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Za pět dní a několik hodin začne v elektrárně Dukovany na pozvání vlády ČR prověrka
Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni.  Je to za dobu fungování
elektrárny Dukovany již třetí OSART.  O proběhlé misi budete informováni po  jejím
skončení na tiskové konferenci 23.6. 2011.

  

Mezinárodní doporučení MAAE  udává, že misi „OSART–Provozní bezpečnosti“ je dobré zvát
do konkrétní elektrárny každých 10 let.

  

JE Dukovany ve své historii  letos absolvuje svou třetí misi OSART (OSART 1- 3.-22.  9. 1989,
OSART 2- 3.-22. 11. 2001, OSART 1 - 6.-23. 6. 2011)

  

Komisaři mise OSART pocházejí z různých států světa a mají za sebou vlastní rozsáhlou praxi
ve svých domovských jaderných elektrárnách. Jsou předem informováni o organizaci procesů v
elektrárně Dukovany. Na elektrárně je jim přidělen vždy jeden tlumočník a český partner, kteří
komisaře provází elektrárnou při jeho pochůzkách, pozorováních a rozhovorech se
zaměstnanci. Tímto způsobem se komisaři dopracovávají k výchozím technickým poznámkám,
které pravidelně navzájem porovnávají v denních schůzkách celého týmu.

      

  

Cílem jejich práce je porozumět skutečnostem a skutečným činnostem v elektrárně, porovnat je
s mezinárodními doporučeními, nalézt doporučení pro zlepšení činností v elektrárně ale také
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vyzdvihnout dobré praxe které by mohly pozvednout světovou praxi v ostatních jaderných
elektrárnách.  O proběhlé misi a předběžných závětech bude veřejnost informována po
skončení mise na tiskové konferenci vedoucího mise pana Neil HENDERSON, IAEA, Division
of Nuclear Installation Safety Vienna, Austria  23.6.

  

Mise slouží k porovnání praxe v kontrolované elektrárně s mezinárodními standardy a
doporučeními MAAE v devíti odborných oblastech a sleduje i společný přístup všech
zúčastněných  ke kultuře bezpečnosti:

  

    
    -        
    -   MOA:  Management, organizace, administrativa   
    -   TQ      Příprava a vzdělávání - kvalifikace      
    -   OPS    Provoz  
    -   MA     Údržba  
    -   TS      Technický rozvoj  
    -   OEF    Zpětná vazba z událostí            
    -   RP      Radiační ochrana  
    -   CHY    Chemie  
    -   EPP    Havarijní připravenost  
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