva pří-
mo u reaktoru. „Promanipulaci s pali-
vem se u nás v elektrárně využívá spe-
ciální zavážecí stroj, který je společný
vždy pro dva reaktory.“

V čem perete? ptaly se ženy
v kontrolovaném pásmu elektrárny
V jaderné elektrárně se nachází také
speciální prádelna. Perou se zde
ochranné osobní pomůcky, které mají
pracovníci na sobě při práci v kontro-
lovanémpásmu elektrárny. „Pracovní-
ci vstupují přes tzv. hygienickou smyč-
ku, kde si v samoobslužném regálu vy-
zvednou ochranné osobní pomůcky a
při výstupu je zase odevzdají. A ty pak
putují k nám do prádelny,“ popsal

František Vošta, vedoucí oddělení Od-
pady EDU. Dodal, že za rok tady vy-
perou 140 tun prádla. Přísný systém
prádelny zaručuje, že všechny pracov-
ní oděvy jsou z hlediska radiační
ochrany v pořádku.

V prádelně je vyčleněna speciální
místnost, kde se perou oděvy, na kte-
rých se při výstupu z kontrolovaného
pásma naměří kontaminace. Každý to-
tiž musí projít přes měřicí zařízení. Po-
kud je zaznamenána kontaminace,
oděv se odloží na určené místo a prá-
delna ho musí prát speciálním proce-
sem.
„Jedná se o pět automatických pra-

ček, které jsou zvlášť naprogramova-
né. Po vyprání provedeme přeměře-
ní, a když je v pořádku, putuje dál.
Když ne, tak je necháme půl roku ve
zvláštní místnosti odpočinout a pak
vypereme znovu,“ vysvětlil František
Vošta.

Odpolední část exkurze strávily
v Informačním centru
V expozici na ně čekalo pět barevných
zastavení, která představují návštěvní-
kům elektrárnu a její provoz. V zele-
ném sektoru se dámy seznámily s uspo-
řádáním objektů v areálu elektrárny.
V šedé části se dozvěděly informace tý-
kající se ionizujícího záření a mohly ho
také pozorovat v jedné z největších
mlžných komor v Evropě. Řez výrob-
ním blokem si prohlédly pod fialovým
světlem a srdce elektrárny – jaderný re-
aktor ve zmenšeném měřítku – bylo
představeno jak jinak než v červené.
V symbolicky posledním žlutém zasta-
vení se ženy dozvěděly, jak je v elek-
trárně nakládáno s použitým palivem
a jaké je jeho další možné využití.
Informační centrum jaderné elektrár-

ny může navštívit i veřejnost. Je to vy-
hledávaný turistický cíl. Může to být za-
jímavý tip na výlet i pro vás.

Střední škola stavební v Třebíči je významným cen-
trem stavebního vzdělávání Kraje Vysočina. Vytváří
nadstandardní podmínky a zdravé klima pro výu-
ku žáků ve studijních i učebních oborech. Vynikající
výsledky žáků v celostátních odborně zaměřených
soutěžích, úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky i při-
jímacího řízení na VŠ, funkční propojení teorie s pra-
xí, spolupráce s partnery, odborné stáže v zahraničí,
projektové dny, tvůrčí workshopy, neustálé inovace,
pestrá nabídka volnočasových aktivit – to vše a ješ-
tě mnohem víc tvoří profil školy, která si připomíná
40. výročí svého vzniku.

Studijní, učební i nástavbové obory
Mezi studijními obory je velký zájem o Architekturu
a design interiérů, Pozemní stavitelství a Technická
zařízení a energetickou náročnost budov. Velkou vý-
hodou školy je prostupnost jednotlivých typů vzdělání.
Absolventi učňovských oborů (Elektrikář - silnoproud,
Instalatér, Tesař, Truhlář, Malíř a lakýrník, Zedník,
Montér suchých staveb) si mohou ve zkráceném re-
žimu doplnit další učební obor nebo pokračovat v ná-
stavbovém studiu (Provozní elektrotechnika, Stavební
provoz, Dřevařská a nábytkářská výroba, Technik ply-
nových zařízení a tepelných soustav).

Moderní vybavení
Škola nabízí moderní vybavení pro všechny studijní
i učební obory, má např. špičkově vybavenou sváře-
cí školu plastů a kovů, CNC dřevoobráběcí centrum,
moderní učebnu architektury a chytré elektroinstalace.
Novinkou je Centrum obnovitelných zdrojů energie,
které umožňuje unikátní propojení moderních techno-
logií: fotovoltaických panelů, fototermických kolektorů,
tepelných čerpadel a kogenerační jednotky. Prostřed-
nictvím softwaru na skutečných zařízeních mohou
studenti modelovat reálné situace a provádět měření.

Energetické Třebíčsko
Záleží nám na rozvoji regionu, proto jsme členy Ener-
getického Třebíčska a podporujeme výstavbu nového
bloku JE Dukovany, jež bude velkou příležitostí pro
naše absolventy.

Úspěchy v soutěžích
Naši žáci dosahují pravidelně výborných výsledků
v odborně zaměřených soutěžích na celostátní úrovni:

Rozpočtujeme s Callidou, Enersol, Projektování v gra-
fických programech, Stavba Vysočiny, SOČ, Učeň
roku aj.

Zkušenosti ze zahraničních stáží
Naši studenti mohou sbírat cenné pracovní zkušenosti
a poznatky na mezinárodní úrovni. Škola je držitelem
Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělává-
ní a přípravě č. 2017-1-CZ01- -KA109-035841, plní
funkci vysílající i přijímající organizace. Dosud na stá-
že vyjelo 159 studentů do 11 evropských zemí (např.
Litvy, Lotyšska, Finska, Španělska, Velké Británie, Ně-
mecka a Turecka). Letos poprvé mohli studenti vyjet
na dlouhodobou čtyřměsíční stáž do odborných sta-
vebních firem v Německu.

Bližší informace: www.stavtr.cz

Chcete měnit tvář měst, obcí a krajiny?
Staňte se nepostradatelnými odborníky v oblasti stavebnictví
a studujte na Střední škole stavební Třebíč!

odstartovala na Vysočině

Chceme se s novou
dynamikou pustit
do aktivní činnosti
našeho profesního
společenství, které
sdružuje ženy pracující
v jaderné oblasti v celé
České republice.

Larisa Dubská
předsedkyněWIN Czech



Společnost CV TECH s.r.o. se dlou-
hodobě zabývá užitkovými elek-
tromobily a aktivně pracuje na
jedinečném propojení elektropod-
vozku a dlouhodobých zkušeností
s komunálními nástavbami.

Vizí společnosti je šířit osvětu o elekt-
romobilitě a zlepšit ekologickou situaci

v naší zemi pro budoucí generace. Pro
své zákazníky vytváří společnost CV
TECH unikátní produkt užitkového elektro-
mobilu s využitím od komunálních služeb
až po přepravu osob a vozíčkářů. Společ-
nost vytvořila pro své klienty centrum elek-
tromobility ve vědecko-technickém parku
Nupharo u Ústí nad Labem. V centru po-
skytujeme veškeré služby spojené s elekt-

romobilitou, od poradenství a osvěty až po
servisní zázemí. CV TECH je členem Aso-
ciace elektromobilového průmyslu a Spol-
ku Čistá mobilita.

Aktuálně se společnost stala zástupcem
značky Maxus pro českou republiku a na
trh přivádí užitkové vozidlo Maxus EV80,
které je lídrem ve své kategorii.

INZERCE

O společnosti

www.cvtech.cz

MAXUS EV80
Maxus EV80 je plně elektrické užitko-
vé vozidlo s třímístným interiérem do-
dávaným ve verzích H2 (10,2 m³), H3
(11,5 m³) a podvozek s kabinou, který
je vhodný k montáži účelových násta-
veb. Vedle čistě užitkových provedení je
k dispozici také provedení pro dopravu
osob (minibus) a to i speciálně upravená
verze pro osoby na invalidních vozících
s možností rozvržení sedadel v poměru:
1 řidič + 7 cestujících + 1 místo pro vo-
zíčkáře / 1 řidič + 2 cestující + 4 místa
pro vozíčkáře / 1 řidič + 8 cestujících.

Synchronní elektromotor disponuje výko-
nem 100 kW a točivým momentem 320 Nm,
což umožňuje maximální rychlost 100 km/h.
Potřebnou energii poskytují Lithium Iron
Phosphate baterie s kapacitou 56 kWh, což
umožňuje dojezd až 192 km a dobití baterie
na plnou kapacitu během dvou hodin při po-
užití DC nabíječky. Vozidlo je standardně vy-
baveno tak, aby umožňovalo jak AC, tak DC
nabíjení.

Všechny modely EV80 nabízejí ve standardní
verzi řadu komfortních funkcí. Mezi ty nejvý-
raznější patří klimatizace, elektrické ovládání
bočních oken, vyhřívaná a elektricky nastavi-

telná vnější zpětná zrcátka, parkovací senzo-
ry, MP3 přehrávač a palubní počítač. Volitel-
ným doplňkem je pak 10‘‘ palcová obrazovka,
která zahrnuje nejnovější aplikace Apple Car-
Play a Android Auto.

Bezpečnostní prvky ve standardní výbavě
jsou: ABS, EBD, BAS, ESP, asistent pro roz-
jezd do kopce, airbag řidiče a spolujezdce,
elektronická parkovací brzda, centrální za-
mykání.

Standardní skříňová dodávka má délku ná-
kladového prostoru 3150 mm, šířku 1800 mm
a výšku 1735 mm (1940 mm ve verzi s vy-
sokou střechou), celkový objem 10,2 m³
(11,5 m³ pro verzi s vysokou střechou). Ma-
ximální nosnost je 905 kg. Podvozek je mož-
né využít k aplikaci nástaveb jako například:
valník, sklápěč, chladící nástavba, nástavba
pro svoz komunálního odpadu a jiné.

