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Možajská línia 
  

Pre tých, ktorý sa orientujú v histórii 2. svetovej 

vojny, presnejšie v operácii Tajfún (1941) a v bitke o 

Moskvu, je Možajská línia symbolom poslednej obrannej 

línie, za ktorú sa nedá ustúpiť. Aj keď bola táto línia 

viackrát nalomená, (najhoršie pri Krjukove, tam sú 

dodnes umiestnené oceľové protitankové zábrany – 

„ježkovia“ ako pamätník na hrdinstvo obrany pred 

fašistami), napokon vydržala. Paradoxne, situáciu vtedy 

zachraňoval neskôr nenávidený a máji 1945 popravený 

generál A. A. Vlasov s narýchlo sformovanou 20. 

armádou záloh z ďalekého východu..., keď si Stalin a 

spol. už balili kufre do Kujbyševa (ach tí politici). 

 

 
 

Zážitok z 13. ENEF-u (European Nuclear Energy 

Forum, 4.-5 .6. 2018) v Bratislave bol aj v tomto roku 

mimoriadne silný. Konal sa v horúcom lete v 

neklimatizovaných priestoroch historickej budovy NR SR 

na Hurbanovom námestí – teda tam, kde sme rokoch 

2010-2014 organizovali konferenciu SES (Secure Energy 

Supply), ale vždy koncom septembra. Podobne ako SES-

ke i ENEF-u dochádzajú témy i ľudia. Pohľad do sály na 

konci druhej sekcie s približne 40 účastníkmi bol pre mňa 

smutný. Tak málo sme mali možno na poslednej SES-ke. 

Do konca ENEF-u vydržali hlavne protijadroví aktivisti. 

Našťastie aj tých bola snáď len polovina z počtu, čo bol 

minulý rok v Prahe. 

Po prvom „klasickom“ dni, kedy odzneli „politicky 

korektné“ príhovory premiéra, eurokomisára Šefčoviča a 

ministra hospodárstva ČR pána Hűnera, zaznel rozumný a 

jasný pro-jadrový hlas od europoslanca EP za ČR pána 

Kohlíčka. Bravó! No a potom nastal ústup...  

Európska komisia si vysvetlila princípy otvorenosti, 

transparentnosti, plurality tak, že sa snažila dať rovnaký 

priestor na jadrovom fóre aj protijadrovým aktivistom. 

Predstavme si len, že napríklad na fóre o obnoviteľných 

zdrojoch by mali rovnaký priestor aj zástancovia 

neobnoviteľných zdrojov vrátane jadra... 

Druhý deň som sedel na pódiu a diskutoval v paneli 

zameranom na zachovanie „nuclear safety expertise“. 

Nebudem sa „zavzdušňovať“ tým, že úvodnú (diletantskú) 

reč k panelu mala poslankyňa EP za Stranu zelených 

Rebbeca Harms (napokon ENEF je aj politické fórum), 

ani vyjadrením Gerassimosa Thomasa (zástupca 

eurokomisára Šefčoviča pre Energetickú úniu), ... vraj je 

dobré, ak mladí experti viackrát zmenia odbor, aby po 

skončení školy získali, čo najpestrejšie zručnosti, čo ich 

obohatí, aj keď pôjdu pracovať do jadrovej energetiky. 

Tak som sa ho spýtal, či by šiel dobrovoľne k doktorovi, 

ktorý robil predtým 2 roky kominára, potom predával 

banány, prípadne strávil 4 roky v európskom parlamente. 

Asi nie. Ba ani seriózna nemocnica by takéhoto doktora 

nezamestnala... (napokon nikde nie je funkcia aj zárukou 

rozumu). Nebudem rozoberať ani nevyváženosť panelu, 

kde sa žiadal minimálne jeden predstaviteľ jadrového 

dozoru.  

