
   

  
 

Záznam z jednání OBK č. 1/2018 
 

 

Termín 

22. 2.2018, JE Dukovany 
 

Účastni:    

Aleš John – předseda (Energoregion 2020)  
Jiří Kostelník - člen (Ekoregion 5)  
Vladimír Černý - člen (Rouchovany) - omluven 
Miroslav Křišťál – člen (Dukovany) - omluven 
Antonín Mlynář – člen (Energoregion 2020)  
Pavel Štefka – člen (Energoregion 2020)  
Josef Obršlík – člen (Energoregion 2020) 
Jiří Slovák – SÚRAO - omluven 
 
Za ČEZ – Jiří Bezděk, František Prokop, Vladimír Košíček, Pavel Nechvátal, Petr Velebil, Michal 
Zoblivý, Marta Růžičková, František Švéda - omluven, Zdenka Ošmerová 
Host: Tomáš Richter, velitel HZSp JE Dukovany 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Úvod – Aleš John  

 

2. Představení nového velitele HZSp EDU – Tomáš Richter 
prezentace činnosti útvaru a spolupráce hasičů s obcemi v regionu JE Dukovany – viz. příloha 

HZSp EDU OBK.pdf

 
3. Informace o JE Dukovany  

 

Provoz – František Prokop  

  

RB1: 100% Stabilní provoz na nominálním výkonu 

RB2 : 100% Stabilní provoz na nominálním výkonu 
Neplánovaná odstávka/porucha - Poškození pístu č. 5 na DG4, které neumožňovalo provedení 
opravy v povolené době NPSCH DG 72h dle LPP. Vedením OJ EDU rozhodnuto zahájit odstavení 
2. RB do R5 před vypršením povolené doby NPSCH DG 2QX. Odstavení 2. RB zahájeno 
29.12.2017 ve 23:00hod. Odstávka ukončena 6.1.2018 
Plánovaná odstávka 2018:  10.3 – 7.5. 2018, 59 dní   

RB3 : 100% Stabilní provoz na nominálním výkonu 

RB4 : 100% Stabilní provoz na nominálním výkonu 
 

LTO: 
19.12. Obdrženo povolení k provozu třetího a čtvrtého RB EDU 
15.2.  proběhnul KD APLTO – plnění Doporučení a Podmínek rozhodnutí dle hmg 

 

Jaderná a radiační bezpečnost – Michal Zoblivý 

 porucha DG4 na 2. RB – závada na válci č. 4, pro opravu odstaven blok do R5 

 obdrženo povolení pro 3. a 4. blok – bez nových podmínek 

 ŽDP – prověrky vlastních zaměstnanců dle HMG 
- upozornění OBK na signály od zástupců dodavatelských firem na možné riziko nesplnění 
termínů 



   

 běží VŘ na dodavatele ostrahy (od 1.1.2019) 

 1.2.2018 proběhl pravidelný roční Summit ČEZ – SUJB  

 

 

Elektro – Vladimír Košíček 
1.  V dosavadním průběhu 1. Q 2018 proběhl provoz elektrických zařízení bez vlivu na jadernou 

bezpečnost,  BOZP, výrobu el. energie a bez vážných provozních událostí.  

2.  Provoz a údržba elektrických zařízení: 

 V roce 2017 proběhla realizace veškerých činností předepsaných Plánem údržby 

elektrických zařízení  B006e dle harmonogramů odstávek jednotlivých reaktorových bloků.   

 V současné době jsou bloky 1, 2, 3 a 4 v nominálním provozu. 

 Od 1.2.2018 je zavedeno nové W-F žádanek na opravy a pracovních příkazů na opravy 

zařízení dle organizační změny (uplatnění funkce SYS, SJÚ atd.) 

3.  Realizace investičních akcí :  

 Byly ukončeny investiční akce z Podmínek LTO :  

 7422 – Výměna svorkovnic a instrumentace v panelech na BD a ND 

 6060 – Retrofit venkovních úsekových rozváděčů 

Probíhá příprava akce 6174 – Rekonstrukce podružných rozváděčů.  Zahájení realizace v GO 
2. RB od 10.3.2018, ukončení v roce 2022. 
 

Informace na  OBK 
dne 22.2.2018_priloha.docx

 
 

Měření a regulace – Vladimír Košíček za Františka Švédu 
1. V průběhu začátku roku 2018 proběhl provoz zařízení SKŘ bez vlivu na jadernou bezpečnost,  

BOZP, výrobu el. energie a bez vážných provozních událostí 

2. Od 1.2.2018 probíhá 2.etapa organizační změny ( změna oběhu úPP ) 

3. Provoz a údržba zařízení SKŘ : 

 V roce 2017 proběhla realizace veškerých činností předepsaných Plánem údržby dle 

harmonogramů odstávek jednotlivých reaktorových bloků.   

