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Infocentra v Dukovanech a Dalešicích vloni přivítala přes 45 tisíc návštěvníků a dalších
10 tisíc provedly průvodkyně virtuálně

Informační centra Skupiny ČEZ navštívilo v roce 2022 rekordních 247 250 lidí, a to reálně i
virtuálně. Dukovanské Informační centrum i přes covidová omezení v prvních dvou měsících
roku přivítalo 36 457 návštěvníků. Od listopadu měli návštěvníci infocentra jedinečnou možnost
prohlédnout si provoz elektrárny prostřednictvím virtuálních brýlí. Dalších 10 584 návštěvníků z
celé České republiky využilo příležitost prohlédnout si Jadernou elektrárnu Dukovany virtuálně z
domova.

Dukovanské informační centrum se v roce 2022 mezi infocentry Skupiny ČEZ umístilo hned na
druhém místě, za prvními Dlouhými stráněmi, které nabízejí prohlídku výjimečného technického
vodního díla v Jeseníkách. Do regionu Jaderné elektrárny Dukovany přijelo za technickým
poznáním 45 774 návštěvníků, z toho 729 tvořili zahraniční návštěvníci převážně z Polska,
Rakouska i Německa. V závěru roku se stala novým lákadlem dukovanského infocentra
ReakTour. Jde o prohlídku nejstřeženějších prostor jaderné elektrárny prostřednictvím
speciálních virtuálních brýlí s interaktivními prvky, kdy si může návštěvník pomocí vlastních
rukou volit scénář celé virtuální prohlídky,“ říká vedoucí útvaru informačních center Skupin ČEZ,
Kateřina Bartůšková.

      

V roce 2022 byla překonána měsíční návštěvnost, a to hned třikrát, v červnu, říjnu a v prosinci,
a to v porovnání s údaji, které jsou zaznamenávány od roku 2001. Hlavní skupinu návštěvníků
tvořili žáci základních a středních škol. Víkendy patřily převážně jednotlivcům a rodinným
skupinám, které přicházely především v období letních prázdnin, případně v rámci speciálně
pořádaných exkurzí a akcí pro veřejnost. Od otevření infocentra v roce 1994 k 1. 1. 2023
infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany navštívilo 809 190 osob.

Nad rámec fyzických prohlídek přímo v elektrárně Dukovany a Dalešice provedly průvodkyně
dukovanskou elektrárnou dalších 10 584 zájemců o energetiku přímo z prostředí škol nebo z
domovů účastníků prostřednictvím virtuálních prohlídek. Tyto prohlídky byly vysílané v průběhu
všedních dnů živě z interaktivního televizního studia. 

Nejen prohlídky infocenter s ReakTour prostřednictvím virtuálních brýlí, ale i živě komentované
virtuální prohlídky ze studia jsou atrakcemi, které si mohou fanoušci energetiky užít i letos. Další
novinky se opět chystají na léto – těšit se můžete na mimořádné exkurze do areálu elektrárny,
letní soutěž o ceny a další aktivity. Více informací i možnost registrace na stávající prohlídky
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najdete na webu www.cez.cz/infocentra. 

Jiří Bezděk
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