Rád by som sa venoval téme – v plnom anglickom 

názve: „Maintaining of critical level of nuclear safety 

expertise“. Keď som sa na panel pripravoval (v naivnej 

domnienke, že práve toto bude hlavným obsahom 

diskusie), triedil som si v hlave príklady za Slovensko, 

situáciu v USA, či Nemecku, Rusku i Japonsku. Expertíza 

a vedomosti s hierarchickým postavením a riadiacou 

funkciou spravidla klesajú. Je naivné očakávať, že 

generálny riaditeľ spoločnosti TEPCO, prípadne predseda 

japonskej vlády nájdu v chaose a panike po cunami vo 

Fukušime optimálne riešenia. Tam musí zafungovať 

SYSTÉM. Presnejšie systém, kde ľudia s vedomosťami 

vopred pripravia kvalitné havarijné plány, ktoré sa budú 

dať zrealizovať bez prieťahov spojených so zasahovaním 

politikov, či stakeholderov. Práve ich kompetencia a 

odvaha podložená hlbokými vedomosťami je to, čo v 

skutočnosti robí jadrové zariadenia bezpečnými. 

Odborníci sú teda pre bezpečnosť kľúčoví ľudia, ktorí 

musia byť motivovaní nielen finančne, ale aj spoločensky. 

Naviac musia vedieť (veriť), že pôsobia v spravodlivom 

systéme, kde ich záchranné kroky v hraničných situáciách 

bude analyzovať skupina dôveryhodných expertov, ktorí 

ich „neobetujú“, lebo nakoniec - niekto vinný predsa byť 

musí. Okolo nás je „oceán alibizmu“. Komu by sa chcelo 

nastavovať krk ako obetný baránok? A na toto chceme 

nalákať mladú generáciu? 

Dnes platí, že ak sa o probléme nediskutuje, tak ten 

neexistuje. Alebo snáď niekto počul o dnešných 

problémoch v zachovaní jadrových znalostí na Ukrajine? 

V krajine Černobyľu a „pomajdanovského“ 

hospodárskeho prepadu. Okrem toho, že nás Ukrajina už v 

roku 2016 predbehla v podiele vyrobenej elektrickej 

energie z jadra (s 57% boli druhí za Francúzskom 75%,
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kým SR až tretia s 54%). Bez postavenia jedinej novej 

JE zvýšili svoj podiel zo 40% na takmer 60%, lebo 

uhlie z Donbasu prestalo chodiť (nielenže zaň nikto 

neplatil, ale prestali vracať aj prázdne vagóny). Platy 

operátorov, prípadne iného expertného personálu JE 

boli síce valorizované, ale vzhľadom na násobné 

zvýšenia životných nákladov, sa každý radšej zamyslel 

nad zmenou pôsobiska. Nakoľko bola väčšina 

ruskojazyčná – tak smer východ.  

K tomu pripočítajme 2 nové bloky elektrárne 

VVER-1200 v Bielorusku (lokalita Ostrovec, 

Rosatom), či v Kaliningrade (Rosatom, 2012 začiatok 

výstavby nového bloku VVER1200 s názvom Baltic-

1), zahájenie výstavby 4 blokov VVER1200/509 v 

Turecku (lokalita Akkuyu, Rosatom, čistý výkon bloku 

1114 MWe). V hre je stále aj litovská JE v lokalite 

Visaginas, ktorej spustenie sa podobne ako v našich 

Mochovciach systematicky posúva v čase doprava. 

Po odčlení Krymu, prišla Ukrajina aj o jediné 

špecializované tréningové stredisko v Sevastopole... No 

a k tomu všetkému pravdepodobne rovnaký nezáujem 

mladej generácie o jadro ako je tomu v celej Európe 

(predstaviteľ bulharského dozoru verejne tvrdil, že viac 

ako 60% ich expertov na jadrovú bezpečnosť je staršia 

ako 55 rokov), nezostáva nič iné len veriť, že 

ukrajinský systém bol za čias ZSSR vybudovaný 

natoľko robustne, že toto ťažké obdobie napokon 

hrdinsky vydrží. (Toľko dnešné správy z frontu). 

 Ďalšia havária by bola asi „klincom do rakvy“ 

nielen jadrovej energetike na Ukrajine, ale aj u nás, ako 

aj vo zvyšku Európy. Chceme naozaj zájsť až tak 

ďaleko? Za určité hranice sa ustupovať nedá. Čo je 

„možajskou líniou“ jadrovej energetiky? 

 

Vladimír Slugeň, 
predseda SNUS 

 

 
RADTECH 2018 vo Vyškove 

 
V stredu 13. júna 2018 usporiadala spoločnosť 

NUVIA v spolupráci s Ústavem ochrany proti zbraním 
hromadného ničení (ÚOPZHN) Univerzity obrany 
v Brne už druhý ročník medzinárodného workshopu 
RADTECH 2018.  