Výrobce poskytuje záruku 3 roky nebo
100.000 km dle toho co nastane dříve.
Na baterii se vztahuje záruka 5 let nebo
100.000 km opět podle toho, jaká situace na-
stane dříve.

V současnosti lze na uvedený elektromo-
bil získat dotační pobídku a to z programu
Národní program Životní prostředí, výzva
č.11/2018: vozidla na alternativní pohony,
kde spolu s nákupem nebo pronájmem elek-
tromobilu lze čerpat příspěvek i na pořízení
chytrých nabíjecích stanic.

Dále také z programu Ministerstva průmyslu
a obchodu OP PIK nízkouhlíkové technolo-
gie – elektromobilita – IV.výzva, kde lze s ná-
kupem elektromobilu čerpat příspěvek i na
pořízení neveřejně nabíjecí stanice.
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Vláda už nesmí couv-
nout, nemůže si dovolit
ztratit důvěru jako
v roce 2013 ukončením
tendru v Temelíně, říká
v rozhovoru Vítězslav Jo-
náš, předseda sdružení
Energetické Třebíčsko.

N
eschopnost vlády dotáhnout
dostavbu dvou bloků v Teme-
líně bylo v roce 2013 hlavním
impulzem k založení sdruže-
ní právnických osob v regio-

nu Jaderné elektrárny Dukovany s ná-
zvem Energetické Třebíčsko. Zakláda-
jícími členy byla Okresní hospodářská
komora v Třebíči společně s městem
Třebíč, obcemi Dukovany a Rouchova-
ny a Střední průmyslovou školou
v Třebíči.
Ke snaze o dlouhodobé udržení výro-

by elektřiny z jádra v Dukovanech se
ke sdružení obcí a měst Energoregion
2020, Ekoregion 5 a aktivitě Jaderné
regiony ČR přidal regionální průmysl,
školy a další instituce. Dnes Energetic-
ké Třebíčsko představuje významnou
instituci, která svým tlakem na politic-
kou reprezentaci dostala do hry vý-
stavbu nových bloků v Dukovanech,
ale hlavně se aktivně zúčastňuje všeho
dění okolo jaderné energetiky.
U zrodu Energetického Třebíčska

stál bývalý starosta obce Dukovany
a tehdejší senátor Vítězslav Jonáš.

Pane Jonáši, jaká byla perspektiva
elektrárny Dukovany v roce 2013
při zrušení tendru v Temelíně?
Špatná, v této době vláda řešila jen
dostavbu Temelína a vůbec neřešila
to, že jaderné bloky v Dukovanech
jsou na konci projektové životnosti
a že už měla být minimálně schvále-
na aktualizace Státní energetické kon-
cepce s výstavbou nových bloků, kte-
ré by nahradily stávající bloky. Tehdy
jsem byl senátorem za Třebíčsko
a měl jsem tím pádem více možností
na tuto situaci upozorňovat a také ji
řešit. V senátním hospodářském vý-
boru jsme intenzivně řešili energetic-
kou bezpečnost a soběstačnost České
republiky a tam jsme přesvědčili
ostatní, že bez jádra a nových Duko-
van to zajistit nejde. Při této příleži-
tosti musím vzpomenout na senátora
Jiřího Bise, který byl obrovskou opo-

rou v Senátu i v další činnosti našeho
sdružení. Bohužel už není mezi námi
a my jsme mu za mnohé i v Dukova-
nech vděčni. Chci ještě zdůraznit, že
je obrovskou zásluhou provozovatele
Jaderné elektrárny Dukovany, že udr-
žuje provoz stávajících jaderných blo-
ků na vysoké úrovni a že se mu snad
podaří bezpečně provozovat stávající
bloky do spuštění nových bloků, a to
bude ještě dlouho trvat.

Jak vidíte nyní budoucnost jaderné
energetiky a Dukovan v kontextu
posledních vyjádření premiéra Ba-
biše a dalších vládních představite-
lů?
Začínám vidět světlo na konci dlouhé-
ho tunelu a to ne kvůli slibům, kte-
rých bylo vminulosti hodně. Vláda ko-
nečně začíná postupnými konkrétní-
mi kroky výstavbu řešit. Konečně za-
čala konstruktivně plnit úkoly z Ná-
rodního akčního plánu rozvoje jader-
né energetiky, a to hlavně tím, že jed-
ná o garancích státu, bez kterých by
do toho ČEZ nemohl jít. Podle mě je
smlouva se společností ČEZ dobrým
řešením. Dalším skutkem je fakt, že to
premiér s výstavbou nových bloků
myslí váže, že se postavil do čela Stálé-
ho výboru pro výstavbu nových jader-
ných bloků. Také semi líbí aktivity no-

vého vládního zmocněnce pana Jaro-
slava Míla, který je zároveň výkon-
nýmmístopředsedou stálého výboru.
On jednoznačně ukázal na to, že je
nutno řešit Dukovany přednostně
a má jasnou vizi, jak je řešit. Schvaluji
i jeho nápad vtáhnout do řešitelského
výboru i opoziční poslance. Jen dou-
fám, že budou více řešit než se předvá-
dět.

Pane předsedo, tendr na Temelín
v roce 2013 prý skončil na tom, že
vláda neuměla vyřešit, zda to bude
americký Westinghouse nebo rus-
kýRosatom. Nemáte také obavy, že
vysoká politika opět negativně za-
sáhne?
Ano, mám z toho velké obavy. Nemo-
hu sice tvrdit, že v případě zrušení
tendru na Temelín byly státní garance
zástupným důvodem, ale to, že jader-
ná energetika je silným politickým té-
matem, je prostě fakt. Nechtěl bych
být v kůži premiéra a těch, kteří bu-
dou o dodavateli rozhodovat. Jasné
ale je, že si už novou blamáž jako byla
s tendrem v Temelíně dovolit nemůže-
me. Jednak je nutné již stavět a hlavně
máme více zájemců o výstavbu i ze
zemí, které nemusí být takovým bez-
pečnostním rizikem pro náš stát, když
z toho máme takové obavy.

Naznačujete tím, že užmáte nějaké-
ho favorita?
Tím nic nenaznačuji, jen konstatuji, že
jakákoli kritéria tendru nám samotný
výběr nemusí znemožnit. Samozřej-
mě, že už mám nějakou představu
o dodavateli a z rozhovorů s ostatními
členy sdružení vím, že většinou každý
má již svého favorita. Proto jsme také
s potenciálními dodavateli dělali kula-
té stoly v Třebíči a Dukovanech, kde
se nám jednotliví dodavatelé předsta-
vili a sdělili představu spolupráce s re-
gionálními firmami a komunální sfé-
rou. Protože nebudeme u výběru do-
davatele, tak jsme nezávislí a můžeme
jakkoli radit a kritizovat. Doufám jen,
že výběr proběhne férově a v zájmu
České republiky. Budeme v tomto na
stráži.

Jaký vývoj událostí v souvislosti
s výstavbou nových Dukovan před-
pokládáte?
Už začínám být optimistou, že důleži-
té úkoly z Národního akčního plánu
pro výstavbu nových jaderných bloků
se zvládnou tak, aby nedošlo k další-
mu skluzu v přípravě stavby. Předpo-
kládám, že závazné kladné stanovisko
k EIA na Dukovany vydá ministerstvo
životního prostředí ještě v letošním
roce. Vládní jaderný výbor si také
musí ujasnit, co chceme stavět, jaké
technické a výkonové parametry musí
projekt mít. Moc bych si přál, aby se
jasně shodli, že se v Dukovanech bu-
dou stavět hned dva bloky. Potřebuje-
me nahradit plný výkon Dukovan
a hlavně stavba dvou bloků zároveň
vyjde podstatně levněji.

V čemnyní vidíte nejdůležitější čin-
nost Energetického Třebíčska?
V přípravě stavby i samotné realizaci
chybí a budou chybět kvalifikovaní
odborníci. Naši činnost nyní nasmě-
řujeme na veřejnou osvětu, jaká pozi-
tiva výstavba a samotný provoz při-
nese. Musíme veřejnost přesvědčit,
že nové Dukovany jsou obrovskou
příležitostí pro perspektivní zaměst-
nání a také příležitostí v poskytnutí
různých služeb. Budeme pokračovat
v pořádání seminářů se studenty
středních a vysokých škol, kde stu-
dentům představíme možnosti další-
ho uplatnění. Naše výhoda je, že
sami na sobě můžeme ukázat, jak za-
jímavá práce je při výstavbě takové
obrovské stavby.

Eva Fruhwirtová

Vítězslav JonášPředseda sdružení Energetické Třebíčsko.

