
Pátá letní jaderná škola na Ukrajině „Mládež a budoucnost jaderné energetiky“ 

Studenti a akademičtí pracovníci Západočeské univerzity v Plzni a Českého vysokého učení 

technického v Praze se na pozvání ukrajinského NAEK Energoatom zúčastnili Letní jaderné školy na 

Ukrajině, která proběhla v zařízení Jižněukrajinské jaderné elektrárny (JE) od 3. do 15. července 2016. 

Za Západočeskou univerzitu se zúčastnili Bc. Oleksander Sarana (FST, KKE), Ing. Kateřina 

Demjančuková (FST, KKE), Ing. Jan Zdebor, CSc. (FST, KKE), doc. Ing. František Hezoučký (FST, KKE) a 

Dr. Ing. Jaroslav Synáč (FST, KKE).  ČVUT v Praze reprezentovali studenti  Bc. Jiří Závorka, Bc. Vojtěch 

Pitoňák a Bc. Milan Routner.    

Pátého ročníku letní jaderné školy, kterou pořádá NAEK Energoatom, se zúčastnili především zástupci 

ukrajinských univerzit: Kyjevská národní univerzita, Charkovský polytechnický institut, Vinická 

národní technická univerzita, Národní univerzita - Lvovská polytechnika, Oděská národní 

polytechnická univerzita. Celkem se letní školy zúčastnilo přes 50 studentů a akademických 

pracovníků. První den při zahájení letní školy účastníky oficiálně přivítal v areálu Jižnoukrajinské JE 

generální ředitel elektrárny Vladimír Lisničenko spolu s dalšími představiteli elektrárny.  

Hlavní náplní letní školy byly přednášky akademických pracovníků, studentů a odborníků z praxe. 

Další součástí programu byly exkurze na zařízení Jižněukrajinské JE a s ní spojených hydroelektráren – 

Tašlické přečerpávací vodní elektrárny a Alexandrovské vodní elektrárny na řece Jižní Bug. 

Jižněukrajinská JE má tři reaktory typu VVER 1000, z nichž první byl uveden do provozu v roce 1982, 

druhý v roce 1985 a třetí v roce 1989. Tašlická přečerpávací vodní elektrárna byla uvedena do 

provozu v roce 2006 a její dostavba stále pokračuje.  

V rámci doprovodného programu proběhla exkurze do Muzea raketových vojsk, které se nachází 

přibližně 25 km od města Pervomajsk. Součástí exkurze byl sestup do původního sila 

mezikontinentálních raket s jadernými hlavicemi.  

Na závěr letní školy byly vyhlášeny nejlepší studentské prezentace. Na prvním místě se umístil Bc. Jiří 
Závorka, který prezentoval téma své diplomové práce HAFNIUM BURNABLE ABSORBER LAYER USED 
FOR FUEL CLADDING OXIDATION REDUCTION. Kromě úspěšné reprezentace v odborné části letní 
školy se českému fotbalovému týmu podařilo zvítězit ve futsalovém turnaji.  
 
Ing. Kateřina Demjančuková 
V Praze 21.7.2016 

 

Foto 1: Skupinové foto účastníků letní školy se získanými certifikáty před Jižněkrajinskou JE 



 

Foto 2: Zástupci ZČU a ČVUT  

 

Foto 3: Diplom za vítězství českého týmu ve futsalovém turnaji  