 

 
 

Aj SNUS mala zastúpenie na letisku vo Vyškove 
 

Akcia sa konala na letisku vo Vyškove za účasti 
odbornej verejnosti, zástupcov armády, hasičských 
záchranných zborov, polície, Státního ústavu radiační 
ochrany, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a 
univerzít. Zúčastnili sa jej aj viacerí členovia SNUS. 

Cieľom prezentácie bolo predstaviť najnovšie 
technické prostriedky pre monitorovanie v situácii, v 
ktorej dochádza ku strate kontroly nad zdrojom 
ionizujúceho žiarenia.  

Predstavil sa policajný vrtuľník so špeciálnym 
leteckým gama spektrometrom na palube a bezpilotný 
prostriedok s označením BRUS. Boli prezentované dva 
štvorkolesové roboty vybavené párom kamier a 
detekčným systémom pre meranie gama žiarenia. 

 

 
 

Predstavená bola práca posádky zásahového vozidla 
na bezpečné odstránenie zdroja žiarenia, mobilné 
laboratórium, kde sa priamo na mieste vyhodnotili 
odobraté vzorky. Súčasťou ukážky bol aj mobilný 
portálový monitor pre kontrolu kontaminácie 
používaný jednotkami integrovaného záchranného 
systému. Návštevníci sa oboznámili aj s mobilným 
vozidlom SÚRO. 

Na záver sa 130 účastníkov workshopu oboznámilo 
s nameranými výsledkami monitoringu a mohli si 
pozrieť výstavku menšej meracej techniky.  

A hlavne sa zase stretlo mnoho odborníkov z 
odbornej federálnej komunity, udržiavajúcej výborné 
vzájomné vzťahy a mohli si podiskutovať o svojej práci 
a prípadne naplánovať ďalšie možnosti spolupráce. 
Naozaj vydarená akcia. Ďakujeme organizátorom. 

 

Text a foto: Terézia Melicherová, 
Sekcia RO a WIN SNUS 

 

 
„Kto je kto“ v slovenských organizáciách 

jadrovej energie 
 

Česká a Slovenská nukleárna spoločnosť vydali 
v roku 2001 spoločnú encyklopédiu „Kdo je kdo 
v české a slovenské jaderné energetice“. Vieme, že do 
encyklopédie sa vtedy nedostali mnohí významní 
pracovníci/pracovníčky buď preto, lebo nestihli 
odpovedať včas na výzvu autorov, alebo z iných 
dôvodov. V ďalšom budeme používať len mužský rod, 
aj keď sa výzva rovnako týka aj žien „v jadre“.  

Od tej doby vyrástla v energetike nová generácia 
a preto si Slovenská nukleárna spoločnosť dala za 
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úlohu pripraviť nové vydanie. SNUS oslovila aj ČNS a 
združenie „Jaderní veteráni“. 
Sekcia seniorov SNUS sa podujala za slovenskú stranu 
splniť túto úlohu pod vedením redakčného kolektívu 
v zložení Ján Haščík, Juraj Kmošena, Jozef Markuš 
a Jozef Valovič.  
Zber údajov a príprava takéhoto diela zaberie obyčajne 
niekoľko rokov. Naším cieľom je pripraviť nové 
vydanie najneskoršie do r. 2021, na dvadsiate výročie 
prvého vydania a aspoň čiastočne vykryť biele miesta, 
ktoré zostali v roku 2001 a tiež zachytiť vývoj v oblasti 
personálneho obsadenia jadrovej energetiky a iných 
činností využívajúcich ionizujúce žiarenie na 
Slovensku. 

Pri príprave prvého vydania sa autori stretli 
s viacerými problémami, ktoré budeme musieť aj my 
riešiť:  
1) Objektívne kritériá pre zaradenie do publikácie - 
vhodné by bolo, aby kandidát pracoval v oblasti 
jadrovej energie aspoň 10 rokov; 
2) Vytipovaní a oslovení kandidáti na zaradenie do 
encyklopédie nie vždy odpovedali aj na priame podnety 
autorského kolektívu; 
3) Nejednotná štylizáciu popisov jednotlivých 
pracovníkov - preto sme sa rozhodli pripraviť vzorový 
štandardizovaný formulár. Pre uľahčenie poskytnutia 
informácií o sebe, bez toho, aby bol popis príliš 
podrobný a zdĺhavý, alebo naopak zas krátky. Na konci 
textu je príklad vyplnenia fiktívnymi údajmi. Na 
webovej stránke SNUS bude možné stiahnuť si aj čistý 
formulár od 1. 7. 2018. 