„Vláda už nesmí couvnout,
nemůže si dovolit ztratit důvěru“



varování a obvodové linie jaderných
elektráren zabezpečují české firmy

čují vícenásobným mechanickým i elektronic-
kým zabezpečením a každý systém je navržen
tak, aby odolal nejen cíleným promyšleným sa-
botážím, ale i rozsáhlým technickým výpadkům.
PERIDECT+ slouží pro zabezpečení ochran-
ných pásem, plotových linií a zdí, kdy detekuje
narušitele už při překonávání plotu či určité zóny
a poskytuje tak vyšší prevenci poškození než
bezpečnostní systémy, které detekují narušitele
až uvnitř střežené oblasti.

jaderných elektráren a instalace varovných sys-
témů probíhá jak v areálu elektrárny, tak v in-
travilánech měst a obcí zahrnutých ve vnějších
zónách havarijního plánování. Jaderná elektrár-
na Dukovany zahrnuje téměř sto čtyřicet obcí
v okruhu 20km od elektrárny.
„Systém VoiceGuard DS, který mimo jiné vyvíjí-
me a dodáváme, splňuje přísné technické poža-
davky pro připojení do celostátního Jednotného
systému varování a vyrozumění provozovaného

Perimetrický systém Peridect+ – instalovaný na oplocení
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Systém má jednoduchou a přitom velice varia-
bilní topologii. Zapojení do kruhu nabízí mož-
nost redundance řídící elektroniky, která umožní
činnost systému i v kritických situacích, které by
běžný systém vyřadily z provozu. Hlavní před-
nosti systému spočívají ve spolehlivosti, nízkém
počtu planých poplachů a v přesnosti detekce.
Současně je připravený k propojení s dalšími
systémy, jako jsou infrabariéry, kamerové sys-
témy, mikrovlnné bariéry, dispečerské integrační
nadstavby a ostatní poplachové, zabezpečovací
a tísňové systémy.

K ochraně obyvatelstva výrazně
přispívá systém česKé firmy colsys
Zabezpečení jaderné elektrárny však nekončí
na jejím perimetru. Provozovatel jaderné elek-
trárny je ze zákona povinen analyzovat rizika
a připravovat havarijní plány pro mnoho různých
mimořádných událostí, které ohrožují ve znač-
ném rozsahu životy, zdraví a majetek obyvatel-
stva nebo životní prostředí. Plánování zahrnuje
jak vnější, tak vnitřní havarijní zónu a na dodáv-
kách bezpečnostních opatření se taktéž podílejí
tuzemští výrobci a dodavatelé. Jedním z vý-
znamných systémových integrátorů a výrobců
zařízení přispívajících k ochraně obyvatelstva je
společnost Colsys.
Díky téměř třicetileté historii nabízí celorepubli-
kovou působnost se zaměřením na bezpečnost-
ní a požárně bezpečnostní systémy, bezpečnost-
ní integrační nadstavby, vizualizace, softwarový
vývoj, systémy varování a informování obyvatel,
komunikační systémy, audiovizuální a prezen-
tační techniku, měření a regulace a elektroinsta-
lační práce. Právě varování a informování oby-
vatelstva je důležitou součástí havarijních plánů

Hasičským záchranným sborem. Hlavní před-
ností tohoto systému je hlasový akustický vý-
stup, nezávislost na elektrorozvodné síti mini-
málně po dobu 72 hodin, protože sítě mobilních
operátorů mají zálohování v případě rozsáhlého
výpadku na přibližně 5 hodin, a zabezpečená
plně digitální radiokomunikační infrastruktura,“
vysvětluje Pavel Hlavinka, ředitel firmy Colsys.
Tento a podobné moderní systémy pro varování
a informování obyvatel na veřejném prostran-
ství, již mají obousměrnou radiokomunikační in-
frastrukturu, která umožňuje dálkový monitoring
stavu sirén a akustických hlásičů, takže není nut-
ná pravidelná měsíční zkouška sirén.
Moderní systémy umožňují také připojování růz-
ných detektorů nebezpečných látek jako jsou
radiační, chemické, biologické apod. nebo envi-
ronmentálních veličin, jako je směr větru, hladiny
řek apod. nebo kamerových systémů. Rozšíře-
ním možností varovných systémů je zajištěno
jejich efektivnější využití při řešení havarijních
stavů. Společnost Colsys v nedávné době zpra-
covávala projekt modernizace varovných a infor-
mačních systémů v zóně havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany, který byl budován
při výstavbě elektrárny a je značně zastaralý.
Cílem projektu je zvýšení ochrany obyvatelstva
v okolí elektrárny a jeho realizaci bude v blíz-
ké budoucnosti zabezpečovat společnost ČEZ
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
České republiky.

www.colsys.cz
Varovný systém - elektronická siréna

a akustický hlásič na sloupu

Jaderné elektrárny patří mezi strategické a nej-
přísněji střežené objekty státu. Stavby a systémy
nezbytné pro udržení elektrárny v bezpečném
stavu jsou projektovány, konstruovány, a provo-
zovány tak, aby odolaly všem přírodním jevům
předpokládaným v dané lokalitě. Jedná se napří-
klad o blesk, vichřice, záplavy, zemětřesení, ex-
trémní teploty či srážky. Musí také odolat jevům
vyvolaných lidskou činností jako jsou pád letadla
na objekty elektrárny, tlakové vlny od explozí
nebo vliv třetích osob. Součástí ochrany jader-
né elektrárny je policie, armáda, bezpečnostní
agentura, ale i celá řada fyzických bariér a bez-
pečnostních prvků. Zajištění areálu elektrárny
proti vlivu třetích osob je speciální disciplínou
podobnou například zajištění vězeňských areálů
se zvýšenou ostrahou. Přestože jsou dodávky
technologických celků a řídících systémů domé-
nou hlavně velkých zahraničních společností,
realizaci zabezpečení perimetrů jaderných elek-
tráren, což jsou hraniční obvodové linie elektrár-
ny, a jejich jednotlivých objektů, zajišťují tuzemští
systémoví integrátoři. A to nejen s výrobky nad-
národních společností, ale i s unikátními českými
produkty.

eleKtronicKý systém, Který chrání
KriticKé objeKty po celém světě
Jedním z takových českých výrobců je i společ-
nost SIEZA, která vyvinula a vyrábí unikátní, ce-
losvětově využívaný elektronický systém PERI-
DECT+ navržený speciálně pro objekty a areály
s extrémními nároky na zabezpečení perimetru.
Většina produkce společnosti SIEZA směřuje
do zahraničí. PERIDECT+ je globálně využíván
pro ochranu perimetrů jaderných, fotovoltaic-
kých i tepelných elektráren, skladů vyhořelého
paliva, věznic, armádních areálů a muničních
skladů, letišť, dopravních center a dalších ob-
jektů, které lze zařadit mezi kritické infrastruktu-
ry státu. V poslední době je PERIDECT+ stále
častěji aplikován i pro zabezpečení rozsáhlých
privátních objektů, kampusů prestižních univerzit
a škol s požadavky na vysokou míru zabezpeče-
ní svých studentů. Jaderné elektrárny se vyzna-



22

Budoucnost jádra

Rouchovany: Argumentů pro
výstavbu je mnoho

„Jako starosta a ob-
čan obce Rouchova-
ny stojím jednoznač-
ně za výstavbou no-
vého či nových blo-
ků Jaderné elektrár-
ny Dukovany,“ říká
Vladimír Černý.

Část elektrárny se nachází právě v ka-
tastru této obce. Podle starosty je dlou-
hodobé bezpečné provozování elek-
trárny a další pokračování provozu
s novými bloky vlastně jakousi morální
splátkou „dluhu“, jenž je vůči obyvate-
lůmobcí Heřmanice u Rouchovan, Lip-
ňan a Skryjí, kteří byli nuceni téměř
před půlstoletím opustit své domovy
a ustoupit tak výstavbě elektrárny. „Ar-
gumentů pro výstavbu je dnes mno-
hem více než argumentů proti výstav-
bě. Tím hlavním je zajištění energetic-

ké bezpečnosti naší země a pro naše
občany pak zejména pokračování bez-
pečného provozování elektrárny a
celé lokality. Kdo by se chtěl v budouc-
nu dívat na smutný odstavený nefunkč-
ní komplex betonu?“ ptá se Černý.

Dukovany: Máme zájem udržet
energetický region

Obec Dukovany dala
název elektrárně.
„Přítomnost a dlou-
hodobý bezpečný
provoz Jaderné elek-
trárny Dukovany je
pro naši obec a regi-
on velmi důležitý. Pa-

tří k největším zaměstnavatelům a jsou
na ni navázány další služby a infrastruk-
tura. O výstavbu nových jaderných blo-
ků usilujeme už několik let. Máme zá-
jem o udržení energetického regionu,“
zdůrazňuje starosta Dukovan Miroslav

Křišťál a dodává, že se na tomto postoji
opakovaně shodlo obecní zastupitel-
stvo. Budoucnost elektrárny není obča-
nům v Dukovanech lhostejná, a proto
se aktivně zapojují do řešení budoucí
výstavby. „Setkali jsme se téměř se vše-
mi potenciálními dodavateli, ptali jsme
se jich na jejich plány spolupráce s re-
gionem, zajímáme se o postup přípra-
vy a také o tom všem informujeme
naše občany. Pevně věřím, že se české
vládě podaří splnit slib, který nám v re-
gionu dala,“ konstatuje Křišťál.

Mohelno: Elektrárna je partner
Mohelno je největší
obcí v pětikilometro-
vém pásmu Jaderné
elektrárny Dukova-
ny. „Ty dlouhé
roky, kdy jsem byl
ve funkci starosty,
byly spojeny s trva-

lým kontaktem s jadernou elektrár-
nou. Byl a je to pro mě vždy partner
prospěšný a užitečný. Nedokáži si
dnes představit, že provoz elektrárny
by nepokračoval, nemodernizoval se
a nedával zaměstnání tolika lidem
zMohelna. Stávající otevřenost, vstříc-
nost a informovanost ze strany vedení
elektrárny se neustále zlepšuje a při-
spívá k dobrému vnímání našeho ja-
derného souseda,“ míní místostarosta
obce Mohelno Jiří Kostelník.

