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U Jaderné elektrárny Dukovany proběhne v příštím týdnu součinnostní cvičení
SAFEGUARD Dukovany 2022, v jehož průběhu se budou v okolí elektrárny pohybovat
vojáci Armády České republiky. Cvičení, jehož cílem je prověřit připravenost k zajištění
vnější ochrany jednoho z nejstřeženějších objektů v zemi, se k elektrárně vrací po
čtyřech letech. V rámci Safeguardu budou mimo jiné prezentovány nové mobilní systémy
pro výstavby barier nebo tzv. kontrolně propustných míst ze speciálního betonu. V
průběhu cvičení, které přímo u jaderné elektrárny potrvá od pondělí 7.11. do středy 9.11.
může být v jejím okolí slyšet cvičná střelba, na kterou není třeba nijak reagovat.   

Cvičení je připraveno v souladu s doporučením Evropské komise a programu zvyšování
bezpečnosti jaderných zařízení a navazuje na obdobná cvičení v minulosti - SAFEGUARD 2018
v JE Dukovany a v roce 2017 v JE Temelín.

  

Za Armádu ČR se výcviku budou účastnit vojáci pěší roty aktivní zálohy při Krajském
vojenském velitelství Jihlava společně s vojáky Krajského vojenského velitelství Jihlava,
vojenské policie a 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou. Součinnost jim poskytnou policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a
vybraní pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany.       Policisté Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina se zapojí dynamickou ukázkou, kterou zrealizují policisté speciální jednotky
Dukovany. Půjde o zákrok proti nebezpečným ozbrojeným pachatelům, kteří se budou snažit
dostat se do zakázaného prostoru do bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny s cílem provést
teroristický útok. V rámci statické ukázky policisté představí služební dopravní prostředky,
výstroj a výzbroj speciální jednotky Dukovany, výstroj a výzbroj prvosledové hlídky a speciální
vozidlo kriminalistických techniků, které se využívá v rámci výjezdů na místo činu. Na místě se
bude prezentovat také odbor služební kynologie se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání
nástražných výbušných systémů.

  

V rámci statických prezentací bude představen vzdušný monitorovací systém objektů
elektrárny, nový systém mobilních barier ze speciálního kompozitního betonu od českého
výrobce, ukázka ručních zbraní a vybavení AČR, speciální letecká dronová technika.
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Cvičení vyvrcholí ve středu 9. listopadu dynamickými ukázkami, při kterých budou vojáci a
policisté reagovat na různé varianty simulovaného napadení jaderné elektrárny. V případě
příznivého počasí bude součástí dynamických ukázek AČR podpora pozemní jednotky
prostřednictvím vzdušných sil AČR, konkrétně vrtulníky Mi-24/35 nebo Mi-171 Š.

  

Během nácviků i v průběhu dynamických ukázek bude užita cvičná munice s výraznými
zvukovými projevy, na které není nutno reagovat. V celém průběhu cvičení se nepředpokládá
žádné omezení pohybu obyvatel.

  Jiří Bezděk
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