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Od 18. ledna nabídne Jaderná elektrárna Dukovany veřejnosti mimořádné exkurze k
prohlídkám svého provozu. Exkurze se budou konat každou sobotu od 18. ledna do
konce února. Vedle zmodernizovaného Infocentra a trenažéru blokové dozorny, který
slouží k výcviku operátorů, se návštěvníci podívají i do střeženého prostoru elektrárny,
včetně strojovny prvního a druhého výrobního bloku. Zájemci budou moci využít i
příležitost poobědvat ve zdejší jídelně.

  

  

Prohlédnout si trenažér blokové dozorny nebo strojovnu jaderné elektrárny je výjimečnou
příležitostí pro všechny zájemce o technická zařízení a prostory. Prohlídky se speciálním
programem se budou konat v termínech 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2. 2020,
vždy v čase od 9.30 do 13.30 hodin. Tyto speciální zimní sobotní exkurze pořádá elektrárna už
počtvrté a návštěvníci o ně projevují velký. Z důvodu omezeného počtu vstupů je proto vhodné
si zvolený termín rezervovat co nejdříve.      

  

Při úvodní části v Infocentru, které návštěvníky potěší novou expozicí, shlédnou film o principu
výroby elektřiny. Po prohlídce výcvikového trenažeru a osobní fyzické kontrole, návštěvníci
vstoupí za doprovodu průvodkyň a pracovníků ostrahy do areálu elektrárny, kde si ve
střeženém prostoru budou moci prohlédnout strojovnu prvního a druhého výrobního bloku
elektrárny. Na závěr si budou moci dopřát i oběd v místní jídelně a ochutnat kvalitu a pestrost
jídel připravovaných pro zaměstnance elektrárny.

  

  

 Kdo a kam se může přihlásit?

 1 / 2



Jak funguje jaderka?
Neděle, 12 Leden 2020 15:39 - 

  

Účastníky speciálních exkurzí mohou být osoby české státní příslušností starší 15 let. Hlásit se
mohou elektronicky na adrese: infocentrum.edu@cez.cz . V rámci přihlašovací zprávy je třeba
uvést datum zvoleného termínu exkurze, jméno a příjmení, datum narození, číslo platného OP,
státní příslušnost, název školy či zaměstnavatele. Poté, každý zájemce obdrží potvrzovací
informaci, zda je požadovaný termín volný a další upřesňující informace.

  

  

Jiří Bezděk
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