Moravský Krumlov: Je třeba nová
generace energetiků

Lidé z Moravského
Krumlova dojíždějí
za prací do 15 kilome-
trů vzdálené elektrár-
ny. Starosta Tomáš
Třetina spatřuje ve
výstavbě nový im-
pulz pro město.
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Jak to vidí lidé žijící v obcích

Jiří
Kostelník

Miroslav
Křišťál

Vladimír
Černý

Tomáš
Třetina

Sdružení obcí v okolí
Jaderné elektrárny dukovany
S názvem ekoregion 5

reSpekt, úcta, příležitoSt,
ale určitě ne Strach
Šest obcí v pětikilometrovém havarijním pás-
mu Jaderné elektrárny Dukovany založilo
sdružení s názvem Ekoregion 5 v době, kdy
se řešilo dlouhodobé skladování vyhořelého
jaderného paliva v elektrárně. Psal se rok
1996. Tehdy toto sdružení argumentovalo
možnými riziky provozu skladu vyhořelého
paliva a kumulaci možných rizik z komplexu
jaderných zařízení na jednom místě. Kritický
pohled na tak velké zařízení, natož jaderného,
bývá vždy velmi silný. Časem přichází
i jednání o kompenzacích, rozvojových příle-
žitostech pro obce a region a pokud má pro-
vozovatel zájem o dobré vztahy s regionem,
tak přicházejí zajímavé příležitosti. Nejsem
sice předsedkyní sdružení od jeho začátku,
ale dění okolo jaderné elektrárny jsem se ak-
tivně zúčastňovala jako občan Rešic. K jader-
nému zařízení je přirozený respekt. Je to slo-
žitá technologie a pro laika je proces výroby
elektřiny z jádra těžko pochopitelný. Respekt
také pramení z toho, že ve světě dochází
k menším či větším jaderným událostem.
My, kteří žijeme v blízkosti jaderné elektrárny,
víme, že obavy plynou z nepoznaného. Proto

obce přes naše sdružení zahájily kampaň za
lepší informovanost, osvětu i veřejnou kon-
trolu jaderného zařízení. Naši volení zástup-
ci z jednotlivých obcí zasedají v Občanské
bezpečnostní komisi při Jaderné elektrárně
Dukovany. Není výjimkou, že naši zastupi-
telé se podílejí na provozu jaderné elektrárny.
Když porovnáme jaderné bloky ve světě
a „naši“ elektrárnu, musím zmínit úctu k pro-
vozovateli dukovanské elektrárny, protože
tato elektrárna je z dlouhodobého sledování
jednou z nejlépe provozovaných jaderných
elektráren na světě. Když k tomu přidáme
rychlou a přesnou informovanost o dění
v elektrárně, tak naši občané právem pova-
žuji elektrárnu za dobrého partnera. Z dob
kritického pohledu jsme přešli do vzájemné
konstruktivní komunikace využívání výhod
provozu pro rozvoj našich obcí. Samozřejmě
největší výhodou je zaměstnanost občanů
a také příležitosti pro živnostníky a firmy
z okolí. Je to také finanční podpora ze stra-
ny provozovatele, který podporuje společné
i samostatné projekty, které v obcích potře-
bujeme. Výčet je opravdu dlouhý. Můžete do
našich obcí přijet a uvidíte, jak se nám daří.
Nedovedu si představit, jak by naše obce vy-

padaly, kdyby zde
náš jaderný sou-
sed nebyl. Jsme
totiž v území, kde
jsou na míle dale-
ko dobré pracov-
ní příležitosti.

petra Jílková,
předsedkyně ekoregionu 5
a starostka obce rešice

o Sdružení
Ekoregion 5 je dobrovolný svazek obcí v pě-
tikilometrovém pásmu Jaderné elektrárny
Dukovany. Toto pásmo není jen tak náhodné,
ale vychází z havarijního plánování elektrárny.
V roce 2010 dal impuls k aktivnímu fungování
svazku Vítězslav Jonáš, tehdejší senátor za
Třebíčsko. Ekoregion 5 sdružuje tyto obce:
Rouchovany, Rešice, Dukovany, Slavětice,
Horní Dubňany, Mohelno. Předsedkyní svaz-
ku je Petra Jílková, starostka obce Rešice,
místopředsedou je Vladimír Černý, starosta
obce Rouchovany.

www.ekoregion5.cz
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„Připravujeme pozemky pro rodinnou
výstavbu, máme místo i pro zázemí fi-
rem, jež se budou podílet na stavbě
nové elektrárny. Vnímáme tuto investi-
ci jako klíčovou pro udržení energetic-
ké soběstačnosti ČR a také zásadní pro
udržitelný rozvoj města i regionu. Naše
země nemá podmínky k tomu, aby zde
naplno fungovaly pouze obnovitelné
zdroje. Energie z jádra zajistí dostatek
elektřiny pro český průmysl a provoz
nových bloků udrží české jaderné
know-how,“ říká starosta Moravského
Krumlova. Připomíná, že stávající od-
borníci odcházejí do důchodu a je potře-
ba vychovávat mladou generaci, která
bude bezpečně provozovat elektrárnu.
„Na jadernou energetiku se váže kvalit-
ní školství, jsou to spojené nádoby.“

Slavětice: Optimismus příliš
nesdílíme

Jiný názor má sta-
rosta Slavětic Anto-
nín Kovář. „S ohle-
demna to, že výstav-
bu elektrárny, roz-
vodny a přehrady
v blízkosti naší obce
jsme už jednou zaži-

li a pamatujeme, co všechno nám
bylo tehdy slíbeno a co nám ve skuteč-
nosti výstavba přinesla, nesdílíme op-
timismus našich kolegů z Ekoregionu
5. Obec Slavětice, i přes bezprostřed-
ní blízkost elektrárně, nikdy nebyla
přijata jako člen Občanské bezpeč-
nostní komise a nemá tudíž zástupce
v tomto sdružení, jež bylo v době své-
ho vzniku prospěšné, protože nutilo
provozovatele elektrárny zvyšovat
bezpečnost a informovanost obyva-
tel.“ Na základě výsledků referenda,
které se ve Slavěticích konalo, je zastu-
pitelstvo vázáno v případě výstavby
požadovat kompenzace. „Výstavba
elektrárny a rozšíření rozvodny se
naší obce dotkne nejvíce, protože
elektrárnu budeme mít na ‚zahradě‘,
ale značný přínos ze staveb, tak jako
doposud, budou mít dvě obce, kte-
rým byly přiděleny katastry zaniklých
obcí, na nichž elektrárna stojí i má
stát,“ myslí si starosta Kovář.

Horní Dubňany: Výstavba přinese
pracovní místa

Horní Dubňany leží
v bezprostřední blíz-
kosti Jaderné elek-
trárny Dukovany.
„V době, kdy se sta-
věly současné blo-
ky, jsem byl hodně
mladý. Přesto si pa-

matuji, že mnoho občanů naší obce

pracovalo na výstavbě, amnozí pracu-
jí v provozu dodnes. Já sám pracuji na
elektrárně u dodavatelské firmy,“ svě-
řuje se starosta Michal Zbirovský. Na
elektrárně jsou podle něj dobré pra-
covní příležitosti a v případě výstavby
nových bloků se rozšíří nabídka v dal-
ších profesích. „Je nutné se na případ-
nou stavbu nových bloků připravit.
Do budoucna hodláme v našemúzem-
ním plánu najít prostor pro novou by-
tovou výstavbu, zázemí pro firmy atd.
S tím určitě budou vznikat i potřeby
dalších služeb. Jako zaměstnanec, kte-
rý se pohybuje ve všech prostorech
elektrárny, mohu s klidným svědo-
mím říct, že o bezpečnost zaměstnan-
ců i okolních vesnic je dostatečně po-
staráno,“ potvrzuje Zbirovský.

Náměšť nad Oslavou: Nové bloky
jsou důležité

Součástí pásma ha-
varijního plánování
je Náměšť nad Osla-
vou. Starosta Vladi-
mír Měrka zároveň
předsedá sdružení
Energoregion 2020,
které sdružuje 129

obcí v okolí elektrárny. „Poměrně veli-
ká skupina našich obyvatel nalezla své
pracovní poslání v tomto významném
energetickém zdroji. Vnímáme velmi
pozitivně přínos finančních podpor vý-
znamného donátora, kterým skupina
ČEZ v republice je, a jsme rádi, že část
svých peněz věnuje našemu území
přesně podle hesla – Pomáháme tam,
kde působíme,“ říká Vladimír Měrka.
Nedovede si představit, že by česká vlá-
da neusilovala o dlouhodobý bezpeč-
ný provoz elektrárny. Podle něj jsou
nové jaderné bloky zásadní pro pokry-
tí výroby elektrické energie v ČR a také
pro další rozvoj a prosperitu regionu,
kde se nachází. „Vedeme jednání, kte-
rá jsou nezbytná pro přípravu výstav-
by. Týká se to dopravy a s tím spoje-
ných komunikací, lokalit pro bydlení i
zdroje služeb pro nárůst zaměstnanců
při výstavbě, zkrátka vše, co po dobu
výstavby nového jaderného zdroje je
potřeba řešit. Velmi dychtivě očekává-
me každou další zprávu o postupu pří-
pravy obnovy Jaderné elektrárny Du-
kovany a věříme, že představitelé Vlá-
dy ČR budou včas pokračovat v důleži-
tých rozhodnutích, která jsou pro ener-
getickou soběstačnost naší republiky
důležitá,“ uzavírá starosta Náměště.