Aj keď predpokladáme osloviť „všetky“ firmy, 

ktoré sa na jadrových činnostiach zúčastňujú, ťažisko 

by malo byť na osobnej iniciatíve kandidátov na 

zaradenie. Cieľové skupiny pracovníkov, ktorých 

chceme osloviť sú nasledovné:  

a) Významní pracovníci, ktorí v 1. vydaní neboli (či už 

nestihli odpovedať, alebo z iných príčin) a mali by byť 

v tomto 2. vydaní uvedení; 

b) Kto z tých, čo v 1. vydaní boli, medzičasom dosiahol 

významný rast kariéry; 

 c) Záujemcovia z radov našich mladších kolegov, ktorí 

medzičasom „vyrástli“ a bolo by vhodné uviesť ich 

profesionálnu kariéru. 

Rozhodli sme sa zaradiť do popisov aj čierno-biele 

fotografie pracovníkov, ktorí ich poskytnú v kvalite 

okolo 1-2 MB, ako je to obvyklé v takýchto 

publikáciách. Vyplnený formulár nemusí byť len taký 

strohý ako v príklade uvedenom nižšie, nemal by však 

presiahnuť 200 slov. Redakcia si vyhradzuje právo 

upraviť/skrátiť podklady tak, aby sa nezmenil celkový 

zmysel údajov. 

Svoj záujem o zaradenie, ako aj námety na zaradenie 

významných pracovníkov zo svojho okolia, môžu 

členovia SNUS adresovať na emailovú adresu 

tajomníka redakčného kolektívu jozef7@yahoo.com. 
 

Príklad vyplneného formulára s fiktívnymi údajmi:  
 

Meno, priezvisko, rok 
a miesto narodenia 
(príp. úmrtia pri 
návrhu zosnulého 
pracovníka) 

Ivan JADROVSKÝ 
1951, Dolná Streda 

Vzdelanie 1974 – STU Bratislava 
Elektrotechnická fakulta,  
1987 – Postgraduálne štúdium 
UK Bratislava – Jadrová 
energetika a životné prostredie, 
2004 - Vienna International 
Business School - MBA 

Profesijná história 1974-75 – Strojárenský podnik 
Dubnica - konštruktér 
1975-1998 – SE, a. s. Jadrová 
elektráreň Bohunice - postupne 
(Prevádzková dozimetria, 
vedúci odboru radiačnej 
bezpečnosti, námestník 
riaditeľa EBO pre jadrovú 
bezpečnosť) 
1998–2003 riaditeľ JE 
Bohunice  
2003–2008 SE, a. s. - riaditeľ 
úseku prevádzky jadrových 
elektrární 
2008–2013 VUJE Trnava, člen 
predstavenstva a riaditeľ divízie 
Xxxx 
Ostatné činnosti: 
1998–2003 člen redakčnej rady 
časopisu Jaderná Energie 
 

Členstvo v spol. 
organizáciách 

Členstvo v spol. organizáciách 
Slovenská nukleárna 
spoločnosť, sekcia veteránov 
Slovenský zväz záhradkárov 
 

Iné relevantné údaje Na dôchodku od r. 2016 

 
Jozef Valovič, sekcia seniorov SNUS 

 

 
Zaujímavosti zo siete NucNet 

 

Nemecká ministerka vyzýva susedné krajiny, aby 

nasledovali príklad odstúpenia od jadra  

  
Nemecká vláda by chcela, aby susedné krajiny 

nasledovali príklad Nemecka a postupne zatvorili 
„staré“ jadrové elektrárne, uviedol vo vyhlásení na 
oficiálnej webovej stránke ministerstva federálna 
ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová. 
„Nemecko sa rozhodlo postupne odstrániť jadrovú 
energiu. Chceli by sme, aby naše susedné krajiny 
nasledovali náš príklad a staré elektrárne odstavili“, 
povedala. 

Pani Schulzeová uviedla, že nemecká vláda 
považuje predĺženie prevádzkovej životnosti 
belgických jadrových blokov Tihange-1, Doel-1 a 
Doel-2 v roku 2015 za „krok nesprávnym smerom“. 

