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Nejpozději do dvou minut vyjíždí jednotka tzv. prvního sledu, další technika je 
připravena na vhodných místech objektu. 

Před vstupní branou do objektu je umístěna nabíječka pro elektromobily, 
která je napájena elektřinou získanou pouze z jádra.

Jaderná elektrárna Dukovany je 
rozsáhlý objekt, překvapilo nás, 
kolik lidí je v jednom okamžiku 
v práci. Celý areál je takové malé 

město, beznadějně přeplněná parkoviš-
tě s vyhraženými místy se na chvilku 
vyprázdní pouze při střídání směn. Jak 
se dalo předpokládat, celý objekt je vel-
mi dobře zajištěn, kontroly na letištích 
v porovnání s těmi v jaderné elektrárně 
působí spíše úsměvně. Rentgen, detek-
tory kovů a záření, doplňuje nekompro-
misní ochranka a sofistikované prvky 
biometrické ochrany. Dostat se dovnitř 
není snadné, ani když máte vyřízené 
všechny náležitosti, registraci v systé-
mu a doprovod. Samotné okolí reak-
torových sálů podléhá ještě mnohem 
přísnější ochraně s bezpečnostními prv-
ky, o  kterých nemůžeme ani hovořit.  

”
Je jaderná elektrárna 
Dukovany bezpečná?
Předpokladem pro bezpečnost 
jakéhokoliv provozu je 
především kultura provozu, 
disciplinovaný personál, 
perfektní dokumentace, 
plánování, bezpečnost 
samotného projektu a aplikace 
zkušeností ve všech odvětvích, 
které s bezpečností elektrárny 
souvisejí. Dle indexu WANO 
(World Association of Nuclear 
Operators) patří EDU mezi 
pětinu nejlépe provozovaných 
jaderných elektráren na 
světě. Řada bezpečnostních 
prvků je mnohonásobně 
jištěna, na EDU je instalováno 
18 dieselgenerátorů, včetně 
dvou SBO generátorů 
o výkonu 3,2 MW, jež jsou zcela 
nezávislé a takřka nezničitelné 
i při extrémní přírodní události. 
Havarijní odstavení bloku je 
realizováno během několika 
vteřin zasunutím regulačních 
kazet, které udržují mimo 
aktivní zónu reaktoru 
elektrické pohony ve svislém 
směru. Při úplné ztrátě 
napájení se spustí samy vlivem 
gravitace a zastaví štěpnou 
reakci.

Technických řešení 
umožňujících bezpečný 
a kontrolovaný provoz 
celého zařízení je mnoho 
a fungují zcela autonomně 
i manuálně, ale i kdyby 
selhaly úplně všechny, stále 
zde jsou konstrukční výhody 
tlakovodních reaktorů VVER-
440 V213. Štěpná reakce je 
totiž moderována vodou 
a se zvyšováním její teploty 
dochází k útlumu výkonu, 
a nakonec k samoodstavení 
bloku.

Tiskový mluvčí EDU, Jiří Bezděk, nám 
poutavě vyprávěl o všech reáliích, která 
se tohoto díla týkají. Respekt z jádra je 
na jednu stranu oprávněný, na stranu 
druhou je to technologie, kterou umíme 
bezpečně a spolehlivě provozovat, kde se 
potenciální rizika blíží nule. Jako vysoce 
exponované odvětví se neustále přizpů-
sobuje novým hrozbám, dokonce i těm 
zcela hypotetickým. Ledovou sprchou 
byla především havárie jaderné elektrár-
ny ve Fukušimě, která podlehla vnějším 
přírodním vlivům nebývalé intenzity. 
V rámci toho proběhly rozsáhlé úpravy 
i v EDU, především z hlediska seismic-
ké odolnosti. Konfrontovali jsme Jiřího 
Bezděka s doposud živými událostmi na 
jižní Moravě, kde tornádo, které nikdo 
nečekal, v podstatě zlikvidovalo několik 
obcí. 
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