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Na čtvrtém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany energetici zahájili pravidelnou
odstávku bloku kvůli výměně pětiny paliva za čerstvé. V Dukovanech jde už o čtvrtou
odstávku, která bude probíhat za mimořádných preventivních opatření proti nákaze
koronavirem. Výkon bloku začali operátoři snižovat dnes v půl sedmé ráno a elektřinu
přestane dodávat už v průběhu odpoledne. V provozu zůstávají tři ze čtyř
dukovanských bloků. 

  

V Dukovanech jde v pořadí o čtvrtou odstávku, která probíhá za mimořádných ochranných
opatření proti nákaze COVID–19. Už téměř rok platí v celé elektrárně přísná hygienická
opatření, pracovníci denně prochází při vstupu do elektrárny měřením teploty, povinně nosí
roušky nebo respirátory a dodržují řadu dalších opatření. Za jedno z klíčových opatření považují
energetici pravidelné testování pomocí antigenních a PCR testů, které si už od listopadu sami
zajišťují.       „Právě díky tomuto preventivnímu testování, které provádíme každé úterý a
čtvrtek přímo u elektrárny, se nám daří udržet počty nemocných v řádu jednotek a
zajistit dostatečné kapacity pro bezpečný provoz elektrárny i práce spojené s
odstávkami bloků, “ přibližuje důvody vlastního testování Roman Havlín, ředitel
Jaderné elektrárny Dukovany. Na odstávce jednoho bloku v Dukovanech se podílí přibližně
1500 zaměstnanců ČEZ a stejný počet dodavatelů.

  

Zpřísněná ochranná opatření včetně testování platí v obou českých jaderných elektrárnách.
Společnost ČEZ většinu z opatření přijala pro své provozy s předstihem před rozhodnutími
vlády či doporučeními hygieniků. „Jsme si vědomi toho, že patříme mezi kritickou
infrastrukturu státu. Bezpečný a bezemisní provoz našich zdrojů je důležitý pro provoz
firem, domácností i institucí jako jsou třeba nemocnice nebo hasiči a policie, a proto
situaci nechceme podcenit ,“ doplňuje člen představenstva
a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. 
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V pořadí už 33. odstávku pro výměnu 4. bloku energetici zahájili dnes v půl sedmé ráno
postupným snižováním výkonu reaktoru a v pravé poledne energetici blok odpojili od sítě. Z
reaktoru do sousedního bazénu skladování nejdříve vyvezou 90 palivových a regulačních kazet,
které dodávaly potřebný výkon uplynulých pět let. Zbývající kazety přeskládají a na uvolněná
místa zavezou stejný počet čerstvých palivových kazet. 

  

Kromě samotné výměny paliva čekají dukovanské techniky kontroly hlavních cirkulačních
čerpadel, parogenerátorů, modernizace rychločinných armatur nebo revize zařízení obou
turbosoustrojí. 

  

Jiří Bezděk
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