Povedala, že ľudia v oblasti nemeckého mesta 
Aachen, kde sa stretávajú hranice Belgicka, Nemecka a 
Holandska, „sa cítia ohrození trochu zastaralými 
jadrovými elektrárňami Tihange a Doel“. 

Pani Schulzeová predložila svoje pripomienky 
minulý mesiac počas jej inauguračnej cesty do Bruselu, 
kde sa stretla s Janom Jambonom, belgickým 
podpredsedom vlády, s cieľom diskutovať o otázkach 
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jadrovej bezpečnosti. 
Vláda Angely Merkelovej, ktorá pôvodne 

podporovala jadrovú energiu, sa po havárii JE 
Fukušima-Daiiči v Japonsku v roku 2011 rozhodla 
okamžite zatvoriť osem najstarších nemeckých 
jadrových elektrární a zavrieť ďalších deväť do roku 
2022. 

Belgická vláda nedávno schválila návrh novej 
energetickej stratégie, ktorá by v rokoch 2022 až 2025 
z krajiny postupne odstránila jadrovú flotilu. 

 

Bulharská vládna väčšina predstavila návrh na 

obnovenie projektu Belene parlamentu 

  
Bulharský parlament schválil 7. júna návrh, v 

ktorom dáva ministerke energetiky mandát na nájdenie 
spôsobu opätovného spustenia projektu jadrovej 
elektrárne (JE) Belene v spolupráci so strategickým 
investorom, ale bez zahrnutia štátnych záruk. 

Cieľom tohto návrhu je nájsť spôsob opätovného 
oživenia projektu Belene v spolupráci so 
„strategickým“ investorom, ale bez zahrnutia štátnych 
záruk, vrátane zmlúv o dlhodobej kúpe elektrickej 
energie, zmlúv o rozdieloch, preferenčných cien alebo 
„iných netrhových“ podporných schém. 

Návrh zákona zároveň poveruje Ministerstvo 
energetiky, aby koordinovalo proces rokovaní s 
potenciálnymi investormi a dodávateľmi zariadení. 
Ministerstvo by malo do konca októbra 2018 začať 
výberové konanie pre investorov a predložiť svoje 
návrhy na „reštrukturalizáciu“ projektu Belene. 

Podľa bulharskej ministerky energetiky Temenžuky 
Petkovej má byť rozhodnutie parlamentu o 
potenciálnom oživení projektu Belene prijaté do konca 
tohto týždňa.  

Výstavba JE Belene s dvomi blokmi v bola 
pôvodne plánovaná bulharskou komunistickou vládou 
v 80. rokoch, ale bola zastavená na začiatku 90. rokov 
kvôli environmentálnym a finančným problémom. 
Projekt bol oživený v roku 2008, ale v roku 2012 sa 
formálne zastavil z dôvodu jeho nejasnej finančnej 
životaschopnosti. 

 

Fínsky EPR Olkiluoto-3 začne prevádzku podľa 

aktualizovaného plánu v septembri 2019  

  
Blok EPR Olkiluoto-3 ktorý je vo výstavbe vo 

Fínsku, má začať pravidelnú výrobu elektrickej energie 
v septembri 2019, uviedla včera spoločnosť 
Teollisuuden Voima Oyj (TVO). 

TVO získala od dodávateľa elektrárne, konzorcia 
Areva-Siemens, aktualizovaný časový rozvrh pre 
uvedenie do prevádzky tohto bloku EPR s výkonom 
1600 MW. TVO v apríli 2018 uviedla, že čaká na 
„celkový základný rozvrh“ pre Olkiluoto-3 a nevie 
povedať, či revidovaný časový harmonogram oddiali 
začiatok pravidelnej výroby elektrickej energie 
naplánovaný na máj 2019. 

TVO dokončila horúce funkčné testy pre Olkiluoto-
3 koncom mája 2018. Testy trvali o niečo viac ako päť 
mesiacov, čo bolo o 50 dní viac, ako bolo plánované. 
Spoločnosť povedala, že palivo bude zavezené do 
reaktora v januári 2019 a blok bude pripojený k 
národnej sieti prvýkrát v máji 2019. 

