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Cvičení SAFEGUARD Dukovany 2014
Cvičení SAFEGUARD Dukovany 2014 prověří součinnost vojáků, policistů a
společnosti ČEZ při vnější ochraně Jaderné elektrárny Dukovany.
Ve dnech 30. května až 3. června 2014 se uskuteční v okolí Jaderné elektrárny Dukovany
součinnostní cvičení příslušníků Armády České republiky, Vojenské policie, Policie České
republiky a pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany s cílem prověřit připravenost
k zajištění vnější ochrany tohoto objektu.
Cvičení je připraveno v souladu s doporučením Evropské komise a programy zvyšování
bezpečnosti jaderných zařízení a navazuje na obdobné loňské cvičení SAFEGUARD 2013
uspořádané při Jaderné elektrárně Temelín.
Za AČR se do cvičení zapojí příslušníci 191. pěší roty aktivní zálohy společně
s vojáky Krajského vojenského velitelství Jihlava, 22. základny vrtulníkového letectva
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a Vojenskou policií. Součinnost jim poskytnou
příslušníci Policie České republiky v podřízenosti Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina a pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany.
Jednotka aktivní zálohy AČR se k Jaderné elektrárně Dukovany přesune v pátek
30. května 2014 po splnění výcvikových úkolů ve Vojenském výcvikovém prostoru
Boletice. Během víkendu 31. května a 1. června 2014 dojde v bezprostředním okolí
elektrárny ke zřízení kontrolně propouštěcích míst a strážního stanoviště a bude zahájeno
fyzické střežení vnějšího perimetru objektu příslušníky pěší roty. Celé cvičení vyvrcholí
součinnostními ukázkami v pondělí 2. června 2014, při kterých budou společně vojáci a
policisté reagovat na různé varianty simulovaného napadení elektrárny. Do cvičení se
zapojí i vrtulníky z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou, psovodi a pyrotechnici Vojenské policie.
Výše uvedená kontrolně propouštěcí místa a strážní stanoviště vojáci zaujmou na
vybraných účelových přístupových komunikacích na pozemcích jaderné elektrárny tak, aby
nebyl dotčen běžný silniční provoz v okolí elektrárny. Oprávněnost vstupu a vjezdu do
objektu elektrárny při průjezdu zřízenými kontrolně propouštěcími místy však bude po
celou dobu cvičení kontrolována také cvičící jednotkou.
Kontaktní osoba za Armádu České republiky:
podplukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České
republiky, tel.: 973 216 044, 724 033 396, e-mail: kangs@army.cz
Kontaktní osoba za Policii České republiky:
mjr. Dana Čírtková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, tel.: 974
261 207, 725 375 094, e-mail: pio@policievysocina.cz
Kontaktní osoba za Jadernou elektrárnu Dukovany:
Petr Spilka, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany, tel.: 602 234 168, e-mail:
petr.spilka@cez.cz
Informace o dění v JE Dukovany a jejím okolí najdete na internetové stránce www.aktivnizona.cz
nebo www.cez.cz.
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