Třebíč: Jsme připraveni
V 80. letech se s výstavou Jaderné elek-
trárny Dukovany počet obyvatel v Tře-
bíči zdvojnásobil. Velká část pracovní-

ků zde bydlí a do
elektrárny dojíždí.
Důležitost velkého
zaměstnavatele si
město uvědomuje.
V roce 2013 se stalo
jedním ze zakládají-
cích členů sdružení

Energetické Třebíčsko. V minulých
dvou letech hostilo kulaté stoly s poten-
ciálními dodavateli výstavby nových
bloků v Dukovanech. „Se zástupci
všech společností kromě Westinghou-
se jsme se potkali a seznámili jsme se
s jejich projektem a také s plánem spo-
lupráce v regionu. Výstavba jaderných
bloků je pro Třebíč velkou příležitostí
pro další rozvoj a pečlivě se na ni při-
pravujeme,“ říká starosta Pavel Pacal.
Pod jeho vedením pracuje na třebíčské
radnici pracovní tým, který se přípra-
vou na plánovanou výstavbu nového
energetického zdroje zabývá. Lze totiž
předpokládat, že sem přijdou za prací
lidé, kteří budou chtít někde bydlet
a takémít kde trávit volný čas. V tomto
ohledu radnice připravuje pozemky
pro výstavbu nových rodinných domů
a také průmyslovou zónu. „Do Třebíče
se vracejí mladí lidé po škole. Chtějí
mít rodinu v klidném městě, kde je
dobré zázemí ve všech oblastech. S vý-
stavbou nových jaderných bloků se
jim zvyšuje šance na zajímavou práci,“
myslí si Pacal. Třebíč v nejbližších le-
tech čeká stavba obchvatu. Po nové ko-
munikaci se budou převážet těžké
komponenty na elektrárnu.

Ivančice: Je to pro nás příležitost
Když se řekne Ivanči-
ce, tak si většina lidí
představí nejslavněj-
ší rodáky –malíře Al-
fonse Muchu a her-
ce Vladimíra Menší-
ka. I když díky těm-
to osobnostem je

v kapitole kultura zvýšený příjem do
městské kasy, město musí stále inten-
zivněji hledat finance, jež pokryjí jeho
potřeby pro rozvoj. „Velkou příležitos-
tí a možností je plánovaná výstavba no-
vých jaderných bloků v blízkých Duko-
vanech. Ve spolupráci s Energetickým
Třebíčskem, jehož jsme členem, iniciu-
jeme několik velkých projektů, které
mohou být velice prospěšné pro Ivanči-
ce. Je to především chystaný napáječ
tepla Dukovany–Brno, na který by-
chom se mohli v budoucnu napojit,
a hlavně také možný velký silniční ob-
chvat, který by vyřešil problém Tetči-
cím, Neslovicím, Ivančicím, Oslava-
nůma Polánce. Doufám také, že výstav-
ba nového bloku v Dukovanech přinu-

tí vedení kraje konečně opravit silnici
II/152 tak, aby bezpečně umožnila
osobní i nákladní dopravu. Už nyní
také hovoříme o možnosti osobní vla-
kové dopravy přímo na Jadernou elek-
trárnu Dukovany. Po definitivním roz-
hodnutí o výstavbě nových Dukovan
musíme i v Ivančicích připravit prů-
myslové zóny a byty pro firmy a za-
městnance, kteří se budou podílet na
výstavbě. To, že jsme na trase do Brna,
může být výhodou,“míní starosta Ivan-
čic Milan Buček.

Okresní hospodářská komora
Třebíč: Firmy na Vysočině jsou pro

Pro ekonomickou
stabilitu širokého re-
gionu Jaderné elek-
trárny Dukovany je
provoz energetické-
ho centra zásadní.
Ukazují to i výsledky
průzkumu mezi fir-

mami na Vysočině, který udělala hos-
podářská komora. „Drtivá většina na-
šich členů je pro výstavbu nového,
5. bloku v Dukovanech,“ říká předseda
Hospodářské komory Kraje Vysočina
a předseda Okresní hospodářské ko-
mory Třebíč Richard Horký. Z oslove-
ných 210 největších firem z Vysočiny,
kteří zaměstnávají přes 49 tisíc lidí,
bylo pro novou výstavbu 92 % na Tře-
bíčsku a 84% v celémkraji. To je obrov-
ská podpora a závazek pro další pro-
voz elektrárny. „Proto jsme byli velice
nespokojeni, když vláda koncemminu-
lého roku přišla s nápadem odsunutí
přípravy výstavby. Náš apel na pokra-
čování nutných kroků k výstavbě byl
tak silný, že sám premiér Babiš aminis-
tryně průmyslu Nováková přijeli za
námi do regionu vysvětlit, že vláda
bere výstavbu vážně. Našim vládním
představitelům jsme připomněli, že
naši dědové vybudovali robustní ener-
getiku, která zajišťuje energetickou
soběstačnost a bezpečnost našeho stá-
tu, jinak bychom na tom byli jako sou-
sedé v Polsku a Maďarsku. Vyzvali
jsme premiéra a celou vládu, aby se za-
chovala zodpovědně, jako naši před-
chůdci, a učinila taková opatření, aby
již nedocházelo ke skluzům v plnění
Národního akčního plánu pro jader-
nou energetiku. Náš regionální průmy-
sl je připraven se na procesu výstavby
významně podílet. Poslední kroky vlá-
dy nejen mě, ale ostatní podnikatele
v regionu naplňují optimismem. Přej-
me tedy vládnímu zmocněnci a celé-
mu vládnímu jadernému výboru, ať
stavbu připraví do zatím platného vlád-
ního termínu – a tím je rok 2025,“ vzka-
zuje Richard Horký.
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Michal
Zbirovský
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Budoucnost jádra

J
aderná elektrárna Dukovany
je nejen dominantou regionu,
ale také patří mezi největší za-
městnavatele. Leží na území
Kraje Vysočina a Jihomoravské-

ho kraje. Starostové, firmy i občané si
uvědomují přítomnost tak velkého
energetického zdroje. Přizpůsobili
tomu své životy i zaměstnání. Proto
jim není lhostejná budoucnost elek-
trárny. V roce 2013 založilo město Tře-
bíč, Okresní hospodářská komora Tře-
bíč, Střední průmyslová škola Třebíč,
obec Dukovany a obec Rouchovany
sdružení Energetické Třebíčsko.
„Hlavním předmětem činnosti je za-

stupování a hájení zájmů členů v oblas-
ti udržení a dalšího rozvoje energetic-
kého odvětví v regionu Jaderné elek-

trárny Dukovany. S tím souvisí inten-
zivní podpora výstavby nových jader-
ných bloků v Dukovanech. Pro tuto
věc pracuje sdružení se svými partne-
ry už šest let,“ popisuje předseda sdru-
žení Vítězslav Jonáš.

Intenzivní práce nese ovoce
Energetické Třebíčsko společně s Uni-
verzitou Karlovou dokončilo v roce
2015 socio-ekonomický výzkum Scénář
budoucího vývoje mikroregionu Jader-
né elektrárny Dukovany. Každý rok or-
ganizují semináře a konference zaměře-
né na aktuální stav české jaderné ener-
getiky a budoucnost dukovanské elek-
trárny. Iniciovali tzv. Třebíčskou
výzvu, kde apelovali na zákonodárce,
aby schválili strategické dokumenty po-

třebné k výstavbě nového jaderného
zdroje. Vláda poté schválila Aktualizaci
energetické koncepce 18. května 2015,
Národní akční plán jaderné energetiky
byl schválen 3. června 2015. Neustále

komunikují s ministerstvem průmyslu
a obchodu, předseda Jonáš je ve spoje-
ní s premiérem Babišem, Hospodář-
skou komorou ČR, starosty z regionu
a také firmami, které mají know-how
a zájem podílet se na výstavbě nových
jaderných bloků. Sdružení připravuje
také semináře pro studenty s cílem při-

lákat je do oboru energetiky. Své za-
stoupení má také v Komisi Rady Kraje
Vysočina pro 5. blok.

Kulaté stoly s firmami
Od podzimu 2016 připravuje sdružení
kulaté stoly s potenciálními dodavateli
technologie nového jaderného zdroje.
Díky této příležitosti mají možnost čes-
ké regionální firmy navázat kontakty se
zahraničními firmami. Starostové se se-
znamují s plány spolupráce firem v re-
gionu. Kulaté stoly s korejskou KHNP,
čínskou CGN, francouzskou EDF, fran-
couzsko-japonskou firmou ATMEA
a ruskýmRosatomem se konaly v Třebí-
či nebo na zámku v Dukovanech.
Více informací najdete na webu

www.energeticketrebicsko.cz.

Na únorové valné hromadě Energoregionu 2020,
která se konala ve Valči na Třebíčsku, starosto-
vé řešili aktuální situaci týkající se budoucnosti
české jaderné energetiky a jaderného regionu.

Valná hromada s potěšením přijala informace,
že vláda činí kroky k dalšímu posunu pří-
pravy výstavby 5. bloku, který má nahra-
dit dosluhující bloky. Vláda schválila nový
statut Stálého výboru pro jadernou ener-
getiku. Předsedou se stal premiér Andrej
Babiš, členy výboru jsou zástupci všech
parlamentních stran. Očekáváme, že pří-
nosem pro přípravu a plnění Národního
akčního plánu jaderné energetiky (NAP
JE) je jmenování nového zmocněnce pro
jadernou energetiku Jaroslava Míla. Tyto
kroky dávají naději, že se v termínech
konečně začnou plnit úkoly z NAP JE
a nebude tak ohrožen dlouhodobý provoz
Jaderné elektrárny Dukovany, tedy že bu-
dou stávající bloky nahrazený bloky no-
vými. „Právě v nich spatřuje Energoregion 2020
zachování dlouhodobě bezpečného provozu ja-
derného zařízení, které významným způsobem
ovlivňuje život našich obcí s jejich obyvateli,“
zdůrazňuje Vladimír Měrka, předseda Energore-
gionu 2020.

