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Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ dnes získala od Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost povolení k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech.
Jde o jeden z nejvýznamnějších přípravných kroků před zahájením stavby a výběrem
dodavatele. Příprava a zpracování dokumentace pro licenční řízení trvala pět let a její
součástí bylo přes 200 odborných studií, analýz a rozborů. Klíčové materiály jsou veřejně
dostupné. 

  

Žádost o povolení k umístění nového jaderného zdroje podala společnost Elektrárna Dukovany
II, a. s (EDU II)  Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost před rokem. Samotná příprava už ale
začala o pět let dříve, v roce 2015. Podklady k dokumentaci, která má sama o sobě přes 1600
stran, zpracovávaly tři desítky odborníků ze společností EDU II, ČEZ  a dalších
institucí, jako je například Výzkumný ústav vodohospodářský, Masarykova univerzita, nebo ÚJV
Řež. EDU II nyní povolení získala.

  

„Jde o jeden z velmi významných milníků. Přípravě dokumentace i samotnému správnímu
řízení jsme věnovali opravdu velkou pozornost a úsilí. Navíc jsme maximálně transparentní, kdy
jsme zveřejnili například celou Zadávací bezpečnostní zprávu a další materiály, veřejnost tak k
nim má volný přístup,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ
Daniel Beneš.      

  

Dokumentace mimo jiné popisuje a vyhodnocuje, zda je lokalita pro umístění nového jaderného
zdroje vhodná. Zabývá se například přírodními podmínkami včetně zajištění vody, popisuje a
hodnotí koncepci projektu, otázky zajištění kvality a zabývá se i předběžným vlivem provozu na
obyvatelstvo a životní prostředí, případně budoucím způsobem vyřazení elektrárny z provozu.

  

Předmětem vydaného povolení je umístění dvou jaderných zařízení, každého s jedním
tlakovodním reaktorem o maximálním elektrickém výkonu do 1200 MWe.

  

„Aktuální je stavba jednoho bloku ve výkonovém rozmezí do 1200 MWe, povolení se nicméně
týká dvou jaderných zařízení. Jednak jsme takto připravovali dokumentaci od roku 2015 a
především nám to umožňuje zohlednit případné další energetické a klimatické cíle v budoucnu,“

 1 / 2

https://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/cez-183/
https://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/cez-183/
https://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/cez-183/


Dostavba EDU dostala zelenou
Úterý, 09 Březen 2021 08:05 - 

vysvětluje generální ředitel společnosti EDU II Petr Závodský.

  

Právě založení dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II, která má přípravu stavby na
starosti, bylo v roce 2015 prvním významným oficiálním milníkem. Tato firma už má k dispozici
stanovisko EIA (posouzení vlivů na životní prostředí), které získala v roce 2019, dalším
klíčovým krokem byl především podpis smluv mezi společností Elektrárna Dukovany II, ČEZ a
státem, zastoupeným Ministerstvem průmyslu a obchodu, v červenci loňského roku. Po získání
povolení k umístění bloků dle atomového zákona by mělo následovat jak vyhlášení tendru na
dodavatele, tak také zahájení územního řízení podle stavebního zákona.

  

Jak dokumentace týkající se aktuálně vydaného povolení, včetně Zadávací bezpečnostní
zprávy, tak i další materiály jsou k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ na adrese 
www.cez.cz/njz
.

  

Odborná i laická veřejnost tak dostává k dispozici například velmi podrobnou analýzu lokality.
Pozemek pro nový zdroj patří mezi neprověřenější v České republice. Přímo v lokalitě budoucí
stavby provedli experti přes 170 geologických vrtů, kvůli sledování podzemní vody zároveň
vyvrtali 30 hlubokých vrtů o hloubce až 150 m a celkové délce téměř 2 km. Dalších 66
průzkumných vrtů zvládly vrtné soupravy v okolí. Jen pro uchování vzorků hornin (takzvané
vrtné jádro) museli použít přes 1300 kontejnerů.

  

Jiří Bezděk
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