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DEN MATEK V ELEKTRÁRNĚ

NÁVŠTĚVA PŘEDSEDY VLÁDY

CVIČENÍ BLACKOUT 2015



Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou druhé číslo letošního Zpravo-
daje Jaderné elektrárny Dukovany, který vám pravidelně 
přináší informace z elektrárny i našeho regionu. V květnu 
jsme si připomněli 30. výročí uvedení 1. reaktorového 
bloku do zkušebního provozu. Jsem rád, že naše výsledky 
dokazují, že po celou dobu byla elektrárna provozována 
bezpečně a spolehlivě a právem se řadí mezi nejlépe 
provozované jaderné elektrárny na světě.  V současné 
době se blíží k závěru přípravy k podání žádosti Státnímu 
úřadu pro jadernou bezpečnost o vydání licence k provozu 
na další období. Věřím, že je elektrárna díky průběžným 
investicím do bezpečnosti a modernizaci zařízení na tento 
provoz dobře připravena. V měsících březnu a dubnu 
proběhly odstávky 2. a 3. bloku. Kromě výměny paliva 
byly při nich provedeny další práce k naplnění požadavků, 
které vyplynuly ze stresstestů a přispívají k dalšímu posílení 
bezpečnosti provozu. Významnou událostí bylo také cviče-
ní Blackout 2015, při němž jsme procvičili obnovu napájení 
pro všechny čtyři bloky. Rád bych také upozornil na konfe-
renci „Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?“, z níž 
vyplynula jednoznačná podpora regionu k dalšímu provo-
zu a rozvoji jaderné elektrárny. Této podpory si nesmírně 
vážím a děkuji za ni.
Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany
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V elektrárně cvičili pád kontejneru  
při převozu použitého paliva 

Cílem cvičení bylo prověřit postupy řešení nehody při převozu jader-
ného paliva. Simulovaný pád transportního kontejneru po vykolejení 
transportního vagonu způsobil zranění jedné osoby, nedošlo však 
k narušení těsnosti kontejneru. 
Na místo byly přivolány hasičské a radiační jednotky, které prověřily 
těsnost kontejneru. Simulovaná středně těžká zranění figuranta byla 
ošetřena a následně byl převezen do Nemocnice Třebíč. Transport-
ní kontejner byl potom cvičně převezen zpět na reaktorový blok, kde 
by v případě této události byly provedeny další zkoušky  
a kontrolní měření. 

Jednání Občanské 
bezpečnostní komise

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 se Občanská 
bezpečnostní komise setkala na svém 
pravidelném zasedání v elektrárně. Starostové 
si od ředitele  elektrárny a partnerů 
za jednotlivé oblasti vyslechli informace 
o provozních výsledcích za první čtvrtletí roku 2015, o ukončené 
a připravované odstávce, aktuálním počtu zaměstnanců i novinkách 
v oblasti havarijní připravenosti. Ředitel Miloš Štěpanovský dále 
informoval o postupu pří přípravě žádosti k získání licence pro 
1. blok a o připravovaném jednání evropského sdružení státních 
jaderných dozorů ENSREG. 
Jedním z témat, která OBK zajímají, byla i připravenost na možná 
rizika spojená s používáním bezpilotních dálkově ovládaných 
létajících zařízení, tzv. dronů. Přijatá opatření, týkajících se v této 
souvislosti obou našich elektráren, přednesl vedoucí fyzické 
ochrany JE Julius Sabó.
V květnu zavítala OBK na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín 
a zúčastnila se společného setkání nově zvolených starostů 
z regionu JE Dukovany.
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Jarní odstávky 
reaktorových bloků

Dne 20. 3. 2015 byla ukončena 
odstávka 3. reaktorového 
bloku přifázováním obou turbín, 
nejprve TG31 a následně TG32. 
Odstávka trvala 20,4 dne.
Při odstávce bylo provedeno 
mimo standardní plánované 
údržby i 46 významných 
technických akcí, z nichž ty 
nejdůležitější vychází ze závěrů 
stresstestů. Další plánovanou 
odstávkou byla odstávka 2. bloku 
v dubnu, která trvala 34,5 dne.
V měsících květnu–srpnu 
probíhají práce na zodolnění 
střechy strojovny 1. HVB a budovy 
hasičského sboru.
Odstávka 1. bloku se uskuteční 
v době 29. 8. až 25. 10. a 4. blok 
přijde na řadu v prosinci.