Očekávání 129 Obcí v OkOlí
Jaderné elektrárny dukOvany
Valná hromada sdružení obcí Energoreginu

2020 upozorňuje na výrazný skluz v harmono-
gramu přípravy výstavby oproti vládou schvá-
leného NAP JE a je tímto stavem znepokojena.
Očekáváme zvýšené úsilí Stálého výboru pro ja-
dernou energetiku vedoucí k nápravě tohoto sta-
vu a věříme, že prvním úkolem nového vládního

výboru bude termínová revize NAP JE a jeho
předložení a schválení vládou tak, aby termíny
jednotlivých kroků byly reálné a závazné pro
všechny rezorty a směřovaly ke spuštění nových
bloků dukovanské elektrárny v původním termí-
nu, tedy v roce 2035.

v JednOtě Je síla
Valná hromada oceňuje velmi dobrou spoluprá-
ci s Krajem Vysočina, Občanskou bezpečnostní

komisí při Jaderné elektrárně Dukovany, Ener-
getickým Třebíčskem a Ekoregionem 5, stejně
tak jako se zástupci Jaderné elektrárny Duko-
vany a skupiny ČEZ při naplňování společných
cílů.

Občanská bezpečnOstní kOmise
Energoregion 2020 je jedním ze zřizova-
telů Občanské bezpečnostní komise. Mo-
tivem pro její vznik byla snaha o posílení
vzájemné důvěry mezi občany a elektrár-
nou. Hlavním úkolem komise je provádě-
ní nezávislé občanské kontroly provozu
jaderných zařízení, jejich srovnání s od-
povídající mezinárodní praxí a informová-
ní veřejnosti o těchto poznatcích.
„Velmi rád bych poděkoval členům
Občanské bezpečnostní komise za jejich
práci, kterou odvádějí. Díky tomu, že
se účastní havarijních cvičení, sledují
provoz elektrárny, účastní se různých
jaderných misí a zajímají se o stav

technologií a zařízení v elektrárně mají občané
kvalitní a nezávislý zdroj informací,“ zhodnotil
Vladimír Měrka.

sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné
elektrárny dukovany energoregion 2020

více infOrmací:
www.energoregion.cz
www.obkjedu.cz

INZERCE

Budoucnost regionu je spjata
s budoucností elektrárny



Radioaktivní odpady – bezpečné řešení pro budoucí generace

Více než třetina elektřiny pochází
z jaderných elektráren. Při jejich
provozu vzniká radioaktivní odpad.
Česko, stejně jako jiné jaderné země,
proto hledá optimální řešení, jak se
o něj bezpečně postarat.

Ročně v České republice vznikne necelých
1000 tun radioaktivních odpadů, nejen v elek-
trárnách, ale například i v průmyslu, nemoc-
nicích nebo ve výzkumných ústavech. Zhruba
90 % tvoří nízko a středněaktivní odpady,
které jsou umisťovány do tří stávajících pří-
povrchových úložišť provozovaných v Česku.
Zbylá desetina připadá na vysokoaktivní
odpady a použité palivo, které je nutné
izolovat od životního prostředí mnohem déle.
Odborníci napříč zeměmi se shodují, že v sou-
časnosti nejoptimálnějším řešením je výstavba
hlubinného úložiště.
Ukládání radioaktivních odpadů je konečným
krokem v dlouhé posloupnosti pečlivě kont-
rolovaných činností, kam patří sběr a třídění
odpadů, jejich skladování, zpracování, úpra-
va a doprava. Hlubinné úložiště, které má
být v provozu nejdříve od roku 2065, se pro-
jektuje pro zhruba 10 000 t vysokoaktivních
odpadů a použitého paliva. Může se to zdát
mnoho, ale je potřeba si uvědomit, že toto
množství představuje odpady za čtyřicet let
provozu obou českých jaderných elektráren.
Naproti tomu je v Česku ročně vyproduko-
váno více jak 1 000 000 tun nebezpečných
odpadů (např. ředidla, baterie, toxické lát-
ky apod.), nemluvě o tom, že se k nám ne-
bezpečný odpad i dováží.

PřePracoVat, uložit
Nebo PoČkat?
Česká republika má vládou schválenou „Kon-
cepci nakládání s radioaktivními odpady a vy-
hořelým jaderným palivem“. Jejím základním
předpokladem je, že české jaderné elektrárny
jsou provozovány v otevřeném palivovém cyklu,

což znamená, že se v blízké budoucnosti nepo-
čítá s přepracováním vyv hořelého jaderného pali-
va. Rozhodnutí, zda přepracovat použité jaderné
palivo, není zcela jednoduché. Je nutné vzít
v úvahu nejen ekonomické hledisko, ale i tech-
nické možnosti vyv užití přepracovaného paliva
v podmínkách České republiky. Je také nutné
zdůraznit, že i státy, které jaderné palivo přepra-
covávají, např. Francie, i přesto plánují výv stavbu
úložiště pro odpady z přepracování. Stávající
Koncepce předpokládá, že hlubinné úložiště
zahájí provoz v roce 2065.
Výzkum a vývoj v oblasti nakládání s radioak-
tivními odpady je kontinuální proces. Snahou
vědců je objem odpadů určených k trvr alému
uložení minimalizovat. Nicméně přihlížet a če-
kat v nečinnosti, zda se objeví nějaká převrat-
ná technologie, která tento typ odpadu elimi-
nuje, není zodpovědný přístup. Zodpovědným
přístupem je systematická příprava projektu
hlubinného úložiště. To neznamená ignorovat
opačné názoryr . Naopak, kvalitní oponentura
posouvá projekt dopředu a vyv lepšuje ho. Diskuze
je tedy velmi důležitá, proto se klade velký dů-
raz na komunikaci s veřejností v lokalitách.
Použité jaderné palivo a vysokoaktivní
odpady už v Česku existují. I kdybychom dnes
odstavili všechny reaktory, nevyřešený pro-
blém s odpady zůstane. Správa úložišť radio-
aktivních odpadů (SÚRAO) je technická státní
organizace, která hledá bezpečná řešení pro
naše budoucí generace. Posláním Správy
úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je
zajišťovat bezpečné ukládání radioaktivních
odpadů dosud vyprodukovaných i budoucích
v souladu s požadavky na jadernou bezpeč-
nost a ochranu člověka i životního prostředí.

PříPraVa hlubiNNého
úložiště V Čr

radioaktivní odpady z českýk ch Dukovan
byly původně skladovány v areálu Ja-
derné elektrárny Jaslovské bohunice
na Slovensku. odtud měly být na zá-
kladě mezistátní smlouvy odváženy
do Sovětského svazu. ruská federace
jako nástupnický stát po rozpadu SSSr
však od těchto závazků ustoupila.
Po rozpadu Československa bylo navíc
nutné původem český radioaktivní od-
pad ze zahraničí přivézt zpět. V Jaderné
elektrárně Dukovany proto vznikl mezi-
sklad pro použité jaderné palivo. Poz-
ději byl vybudován ještě jeden sklad
u Jaderné elektrárny temelín. Ve skladu
může být jaderné palivo 60 až 100 let.
Je však potřeba najít řešení, které za-
jistí trvr alou izolaci ukládaného odpadu

od životního prostředí.
Systematický proces přípravy hlubin-
ného úložiště v Čr začal v roce 1989.
Již v roce 1993 bylo navrženo řešení,
založené na švédském multibariéro-
vém bezpečnostním konceptu. Základní
bariérou je korozivzdorný ukládací oba-
lový soubor, další bariérou jsou nepro-
pustné jílové materiály (bentonit) a třetí
bariéru tvoří stabilní horninové prostře-
dí cca 500 m pod povrchem země.
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Výstavba jaderných bloků ve světě

J
e dobré se ve své profesi s ně-
kým srovnávat a poměřovat.
V jaderné energetice to platí
obzvláště. Podívejme se tedy,
jak je na tom jaderný svět na za-

čátku roku 2019. Sledujme malou sta-
tistiku reaktorů ve výstavbě, v provo-
zu, ale i v likvidaci.
Na přelomu roku je ve světě v provo-

zu na 191 lokalitách ve 37 zemích na
454 energetických jaderných reaktorů
s celkovým instalovaným výkonem
400 285 MWe.
Pro srovnání se světem je v Česku

šest reaktorů na dvou lokalitách s in-
stalovaným výkonem 4 000MWe. Ale
vraťme se ke světové statistice.
Třeba v USA je na 82 lokalitách 98 ja-

derných reaktorů v provozu s roční vý-
robou 804 950 GWh. 35 reaktorů je tr-

vale odstaveno nebo v likvidaci. Dva
reaktory jsou ve výstavbě.
Ve Francii je v provozu 58 reaktorů

a ve Velké Británii je v provozu 15 reak-
torů.
Ukrajina se může pochlubit sice jen

15 provozovanými reaktory, ale má
největší elektrárnu světa. Je jí Záporož-
ská JE se šesti bloky VVER 1000.
V Rusku je na 13 lokalitách 36 reakto-

rů v provozu s roční výrobou 187 499
GWe a sedm reaktorů je trvale odstave-
no a postupně likvidováno. Ve výstav-
bě je v Rusku šest reaktorů.
Celosvětově je ve výstavbě 54 ener-

getických reaktorů, které po spuštění
zvýší světovou jadernou výrobu
o 55 013 MWe.
Nová výstavba byla zahájena v turec-

ké Akkuyu, ruském Kursku, ban-

gladéšském Rooppuru a korejském
SHIN Kori.
A nakonec přehledu spuštěné reak-

tory v roce 2018:
Sedm bloků v Číně: Hayang 1,2, San-

men 1,2, Taishan 1, Tianwan 4 a Yangji-
ang 5. s reaktory VVER 1000, EPR (Are-
va EdF), Hualong One (Čína) a AP1000
(Westinghouse).
Dva bloky VVER 1000 byly spuštěny

v Rusku na JE Leningrad II/1 a JE Ros-
tov 4.
Hlavní úspěch roku 2018 byla skuteč-

nost, že projekty jaderných elektráren
3,5 generace, jmenovitě AP 1000 spo-
lečnosti Westinghouse, EPR od ARE-
VA a EdF, o kterých se tak dlouhomlu-
ví, se konečně dočkaly pilotní aplika-
ce. Sice v Číně, ale to zase tak moc ve
vzájemně propojeném světě nevadí.

