
   

Záznam z ádného jednání OBK 

 
Stát: eská republika  Místo: JE Dukovany 
 
Organizace (plný název, zkratka, adresa, telefon, fax): 
Ob anská bezpe nostní komise - OBK  
 
Datum (od - do):  26.8.2015, Hotel Ryšavý - Vémyslice 
 

ítomni:    
 
Aleš John – p edseda (Energoregion 2020)  
Ji í Kostelník - len (Ekoregion 5)  
Vladimír erný - len (Rouchovany)  
Miroslav K iš ál – len (Dukovany)  
Antonín Mlyná  – len (Energoregion 2020)  
Pavel Štefka – len (Energoregion 2020)  
Josef Obršlík – len (Energoregion 2020) 
 
Za EZ – Ji í Bezd k, Jaroslav Vl ek, Vladimír Koší ek, Pavel Nechvátal - omluven, Petr 
Velebil, Michal Zoblivý, Eva Štulová, František Švéda - omluven, Zde ka Ošmerová 
Host – Vít zslav Jonáš 
 
 
Zasedání OBK p i JE Dukovany 3/2015  
 
1. Úvod – Aleš John 

 
2. Informace z EDU 
  
Výroba – Jaroslav Vl ek 

 
Odstávka bloku 2:  TGO2/2015 - 28. 3. – 16. 4. 2015 plán 20 dn  -skute nost 34,5 dne  

vod nespln ní harmonogramu odstávky 
 Váznutí kazety HRK 06-43 v dolní koncové poloze  
 Net sná DR armatury TH12S02 na trase z HA do Re 

 
1. 6. 2015 Snížení výkonu 2. RB (cca 76%) po výpadku EN  – chyb jící signál od sníma e. 
 
23. - 28. 6. 2015 – Odstavení 4. RB – oprava net snosti svaru na linii SHN  do  PG43 
 

S I – vým na potrubí systém  TVD 
 
 
Personál – Eva Štulová 
1. Info z oblasti strategického náboru:  

 na r. 2015 není požadavek na nábor operativn ídicího personálu pro EDU, nové 
nábory až v r. 2016 

 z d vodu zrušení tendru pro dostavbu ETE nebyly zastaveny žádné náborové 
aktivity, tyto dále probíhají, a to na obou lokalitách s cílem zachování kontinuity a 
v lokalit  EDU zajišt ní LTO EDU 



   
 na technických školách nadále klesají po ty žák  a student  technických obor  – 

dopad demografického vývoje a nepopularity obor , který však nesouvisí se 
zrušením tendru 

 obecn  situace v energetice a též zrušení tendru ovliv uje bonitu Skupiny EZ coby 
žádaného zam stnavatele v o ích VŠ student  – v posledních pr zkumech se 
Skupina EZ neobjevila na „bedn “ 

 stav na trhu práce v r. 2015 ovliv uje výt žnost naší inzerce volných pracovních míst 
a zhoršuje schopnost obsadit volná pracovní místa v ase a kvalit  (hovo í se o 
za ínajícím „boji o kandidáty“) 

 p edpoklad, že informace o rozhodnutí dostavby 5. bloku zvýší zájem o obory i o 
práci v lokalit  EDU 
 

2.  aktuální personální statistika:  
 po et zam stnanc  OJ EDU: 703 
 po et zam stnanc EZ, a.s. v lokalit : 1128 (tzn. elektrárna plus „centrální útvary“)  
 nástupy nových zam stnanc  v OJ EDU v r.2015: 11 (do srpna 2015) 
 výhled náboru nových zam stnanc  do konce roku 2015: 9; v roce 2016: 28   
 výstupy zam stnanc  (leden – srpen 2015): 24 (z toho 20 z d vodu odchodu do 

starobního d chodu) 
 obm na personálu – po et duplicitních PM z d vodu zácviku: 21  

 
 
JaRB – Michal Zoblivý 
1.   JB 

 P i TGO2/15 – nalezeny cizí p edm ty na AZ (grafitové t sn ní). CP odstran ny, 
zpracováno bezpe nostní hodnocení 

- zjišt na omezená pohyblivost HRK 06-49 – provedeny kontroly a išt ní, pak 
O.K. Zpracováno bezpe nostní hodnocení 

- vychlazení bloku do R6 pro odstran ní net snosti d lící roviny armatury na 
trase z hydroakumulátor  

 Porušení LaP (4. blok) – neprovedeny požadované innosti v dob  provedení – HRK 
pod povolenou polohou 

 Snížení výkonu 2. RB (cca 76%) po výpadku EN  – chyb jící signál od sníma e. 
 Odstavení 4. RB pro opravu net snosti svaru na linii SHN  do PG3, zpracováno 

bezpe nostní hodnocení. 
 Snížení výkonu 3. RB a 4. RB (cca 83%) z d vodu zanesení sít na C S2 – silný vítr 

a ochlazení ( asy). 
 Prob hla vým na potrubí TVD u C S1. 