Geologický průzkum k 5. bloku elektrárny

Zajištění budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany se v současnosti stalo jedním z aktuálních 
a probíraných témat, která se rovněž dostala do popředí zájmu významných politiků. Podpora 
státních představitelů je důležitá, stejně tak jako podpora regionu.

Zajištění rozvoje elektrárny, zejména pak výstavba no-
vých bloků, je složitý proces s velkou časovou náročnos-
tí. Již nyní lze zaznamenat množství přípravných prací, 
které musí bezprostředně předcházet samotné výstavbě 
nového jaderného bloku. 
Jednou z takových činností je i probíhající inženýrsko-
geologický a hydrogeologický průzkum, v jehož souvis-
losti je možné na plochách západně od elektrárny 
Dukovany již delší dobu pozorovat neúnavnou práci 
vrtné soupravy. 
Cílem tohoto průzkumu je ověření vhodnosti geolo-
gického podloží lokality pro výstavbu nových bloků, 
a dále také stanovení směru a rychlosti proudění pod-
zemních vod. Dílčí výsledky dokladují příznivou situaci 
ve zkoumaných oblastech. Práce budou probíhat nadále 
i v příštích letech. Postupně bude zvyšována podrobnost 
průzkumů a bude také probíhat zahušťování sítě vrtů 
na polích směrem na Slavětice, tedy v místech, kde se 
předpokládá výstavba nových jaderných bloků.



Na třebíčské konferenci 
s názvem „Umíme postavit 
5. blok v Dukovanech včas?“ 
podepsali zástupci regionu, 
kteří představují téměř sto 
tisíc občanů,  a také firmy tzv. 
Třebíčskou výzvu, která je 
určena vládě České republiky.

■ „Účastnící konference si 
jsou vědomi závažnosti situace, 
spojené s dlouhodobým 
využitím lokality Jaderné 
elektrárny Dukovany pro 
energetickou výrobu. Vnímáme 
se znepokojením současnou 
situaci v české energetice 
a region právem vyjadřuje velké 
obavy, že pátý blok Jaderné 
elektrárny Dukovany nebude 
postaven včas, tedy dříve, 
než budou současné bloky 
odstavovány,“ uvedl předseda 
Energetického Třebíčska 
Vítězslav Jonáš. 

■ Starostové a zástupci regi-
onů považují za hlavní příčinu 
problému ve zdlouhavých 
rozhodovacích a legislativních 
procesech, v absenci reálného 
modelu financování nové výstav-
by včetně hledání strategického 
partnera a v absenci zásadního 

rozhodnutí vlády ČR o výstavbě 
nového bloku v Dukovanech 
a nastavení odpovídajících kon-
trolních mechanizmů.  

■ Sto tisíc lidí v regionu 
a desítky firem žádají vládu 
o rozhodnutí. Zapojení českého 
průmyslu do přípravy a realiza-
ce nových projektů jaderných 
zdrojů v ČR je důležité z hledis-
ka udržení a rozvoje zkušeností 
českého průmyslu, z pohledu 
využití domácího potenciálu 
a je to také možnost expanze 
českých firem do zahraničních 
projektů. 

K Třebíčské výzvě se přidal 
i prezident Hospodářské 
komory ČR Vladimír Dlouhý, 
který na konferenci vystoupil: 
„Z důvodů udržení pokračování 
výroby v lokalitě Dukovany je 
klíčová výstavba pátého bloku 
v Dukovanech.“

K výzvě se přidali přítomní 
poslanci a senátoři a hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.  
„I když tady v Třebíči přesvěd-
čujeme přesvědčené, je dobré, 
že hlas z regionu je stále silněji 
slyšet,“ řekl hejtman Běhounek. 

Senátoři: Třebíčskou výzvu 
bereme vážně
„Je to boj o svobodu české 
energetiky. Je to boj o budou-
cnost. Je to boj o prosperitu 
regionu. To vše je v Třebíčské 
výzvě. Jsem rád, že vznikla 
a beru ji vážně,“ vyjádřil předse-
da Výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní pro-
středí Senátu Parlamentu ČR 
Miloš Vystrčil. 
K Třebíčské výzvě se připojil 
také senátor František Bradáč, 
který je místopředsedou senát-
ního podvýboru pro dopravu 
a energetiku: „V případě rychlé-
ho neřešení přípravy a výstavby 
5. bloku v Dukovanech a po po-
stupném odstavení stávajících 
čtyř bloků by v budoucnosti 
ČR mohla přijít o jednu ze dvou 
stávajících jaderných lokalit. Vlá-
da ČR nemůže brát na lehkou 
váhu hlasy ze zdejšího širokého 
regionu.“
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Umíme postavit 5. blok
v Dukovanech včas?
25. BŘEZNA: KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VEŘEJNOSTI, FIREM, KRAJE VYSOČINA, 
SENÁTORŮ A JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY, KONANÁ 25. BŘEZNA 
V TŘEBÍČI, POTVRDILA ZÁJEM NA VÝSTAVBĚ 5. BLOKU V DUKOVANECH