 
TVO uviedla, že testy pri spúšťaní Olkiluoto-3 budú 

trvať dlhšie, než je plánované. V priebehu niekoľkých 
nasledujúcich mesiacov bude implementovaný 
komplexný balík úprav, aby sa aktualizovali elektrické, 
prístrojové a riadiace systémy. Navyše, vibrácie 
potrubia vedúceho ku kompenzátoru objemu, ktoré 
predĺžili horúce funkčné skúšky, budú musieť byť 
odstránené ešte pred zavezením paliva. Komunikačné 
testy sa obnovia po ukončení modifikačných prác, 
povedala TVO. 

 

Ruský blok Kalininská-3 začína komerčnú prevádzku 

na úrovni 104% projektového výkonu 

  
Tretí blok Kalininskej jadrovej elektrárne v 

Tverskom regióne na západe Ruska začal komerčnú 
prevádzku na úrovni 104% svojho projektového 
výkonu, povedal ruský štátny jadrový prevádzkovateľ 
Rosenergoatom. 

Spoločnosť uviedla, že blok Kalininská-3 získal od 
ruského jadrového dozoru Rostechnadzor povolenie 
dňa 8. júna 2018. V roku 2014 Rostechnadzor schválil 
začiatok prípravných prác na zvýšení výkonu boku po 
pozitívnom hodnotení vplyvov na životné prostredie. 
Rosenergoatom povedal, že blok bol úspešne 
prevádzkovaný v skúšobnom režime na úrovni 104% 
svojho projektového výkonu počas štyroch palivových 
kampaní pred udelením povolenia pre komerčnú 
prevádzku. 

Na Kalininskej JE sú komerčnej prevádzke štyri 
bloky typu VVER s výkonom 1000 MW. Prvý a druhý 
blok začali komerčnú prevádzku v rokoch 1985 a 1987 
a tretí a štvrtý v rokoch 2005 a 2012. 

 
 

Ruský blok Leningrad 2-1 dosiahne plný výkon a blíži 

sa ku komerčnej prevádzke  

  
Ruský jadrový prevádzkovateľ Rosenergoatom 

prvýkrát zvýšil úroveň výkonu jadrového bloku 
Leningrad 2-1 v západnom Rusku na 100% jeho 
projektového výkonu. 

Leningrad 2-1, jadrový blok generácie III+ typu 
VVER-1200/491 s elektrickým výkonom 1085 MW, 
vstúpil do testovacieho režimu pre komerčnú 
prevádzku v marci 2018. 

Rosenergoatom uviedol, že niekoľko testov bolo 
úspešne ukončených na výkone 90% a výkon sa mohol 
zvýšiť na nominálnu úroveň 100%. 

Na tejto úrovni výkonu sa vykoná viacero skúšok v 
rámci poslednej fázy uvádzania do prevádzky pred tým, 
ako blok vstúpi do komerčnej prevádzky do konca roka 
2018, povedal Rosenergoatom. 

Výstavba bloku Leningrad 2-1 pri meste Sosnovyj 
Bor asi 100 km západne od Petrohradu sa začala v 
októbri 2008. Výstavba druhého bloku, Leningrad 2-2, 
sa začala v apríli 2010. 

 

Prvý kritický stav na bloku AP1000 Sanmen-1 sa 

očakáva do konca júna 

  
Očakáva sa, že prvý kritický stav na jadrovom 

reaktore bloku Sanmen-1 generácie III+ typu 
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Westinghouse AP1000 vo východnej Číne sa dosiahne 
koncom júna 2018, povedal, podľa agentúry Reuters, 
Chen Hua, predseda China National Nuclear Power 
Corporation (CNNP). 

Zavážanie paliva do reaktora Sanmen-1 sa začalo v 
apríli 2018 po tom, ako bolo vydané povolenie od 
čínskej Národnej správy pre jadrovú bezpečnosť. 

China National Nuclear Corporation (CNNC) tento 
rok uviedla, že zavážanie paliva sa oneskorilo kvôli 
bezpečnostným kontrolám. CNNP je kótovaná pobočka 
štátnej CNNC. 

Stavba bloku Sanmen-1 sa začala v apríli 2009. V 
Číne sú štyri jadrové bloky AP1000, dva v lokalite 
Sanmen a dva v lokalite Haiyang v severovýchodnej 
Číne. 

