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V n i t n í  i n f o r m a c e

Ve er bude plánovan  odstaven první temelínský blok pro vým nu paliva

Vým na paliva, kontrola reaktoru, turbíny a bezpe nostních systém  pat í k
hlavním innostem, které v elektrárn  Temelín provedou b hem plánované
odstávky prvního bloku. Ta za ne dnes ve er a p edb žn  je plánována do
poloviny listopadu.

Snižovat výkon reaktoru za ne provozní personál v 18 hodin, elekt inu blok p estane
vyráb t o t i hodiny pozd ji. K odpojení turbogenerátoru od p enosové soustavy dojde

i t etinovém výkonu reaktoru kolem 21. hodiny. První dva dny za ízení chladne,
naplno se pak odstávkové práce rozb hnou od pond lí.

K hlavním innostem bude pat it vým na tvrtiny paliva. Ov ovat se bude stav tlakové
nádoby reaktoru a kontrolou projdou bezpe nostní systémy i všechny díly turbíny.
„Bude to v bec poprvé, kdy budeme otevírat najednou všechny ty i díly turbíny. Jde o
preventivní opat ení na základ  výsledk  kontrol turbíny druhého bloku,“ poznamenal
mluv í elektrárny Marek Sviták.

ty i kontejnery s použitým palivem budou vyvezeny do skladu použitého paliva, kde
obsadí 29. až 32. pozici. Zvýšený po et vyvážených kontejner  odleh í odstávkám v
následujících letech.

Celkov  zahrnuje harmonogram odstávky p ibližn  dvanáct tisíc inností. Na jejich
zajišt ní se bude podílet cca 700 pracovník  z šesti desítek dodavatelských firem a
tém  400 pracovník EZ.

Druhý blok je odstaven od 3. ervna. Aktuáln  je zavezeno palivo, uzav en reaktor a
zbývají záv re né zkoušky. „Od jejich výsledku se bude odvíjet start reaktoru, kterému
ale musí p edcházet povolení od SÚJB,“ poznamenal Sviták. Obnovení výroby elekt iny
je plánováno na za átek zá í.

Ani jedna z odstávek nebude mít vliv na dodávky elekt iny. „Ob  odstávky jsou s
edstihem nahlášené. Navíc v lét  je nižší spot eba a chyb jící výkon EZ pokryje

jinými zdroji,“ dodal Sviták.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elekt inu v prosinci 2000. V sou asnosti je
nejv tším zdrojem výroby elekt iny v eské republice. Svojí bezpe nou a bezemisní
produkcí kryje p tinu eské spot eby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické
energie. Jižní echy by s elekt inou z Temelína vydržely tém  4,5 roku, eským
domácnostem by sta ila na celý rok.
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