  ÚČASTNÍCI
  KONFERENCE

■  Energoregion 2020

■  Ekoregion 5

■  Sdružení Energetické
 Třebíčsko

■  Okresní hospodářská komora
 Třebíč

■  Občanská bezpečnostní
 komise při JE Dukovany

■  Jiří Běhounek, hejtman Kraje
 Vysočina

■  Vladimír Dlouhý, prezident
 Hospodářské komory ČR

■  Senátoři Miloš Vystrčil
 a František Bradáč

■  Zástupci Jaderné elektrárny
 Dukovany
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Jaderná elektrárna Dukovany
dostala prioritu
V PÁTEK 22. 5. NAVŠTÍVIL ELEKTRÁRNU MINISTR FINANCÍ ANDREJ BABIŠ  
A V SOBOTU 23. 5. PŘEDSEDA VLÁDY BOHUSLAV SOBOTKA  
S MINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU JANEM MLÁDKEM

Tisková konference premiéra v infocentru

Ministr Babiš se seznámil s plánem 5. bloku

■  V pondělí 18. května 
schválila vláda České republiky 
Aktualizovanou státní energetic-
kou koncepci (ASEK), která je 
klíčovým státním strategickým 
dokumentem v oblasti energeti-
ky. Dokument dává strategické 
zadání pro rozvoj české energe-
tiky na dalších 25 let.
Posláním ASEK je zajistit spo-
lehlivou, bezpečnou a k životní-
mu prostředí šetrnou dodávku 
energie pro potřeby obyva-
telstva a národní ekonomiky 
a rovněž zabezpečit, že Česká 
republika bude mít k dispozici 
stálé dodávky energie i v pří-
padných krizových situacích.
ASEK počítá s dalším rozvojem 
jaderné energetiky v zemi. Po-
dle ní by si země měla nadále 
udržet soběstačnost ve výrobě 
elektrické energie založené 
na výrobě z jádra a obnovitel-
ných zdrojů.

■ Premiér Sobotka při své 
návštěvě Dukovan prohlásil, 
že vláda počítá se stavbou 
dvou nových bloků v jaderných 

elektrárnách v Dukovanech 
a Temelíně. Výběrové řízení 
na dodavatele prvního bloku 
by podle premiéra mohlo začít 
koncem roku 2016. 
Stavba prvního z bloků by 
měla vzhledem ke stáří elek-
trárny začít v Dukovanech. 
Ve středu 3. června se vláda 
vrátí k projednávání Národního 
akčního plánu rozvoje jaderné 
energetiky, který mimo jiné řeší, 
jak do budoucna financovat 
výstavbu nových jaderných 
zdrojů v České republice. Pro 
budoucnost české energetiky 
to bude podle premiéra klíčové 
rozhodnutí. 
Podle premiéra je potěšující, že 
rozvoj dukovanské elektrárny 
má silnou podporu okolních 
obcí i Kraje Vysočina. 
Elektrárna podle něj 
vytváří základ ekono-
mické stability regionu.

■ Také ministr financí 
Andrej Babiš vyjádřil při 
své návštěvě Dukovan 
plnou podporu výstavbě 

5. bloku a zároveň uvedl, že 
podle jeho názoru by stavbu no-
vého jaderného bloku v elektrár-
ně Dukovany měla z vlastních 
zdrojů financovat Skupina ČEZ. 

■ Předseda představenstva 
a generální ředitel Skupiny ČEZ 
Daniel Beneš uvedl, že budování 
bloku v Dukovanech by mohlo 
začít kolem roku 2025, do pro-
vozu by se pak mohl uvést 
za sedm let. Zároveň dodal, že 
všude na světě, kde se staví 
jaderné elektrárny, je to 
ve spolupráci se státem.