 

Čínsky EPR Taishan-1 bude pripojený k sieti v júli  

  
Taishan-1, čínsky blok EPR 3. generácie, ktorý je vo 

výstavbe v juhovýchodnej provincii Guangdong, je 
naplánovaný na pripojenie k sieti v júli 2018, uviedla 
čínska Národná správa jadrovej bezpečnosti (NNSA). 

NNSA uviedla, že Taishan-1 dosiahol prvý kritický 
stav 6. júna 2018 a v súčasnosti pracuje v skúšobnej 
prevádzke na nízkom výkone. Bude prvým EPR na 
svete, ktorý dosiahne reťazovú reakciu. Taishan -1 by 
mal dosiahnuť plný výkon v treťom štvrťroku 2018, 
povedala NNSA. 

Podľa predchádzajúcich správ, tento EPR s 
výkonom 1660 MW má podľa plánu začať komerčnú 
prevádzku do konca roka 2018. Očakáva sa, že Taishan 
-2, druhý EPR, začne komerčnú prevádzku v roku 
2019. 

Taishan -1 a -2 sa budujú na základe zmluvy 
podpísanej francúzskou štátnou spoločnosťou Areva a 
spoločnosťou China General Nuclear (CGN) v 

novembri 2007. Spoločnosť Areva bola odvtedy 
reštrukturalizovaná a jej reaktorová divízia bola 
premenovaná na Framatome. CGN vlastní 70% 
projektu EPR Taishan a francúzsky prevádzkovateľ 
EDF zostávajúcich 30%. 

Výstavba bloku Taishan-1 sa začala v roku 2009 a 
Taishan-2 v roku 2010. Prvý EPR vo fínskej JE 
Olkiluoto sa stavia od roku 2005 a termín jeho 
spustenia sa niekoľkokrát posúval, s komerčnou 
prevádzkou naplánovanou na máj 2019. 

 

Začína sa zavážanie paliva na druhom bloku AP1000 

na čínskej JE Haiyang  

  
Zavážanie jadrového paliva na čínskom jadrovom 

bloku Haiyang-1, ktorý je vo výstavbe v provincii Šan-
tung v severovýchodnej Číne sa začalo 21. júna 2018, 
uviedla Čínska agentúra pre atómovú energiu (CAEA). 

Tlakovodný reaktor Westinghouse AP1000 
generácie III+, ktorého výstavba sa začala v septembri 
2009, sa stal druhým AP1000, ktorý vstúpil do štádia 
zavážania paliva po bloku Sanmen-1 v apríli 2018. 

CAEA uviedla, že všetky testy funkčnosti, 
technické, bezpečnostné a regulačné kontroly boli 
dokončené a blok splnil požiadavky dozoru. 

Westinghouse uviedol v samostatnom vyhlásení, že 
po zavezení paliva bude nasledovať dosiahnutie prvého 
kritického stavu, synchronizácia s elektrickou 
rozvodnou sieťou a konzervatívne, krok za krokom, 
skúšky pri zvyšujúcej sa úrovni výkonu až do 
bezpečného a úspešného dokončenia na výkone 100%. 

V Číne sú štyri jadrové bloky AP1000, ktoré sú vo 
výstavbe - dva na JE Sanmen a dva na JE Haiyang. 

 

Zo správ siete NucNet vybral Juraj Klepáč

 
 

Kalendár podujatí v jadrovej technike a energetike v roku 2018 

 

9.-14.9.2018, London UK World Nuclear Association Symposium, www.world-nuclear.org  

17. - 20. 9. 2018, Avignon, Francúzsko FONTEVRAUD9, www.sten-fontevraud9.org  

17.-20.9.2018, Vienna, Rakúsko 62nd IAEA General Conference 

17.-21.9.2018, Bratislava, Slovensko 
 
IAEA Training Course on Decommissioning Planning and Costing, 
http://kome.snus.sk/dpcam/ 
 

30. 9. - 4. 10. 2018, Praha, ČR TOPFUEL 2018, Reactor Fuel Performance Conference, 
topfuel2018@euronuclear.org, www.topfuel2018.org 

6.-8-11.2018, Aachen, Nemecko ICOND2018, Internationam Conference on Nuclear Decommissioning, 
www.icond.de 

3.-14.12.2018 Ottava, Kanada G4SR-1, Conference on Generation IV and Small Reactors, www.g4sr.org  
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