4. Realizace investičních akcí :  

 5587  - rekonstrukce neblokového zařízení SKŘ  
o VZT 1-4.bloku  ( Dozorna vzduchotechniky ) - dokončeno 
o CČS I a II  ( Centrální čerpací stanice ) - dokončeno 
o BUK 1-4  ( Bloková úpravna kondenzátu ) - dokončeno 
o CHUV, UCHV ( Chemické provozy ) – probíhá  realizace 
o VTKS I ( vysokotlaká kompresorová stanice ) – ukončujeme 
o VTKS II ( vysokotlaká kompresorová stanice ) – dokončeno 

 Rekonstrukce a modernizace systémů radiační kontroly 
o 7262 – modernizace CISRK – probíhá 
o 7263 – modernizace SYRAD - probíhá 
o 7763 – modernizace SEJVAL - probíhá 

 Spolupracujeme na  přípravě 6174 – Rekonstrukce podružných rozvaděčů 

 

 

Havarijní připravenost – Petr Velebil 

Havarijní 
přípravenost_OBK_2018.pdf

 
Termíny cvičení v příloze, z toho výběr pro účast OBK: 
- celoareálové cvičení pro řešení radiační nehody 15. – 16.8.2018 
- součinností cvičení ČEZ, Armády a Policie ČR  Safeguard Dukovany 2018 – 18. – 21.9.2018 
 



   

 

Ekologie a ŽP - Pavel Nechvátal – informace v přiloženém souboru 

OBK_BOZP a 
ekologie_2018 _ JE Dukovany_.pdf

 
 

 

Personál – Marta Růžičková - informace v přiloženém souboru 

Prezentace pro 
OBK_22_2_2018_Marta Růžičková.pdf

 
 

SÚRAO - informace v přiloženém souboru 

Zpráva pro 
OBK-Provoz ÚRAO Dukovany za rok 2017.docx

 
 

4. Aktivity OBK – 2018 
Zasedání 2/2018 spojené s ukázkou AŘHS (alternativní havarijní řídící středisko) –  18. 5. 2018 
v JE Dukovany. 
Setkání se členy ZMO regionu Jaslovské Bohunice a OIK Bohunice v EDU – 19. 6.2018 
Studijní cesta – odborná exkurze – Belgie, Nizozemsko, termín: 24. – 28. 6.2018 
 (JE Borssele Nizozemsko, návštěva EP, setkání s europoslanci, se zástupcem  ENSREG, ….) 

- souhlas s navrženým termínem, žádost o detailní upřesnění odborné náplně navrženého 
místa a programu 

- na základě uzavřené Dohody o spolupráci vznesen požadavek na vzdělávací cestu OBK 
včetně možnosti účasti všech členů v souladu s nastavenou spoluprací s ČEZ a JE 
Dukovany a dlouhodobou zvyklostí 

- souhlas s posunem exkurze na nové kontejnery Castor (Plzeň). 
 
Setkání s výměnou zkušeností OIK Bohunice a OIK Mochovce – návrh termínu za EDU v týdnu od 
24.–27.9., upřesnění termínu po dohodě s předsedy komisí OIK. 
Návrh na uspořádání exkurze do ŠKODY JS v Plzni (kontejnery Castor) – konec nebo přelom roku 
2018/2019 
 
 
Úkol ze zasedání 03/2017 -  Kabeláž, informace o aktuálním stavu – Vladimír Košíček, František 

Švéda – prezentace v zasedání 02/2018 

 

5. Různé 

Žádost Antonína Vacka z obce Dukovany o členství a spolupráci v OBK – viz. 

201802211225.pdf

 
OBK bere žádost na vědomí. Dle platné Dohody o ustavení OBK, čl. 2.1.1. je obec Dukovany 
zastoupena v OBK jedním zástupcem, kterého navrhuje a jmenuje zastupitelstvo obce. V současné 
době je obec v OBK zastoupena starostou obce. 
 

Aleš John 
- Upozornění na rozdílná stanoviska SÚJB a ČEZ k předpokládané délce provozu stávajících bloků  
EDU – OBK pošle žádost předsedkyni SÚJB k objasnění úřadem aktuálně vydaného stanoviska 
 
- Dotaz na používání předepsaných osobních ochranných pomůcek v prostorách KP, např. při 
exkurzích – vysvětlení a informace o předepsaných pravidlech podal Pavel Nechvátal za útvar 
BOZP 
 

Jiří Bezděk  



   

Výsledky průzkumu veřejného mínění z 11/2017 v regionu JE Dukovany i na celorepublikové 
úrovni. 
Informace o postupu projektu SMS systém ČEZ pro informování obyvatel o událostech v regionu 
jaderných elektráren – v březnu spuštění v regionu ETE, na základě výsledků a zkušeností pak 
v lokalitě EDU (cca červen) 
 

Dne 22. 2.2018 
 
Schválil: Ing. Aleš John, předseda OBK                                           