V roce 2019 lze očekávat spuštění
EPR ve finském Olkiluoto a francouz-
ském Flamanville a pokračování tahu
na branku s čínským modelem Hua-
long One. Také Rusko s projektem
VVER 1200 o sobě dá jistě vědět. Oče-
káváme i dokončení spouštění plovou-
cí JE Akademik Lomonosov. Měl by se
též začít spouštět 3. blok v Mochov-
cích. Aktuální stav ve spouštění EMO 3
je, že byla ukončena úspěšně horká
hydrozkouška (prověření primárního
okruhu na provozních parametrech).
Vynikající je také výsledek těsnostní
zkoušky konfinmentu (1 %). Tak uvidí-
me a držme palce. Projekt je to dobrý
a je prověřen dlouhodobým provo-
zem.

Aleš John,
předseda OBK JE Dukovany

Jaderný svět v roce 2019. Kde
staví a kde spouštějí nové bloky?



KHNP je spolehlivý světový energetický lídr, který chce dlouhodobě spolupracovat s Českou republikou.
Nejvyšší prioritou KHNP je nabídka výstavby nových jaderných bloků pro Českou republiku.
Disponují osvědčenou technologií reaktorů typu III +, zkušenostmi v řízení jaderných projektů a rozsáhlým dodavatelským řetězcem.
KHNP klade důraz na spolupráci s českými společnostmi a regiony.

Jihokorejská společnost Korea Hydro & Nuclear
Power Co., Ltd (KHNP) je třetí největší vlastník
jaderných elektráren na světě a také jeden z kan-
didátů výstavby nových jaderných bloků v České
republice. Patří mezi světové lídry v oblasti ener-
getiky, klade důraz na péči o životní prostředí
a věnuje se řešení globálního oteplování. Právě
globální oteplování je závažný celosvětový pro-
blém. Řešením je dekarbonizace. Nejefektivněj-
ším zdrojem výroby elektrické energie je jádro.
Pro většinu zemí není možné dosáhnout dekar-
bonizace bez jaderné energie. Obnovitelné zdroje
musejí být doplněny stabilním zdroje. Pokud se
jako stabilní zdroj používá uhlí nebo plyn, emise
uhlíku se zvyšují, nikoli klesají. Proto je nezbytné
využívat jadernou energii jako stabilní zdroj ener-
gie. Díky energii z jádra je zajištěna spolehlivá
dodávka elektřiny a také hospodářský růst státu.
Není proto divu, že ve světě roste jaderná výro-
ba. V současné době je ve výstavbě 55 jaderných
elektráren. Výstavbu jaderných reaktorů na světě
vede Jižní Korea, Čína, Indie, Rusko a Spojené
arabské emiráty.

Česku nabízejí nejmodernější technologii
Společnost KHNP má velký zájem o projekt výstav-
by nových jaderných bloků v České republice. Jed-
ná se dokonce o jednu z hlavních priorit jihokorejské
firmy. Česku nabízí dva reaktory typu III +, které
mají ve srovnání s reaktory třetí generace vylepše-
nou bezpečnost. Modifikovaný reaktor APR1400,
který získal v listopadu 2017 certifikaci organizace
European Utility Requirements, označili jako EU-
-APR. Tlakovodní reaktory EU-APR i APR1000
s nejmodernějším řešením splňují evropské poža-
davky. České republice tak nabízejí nejpokročilejší
technologii. Bezpečnostní prvky zahrnují mimo jiné
pasivní zabezpečení, ochranu před nárazem letadla
či kybernetickými hrozbami.

KHNP při stavbě elektráren dodržuje
termíny i rozpočet
Stavba jaderných elektráren se po celém světě
potýká s překročením nákladů a také s časovým
skluzem. Jihokorejci jsou jediní na světě, kteří při
výstavbě jaderných elektráren dodržují sjednané
termíny a rozpočet výstavby. Pro řízení stavebních
rizik je podle nich potřeba mít osvědčenou techno-
logii, zkušenosti s řízením projektů a spolehlivý do-
davatelský řetězec. Dokládají to těmito argumenty
a fakty.

1. Dodržení rozpočtu i termínů
Jihokorejská jaderná elektrárna Shin-Kori 3 vstou-
pila s reaktorem APR1400 do komerčního provozu,
je to tedy prověřená technologie. Výstavba jaderné
elektrárny Barakah 1 s reaktorem APR1400 ve Spo-
jených arabských emirátech byla dokončena bez
významného zpoždění.

2. Čtyřicet let zkušeností s rozsáhlými
jadernými projekty
KHNP vybudovala a provozuje jaderné reaktory již
více než 40 let. Schopnosti a zkušenosti jejich od-
borníků v oblasti projektového řízení byly prokázány
při výstavbě jaderné energie v Jižní Koreji i ve Spo-
jených arabských emirátech.

3. Silný dodavatelský řetězec
Za důležité pokládají silný dodavatelský řetězec.
Společnost KHNP už s českým energetickým prů-
myslem i místními podniky spolupracuje. Do svého
dodavatelského řetězce jich chce začlenit co nejvíc.
KHNP provozuje nejen 24 reaktorů v Jižní Koreji, ale
také vede výstavbu jaderných elektráren. Dlouhé
roky spolupracuje se silnými partnery jako je KEP-
CO Engineering & Construction, Doosan Heavy
Industries & Construction, KEPCO, KEPCO KPS,
Hyundai, Samsung a Daewoo.

Spolupráci s českými firmami
považují za klíčovou
KHNP plně chápe důležitost lokalizace v jaderné
výstavbě v České republice. Logicky proto chtějí
úzce spolupracovat s českými firmami. Tato spo-
lupráce významně sníží stavební rizika. Zaměři-
li se na budování partnerství s místními podniky.
Společně se Škodou Praha zrealizovali průzkumný
program pro vyhledávání vhodných českých firem
v oblasti spolupráce v České republice. KHNP již
podepsalo memorandum o spolupráci se společ-
ností Škoda Power, Metrostav a ÚJV Řež. Nyní
jednají se společností NUVIA, TES, MICO a I&C
Energo. „Jsme připraveni lokalizovat velkou část
našeho dodavatelského řetězce pro projekt čes-
kých jaderných elektráren. České energetické
společnosti udržují špičkové služby již několik
desetiletí. Současně můžeme nabídnout českým
firmám účast na našich dalších mezinárodních pro-
jektech,“ uvedl Jae-Hoon Chung, generální ředitel
KHNP.

V regionu udržují dobré vztahy
Vzhledem k tomu, že KHNP si je dobře vědoma
důležitosti postojů obyvatel v regionu, kde se na-
cházejí jaderné elektrárny, aktivně podporuje rozvoj

místních komunit. Proto KHNP dlouhodobě podpo-
ruje region v okolí Jaderné elektrárny Dukovany.
V Třebíči se stala generálním sponzorem hokejo-
vého klubu SK Horácká Slavia Třebíč. Zaměstnanci
KHNP a korejští vysokoškolští studenti připravují už
třetím rokem dobrovolnický program v Třebíči a ši-
rokém regionu.

O společnosti KHNP
KHNP je státem vlastněná společnost s více než
40 lety zkušeností ve výstavbě a provozu jaderných
elektráren a vodních elektráren. Jako lídr světového
jaderného průmyslu spolupracuje na projektech a je
spolehlivým dodavatelem jaderných reaktorů. Spo-
lečnost v současné době provozuje 24 jaderných
elektráren a staví dalších 9 ve Spojených arabských
emirátech a v Jižní Koreji. Reaktory moderní gene-
race III + s označením EU-APR a APR1000 nabízejí
nejmodernější prvky pasivní bezpečnosti, ochranu
proti pádu velkých letadel a ochranu před kyberne-
tickými hrozbami.

KHNP: Výstavba jaderných bloků v České republice je pro nás priorita
INZERCE

Generální ředitel KHNP Jae-Hoon Chung vede jednání v Praze, ale také několikrát navštívil Třebíč a setkává se
s českými firmami.

V rámci dobrovolnického programu připravili pro studen-
ty v Třebíči malý vědecký program. Foto: Milan Krčmář

České republice nabízí KHNP nejpokročilejší techno-
logii.
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Podpora
Veřejného projednávání EIA k záměru

výstavby nových bloků se v Třebíči
zúčastnili studenti a projevili svůj názor.