2.  RO 
 bez události s vlivem na RO 
 KED na nízké úrovni – 150mSv/500mSv 
 výpust  do ovzduší 0,25% LaP, do vodote í 22% LaP 
 probíhá modernizace systému RK Sejval a zavedení m ení RK do PAMS1 

 
 
Havarijní p ipravenost – Petr Velebil 
Mimo ádné události – 0 
Neobvyklé události – 0 
 

 Pracovišt  záložního havarijního ídícího st ediska EDU v Mor. Krumlov  
 P íprava cvi ení na EDU – 22.10. a 29.10.2015 – MU 2, ukrytí osob z vybraného 

objektu, WANO Moskva 
 Nákup stan  pro plán C 
 Cvi ení ZÓNA 2015 ETE – 22.9. – 24.9.2015 
 WANO ETE  - 26.11. – 12.12.2015 
 OHO – návrh SÚJB pro z ízení pracovišt  lokalitního inspektora v rámci HŠ JE 

Dukovany 



   
 Distribuce stolních kalendá  s p íru kou pro ochranu obyvatelstva na roky 2016-

2017 do obcí ve 20 km pásmu 
 
Elektro – Vladimír Koší ek 

1. Provoz elektrických za ízení v pr hu 2. Q 2015 prob hl bez vlivu na jadernou 
bezpe nost, BOZP a bez vlivu na výrobu elektrické energie. 

2. Údržba elektrických za ízení: 
- GO 2. RB v termínu 28.3.2015 – 1.5.2015, plán 20,5 dne, skute nost 34,5 dne. 

Prodloužení o 14 dn  z d vodu závady na jednom palivovém souboru. 
Na elektrických za ízeních byly realizovány veškeré údržbové innosti a zkoušky 
dle Plánu údržby B 006e a provozních p edpis . 

- Následn  probíhala údržba p edevším neblokových za ízení dle m sí ních plán . 
3. Investi ní  akce : 

edevším práce na KJT a práce, které je možné realizovat v p edstihu p ed GO 1. 
RB, nap . akce 6316 – vým na ochran na rozvodnách 6 kV. 

4. Úkol v rámci LTO :  
Vypracování Health report  s termínem : 30.6.2015 
Health Report  je dokument, který hodnotí provoz a stav za ízení za p edchozí rok. 
Veškeré elektrické za ízení je pro ú ely zpracování Health Report  rozd leno do  42 
technologických systém , ve stanoveném období bylo hodnoceno 35 systém  :  
-  VYŽADUJE MIMO ÁDNOU POZORNOST (barevné hodnocení ervená)  1 ks 
- AKCEPTOVATELNÝ S PODMÍNKOU (barevné hodnocení žlutá)  10 ks 
- P IJATELNÝ STAV (barevné hodnocení bílá)     15 ks 

            -    VELMI DOBRÝ STAV (barevné hodnocení zelená)                       9 ks 
                                                                                                                                                   

JCHO_HR_DU_EL_N
V1_2015_001.pdf  

ení a regulace – Vladimír Koší ek, v z. Františka Švédy 
1. Na 1.bloku p i odstávce v zá í a íjnu prob hne poslední ást modernizace SK , tím 

bude ukon ena na 3 a 1.bloku, zbývající bloky budou dokon eny v r.2016 
2. Probíhá p íprava smlouvy s dodavatelem na údržbu za ízení SK  pro dalších 5 let  

 
 

3. Informace o dalším postupu programu LTO – viz. prezentace Luboše Rause 
v odpolední ásti setkání se starosty 

LTO_OBK_2015.ppt

 
4. Informace o ASEK, NAP JE a aktivitách Energetického T ebí ska – V. Jonáš 

 
5. P íprava seminá e OBK – 19. 11.2015 (Dalešice?) – A. John  

Seminá  OBK listopad 
2015.docx  

 
6. P íprava pracovn -vzd lávací cesty – Švýcarsko – J. Bezd k 

 Program, ú astníci cesty, termín: 14. – 19.9.2015 
 

7. Pln ní úkol  
 

Zajistit p edávání informace do nejbližších obcí o plánovaných zkouškách pojiš ovacích 
ventil  PG, které jsou spojeny s výrazným zvukovým zatížením – nastavený zp sob 
informování – obce v 5km pásmu a OBK vždy mailem, informace na webu OBK 



   
 

8. R zné 
 

 Letní univerzita v EDU – 11. 9.2015 – ú ast OBK, prezentace – A. John, V. 
erný, M. K iš ál 

 Zkouška PV PG p i odstavování 1. RB – 28. 8.2015 v ase 18:00 – 22:00, 
informace obcím mailem, p es web OBK 

 Ji í Bezd k -  informace o p ipravované zm  v OHO – funkce Havarijní 
informa ní st edisko – p esun pracovišt  z T ebí e na EDU. (V p ípad  3. Stupn  
MU do krajských m st – Brno - Jihlava) z d vodu zajišt ní jednotné a efektivní 
komunikace s médií pro informování ve ejnosti. 

 Ji í Bezd k – Kampa  Bezpe nost – informa ní kampa  pro zd razn ní významu 
bezpe nosti, p evážn  v dob  odstávek (navýšení po tu úraz  zam stnanc  
dodavatel , po tu osob s pozitivní dechovou zkouškou)  

 Ji í Bezd k – další zp sob oznamování o významných provozních událostech 
v JE Dukovany – formou SMS zpráv pro leny OBK, zasílá tiskový mluv í EDU 

 Jaroslav Vl ek – p íprava WANO PR 17.11. – 2.12.2016, Pre-visit – duben 2016 
 

 
Dne 27. 8.2015 
 
Zapsala: Zdenka Ošmerová 
Schválil: Ing. Aleš John, p edseda OBK 
                                                      
 
 