Svítání na stepi Pár kilometrů od dukovanské elektrárny se nachází jedna z nejvýznamnějších přírodních rezervacíMohelenská hadcová step. Foto: Pavel Vosátka

Třebíč žije!Každoročně se zde konají historické Slavnosti
tří kápí, které připomínají zapsání třebíčských památek na
seznamUNESCO. Přehled akcí v Třebíči najdete na turis-
tickémportále www.visittrebic.eu. Foto: JakubMertl

Život v regionu, kde je
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Kulaté stoly Energetické Třebíčsko pořádá setkání s potenciálními dodavateli vý-
stavby. Koncem roku 2018 představila svůj projekt firmáma starostům francouzská
společnost EDF. (Uprostřed LaurentMichels, vpravoPatrick Zak, EDF)
Foto: JakubMertl

Moravský KrumlovOd roku 2016 je zámek vMoravskémKrumlově ve vlastnictví
města. Radnice se letos pustí do oprav jižního křídla včetně věže. V současné
době jednají o návratu Slovanské epopeje zpět na jižníMoravu. Prostory zámku
jsou rozsáhlé, v budoucnu zde chtějí mít interaktivní expozici mapující dějiny 20.
století a také historii rodu Lichtenštejnů, kteří jsou s dějinamyměsta spjati. Vlevo
starostaměsta Tomáš Třetina se zástupci rodu Lichtenštejnů a hejtmanem Jiho-
moravského kraje BohumilemŠimkem. Foto: Eva Fruhwirtová

Konference
KonferenceBudoucnost jader-
né energetiky, Brno, 2018.
(zleva) Bohumil Šimek,
hejtman Jihomoravského kra-
je,Marta Nováková,ministryně
průmyslu, Vladimír Dlouhý, pre-
zident Hospodářské komory
ČR, Pavel Pacal, náměstek
hejtmanaKraje Vysočina a sta-
rosta Třebíče, RenéNeděla, ná-
městek pro energetiku nami-
nisterstvu průmyslu, Bohdan
Zronek, ředitel Divize jaderná
energetikaČEZ, Kamil Blažek,
AFI a Eva Fruhwirtová,moderá-
torka.

Základní kámenČlenové Energetického Třebíčska vyzvedli v roce 2015 v lese
u dukovanské elektrárny kámen, který osadili textem, amají ho připravený jako
základní kámen pro 5. blok Jaderné elektrárny Dukovany. Foto: Eva Fruhwirtová

sousedem jaderná elektrárna



Dukovany mají i malebný zámek
Z dukovanské jaderné elektrárny je to
na stejnojmenný zámek coby kamenem
dohodil. Ovšem na místě samotném těž-
ko uvěříte, že monumentální chladící
věže jsou odtud vzdáleny pouhé tři ki-
lometry. Na zámku vládne příjemná ro-
dinná atmosféra, ve které se krása sta-
rých časů mísí s venkovskou pohodou.
Naleznete zde zázemí pro odpočinek
i nerušené pracovní jednání.

Místo, které se dnes nachází na samé hranici Vy-
sočiny a Jihomoravského kraje, si pro své letní
sídlo vybrala v roce 1787 hraběnka Marie Brigita
de Canal. Klasicistní zámek byl dokončen o tři
roky později. Na historický objekt, který si svou
původní dispozici zachoval do dnešních dnů, na-
vazuje anglický park.

Před čtyřmi roky získali zanedbaný zámek noví
majitelé a rozhodli se zde vybudovat stylový ho-

tel a restauraci. Při rozsáhlé rekonstrukci vsadili
na jednoduchý elegantní styl: „Naším cílem ne-
bylo vytvořit skanzen. Ctíme jedinečný charakter
historické budovy, ale naši hosté by asi nebyli
nadšení ze spaní v dobových postelích,“ přibli-
žuje obnovu zámku jeho ředitelka Kateřina Hor-
ká. Pokud se vám bude zdát, že z mnoha detailů
nejen ve vybavení šestnácti hotelových pokojů je
cítit ženská ruka, nemýlíte se. Stojí za nimi právě
„zámecká paní“ Kateřina.

V Dukovanech nečekejte žádný uzavřený rezort.
Zdobená kovová brána vedoucí do zámecké-

ho areálu zůstává stále otevřená. A především
v letních měsících láká zámek výletníky ze širo-
kého okolí. Míří sem za poctivým českým jídlem
a nebo na prohlídku dobových interiérů. „V prv-
ním patře hlavní zámecké budovy jsme zařídili
pět komnat tak, jak asi mohly vypadat za první
majitelky hraběnky de Canal,“ uvádí paní Kateři-
na, kterou často můžete potkat v roli průvodkyně.

Dominantou zámku jsou dva reprezentační sály,
ve kterých se dochovaly původní fresky. Dnes se
spolu s dalšími salonky využívají pro společen-
ské i firemní akce a konají se zde také svatby.

RestauRace
Ochutnejte poctivý zámecký guláš, domácí noky či někte-

rou ze sezónních specialit. Přes léto můžete posedět na

zahrádce s výhledem do zámeckého parku. Pro děti je

k dispozici trampolína a celá řada her i hraček. A pétanque

si může zahrát každý! Cyklisté jsou u nás vítáni.

OtevíRací dOba
Pondělí–Čtvrtek 11:00–22:00
Pátek–Sobota 11:00–24:00

Neděle 11:00–21:00

Kalendář aKcí
Neděle 5. května

Oslava zámecKých naROzenin
(akce pro rodiny s dětmi)

Středy 24. 7. | 31. 7. | 6. 8. | 13. 8.
letní KinO v zámecKém paRKu

Sobota 16. listopadu
zabijačKOvé hOdy

a duKOvansKý KOšt páleneK

Neděle 15. prosince
vánOce na zámKu

zámecKá expOzice
Prohlídka s průvodcem vás zavede do zámeckých kom-
nat, které na konci 18. století obývala hraběnka Marie
Brigita de Canal. Seznámíte se s historií zámku i s příběhy
jeho majitelů. Kromě hraběcí jídelny či ložnice si můžete

prohlédnout i freskový sál Pantheon.
Červen–srpen: denně kromě pondělí ve 13:00, 14:00 a 15:00

Září–červen: o víkendech ve 13:00 a 14:00 nebo na objednání

nOvě půjčOvna eleKtROKOl!

Tel. +420 739 348 915, info@zamekdukovany.cz
Zámek Dukovany, Dukovany 1, Dukovany

www.zamekdukovany.cz

stylOváRestauRace • pROhlídKy s pRůvdcem • svatby, Oslavy, FiRemní aKce • luxusní ubytOvání

INZERCE



Studenti pracují
S reaktory v centru prahy

Jaderný reaktor VR-1 Vrabec provozovaný FJFI v Troji nepotřebuje chladicí věž, jeho výkon
je totiž menší, než má běžná rychlovarná konvice.

Fúzní reaktor Golem na FJFI je nejstarším provozovaným tokamakem na světě. Od roku
1959 ho využívali vědci v Moskvě, v roce 1976 se přestěhoval na Akademii věd ČR, která
ho v roce 2005 předala FJFI.

kromě dvou jaderných elektráren jsou v Česku ja-
derné reaktory na dvou dalších místech: v centru
výzkumu Řež severně od prahy a v pražské troji,
kde ho provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inže-
nýrská Čvut v praze (FjFi).

Plně funkční štěpný jaderný reaktor VR-1 přezdívaný Vra-
bec je jen několik set metrů od nádraží Praha-Holešovice je
v provozu od roku 1990 a slouží zejména k výuce studentů
FJFI, ale i pro školení pracovníků jaderných elektráren
z Česka i ze zahraničí.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z mála fakult
na světě, která provozuje nejen štěpný reaktor, ale má i vlast-
ní fúzní reaktor Golem. Tohle jméno dostal také díky tomu,
že je prakticky přes ulici od Židovského hřbitova v centru
Prahy. Přestože jde o nejstarší stále provozovaný tokamak,
těší se pozornosti nejen studentů FJFI, ale i zahraničních
zájemců. Tokamak Golem je totiž připojen k internetu
a tzv. zážeh na něm mohou provést zájemci v rámci svých
školních a vědeckých pokusů klidně přes mobil. Svým dílem tak
přispívá ke snaze vytvořit na zemi procesy probíhající ve hvěz-
dách, což slibuje bezpečný a takřka neomezený zdroj energie.
Fakulta nyní připravuje výstavbu třetího reaktoru, opět
štěpného. S ním se ČVUT stane první univerzitou na světě
provozující tři jaderné reaktory.

nejde jen o reaktory
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je od roku 1955 nejen
důležitou součástí českého jaderného programu, ale dnes se
věnuje výzkumu a výuce také v oblasti kvantových technologií
či laserů, studenti mohou na fakultě pracovat s plasmatem
i nanotechnologiemi. K dispozici jsou jim špičkové laborato-
ře, kde se vyvíjejí nové lékařské metody využitelné například
pro léčbu rakoviny, testují se zde materiály pro letecký
průmysl. Důraz klade i na matematické inženýrství a informatiku.
Přihlášky ke studiu přijímá FJFI až do konce dubna. Více in-
formací najdete na www.fjfi.cvut.cz.

projektcaaSpomáháSrozvojemFakulty
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze aktivně
zapojuje studenty do nejrůznějších vědeckých aktivit. Nově
tomu pomáhá projekt Centrum pokročilých aplikovaných
přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences –
CAAS). Ten v rámci svých výzkumných programů propojuje
různé fakulty ČVUT.
Momentálně jde o jeden z největších projektů ČVUT, který
se realizuje pod vedením FJFI. „Podpořený projekt nejenže
přispěje k dalšímu rozvoji vědy a výzkumu na přední české
technické univerzitě, ale vzhledem k tomu, že se členové týmu
CAAS podílejí na všech úrovních vzdělávacího procesu, budou
zároveň vychovávat novou generaci specialistů pro pokročilý
výzkum,“ vyzdvihuje jednu z předností projektu Robert Plaga,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt CAAS (evidenční číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778)
je spolufinancován Evropskou unií, která prostřednictvím
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
uhradí v průběhu necelých pěti let 95 procent z celkového
rozpočtu 553 milionů.
„Projekt CAAS výrazně podpoří dynamický rozvoj přírodovědné
základny na celém ČVUT, její orientaci na nejnovější světové
trendy a také zapojení mladých spolupracovníků, což je jedno
z palčivých témat vysokého školství. Díky výzkumným pro-
gramům v rámci tohoto projektu můžeme nabídnout mladým
vědcům prostor pro vlastní vědecký rozvoj,“ vysvětluje profe-
sor Igor Jex, děkan FJFI a projektový ředitel CAAS.
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