Premiér Sobotka: 
„Koncepce, kterou 
budeme na vládě 
projednávat 3. června, 
počítá s tím, že bychom 
začali připravovat 
výstavbu nového bloku 
tady v Dukovanech, 
současně by se začala 
připravovat výstavba 
nového bloku  
v Temelíně. 



Učitelé přírodovědných 
předmětů navštívili 
Jadernou elektrárnu Dukovany
SEMINÁŘE VĚNOVANÉ ENERGETICE NABÍZÍ ŠKOLÁM 
ZDARMA SPOLEČNOST ČEZ, A. S., V RÁMCI 
SVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
SVĚT ENERGIE.

Osmnáct pedagogů, vyučujících fyziku, matematiku či in-
formatiku ze základních a středních škol Jihomoravského 
kraje, zavítalo 24. března na vzdělávací seminář a exkurzi 
do Jaderné elektrárny Dukovany. Kromě prohlídky strojov-
ny a zmodernizovaného informačního centra se účastníci 
akce také dozvěděli, jak ozvláštnit své hodiny novými 
motivujícími aktivitami. 
Na programu byly dva bloky praktických seminářů pod 
vedením zkušené lektorky Dany Forýtkové a dále prohlídka 
strojovny a nově otevřeného informačního centra. 

Proč na jadernou elektárnu
Většinu účastníků lákala možnost nahlédnout „pod poklič-
ku“ výroby jaderné energie hlavně proto, aby byli schopni 
svým žákům a studentům podat ucelený a praktický 
výklad. Velmi přínosným také shledávají to, že se na den 
mohli vžít do role žáků a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak 
sami reagují na nové metody výuky. Několik pedagogů 
také přiznalo, že nově nabyté zkušenosti jsou pro ně 
přínosem a podnětem pro další vzdělávání. „Na semináři 
nejvíce oceňuji to, že jsem se dozvěděla spoustu informací 
o nových výukových metodách, které jsem dosud neznala, 
a zajímavosti ze světa energie. Ke kvalitě semináře přispělo 
i příjemné vystupování a mnohaleté zkušenosti lektorky. 
Potěšila mě i volba nevšedního prostředí a prohlídka 
informačního centra,“ říká Soňa Vymazalová ze Střední 
odborné školy obchodu, dopravy a služeb. 
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Přednášky zaměstnanců EDU 
na středních školách
Skupina ČEZ dlouhodobě spolupracuje s vybranými střed-
ními školami po celé republice. V regionu Jižní Moravy 
a Vysočiny je to hned dvanáct škol. Jsou to školy spádové 
pro lokalitu JE Dukovany. Většina zaměstnanců elektrárny 
v těchto školách studovala, i jejich děti studovaly, či stále 
ještě studují. Každý má možnost se po letech na toto 
místo, kde se vzdělával, vrátit. Ať už v pozici rodiče třeba 
na třídních schůzkách či při setkání absolventů. Některým 
zaměstnancům elektrárny se možnost po letech se podívat 
opět do školy naskytla i z jiné pozice. V rámci odborného 
vzdělávání měli možnost postavit se za katedru a promluvit 
k žákům těchto škol. Přiblížit jim svoje pracovní pozice 
a říci něco k provozu JE Dukovany. 
Michal Zoblivý, manažer útvaru Jaderná bezpečnost 
přednášel na Střední odborné škole na Sokolské v Brně 
o bezpečnosti jaderných elektráren. Operátor sekundární-
ho okruhu Robert Kratochvíl mluvil o elektrárně a přiblížil 
žákům Gymnázia Tř. Kpt. Jaroše v Brně, co obnáší praco-
vat na blokové dozorně.

Den firem na fakultě 
strojního inženýrství v Brně
Ve čtvrtek 12. března 2015 dostali studenti Vysokého učení 
technického v Brně příležitost potkat se se svými potencio-
nálními budoucími zaměstnavateli. 
Fakulta strojního inženýrství pořádá Den firem pravidelně 
a v letošním roce se uskutečnil již 17. ročník. Spolupráce 
fakulty s firmami a průmyslovými podniky patří k důležitým 
prioritám Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Tato 
spolupráce se odráží jak v oblasti pedagogické, tak v ob-
lasti vědeckovýzkumné. 
Že je o Den firem zájem, napovídá stále se zvyšující 
počet prezentujících se firem a také zájem studentů. 
Mezi prezentujícími firmami nechyběla ani Skupina 
ČEZ, která dlouhodobě s Fakultou strojního inženýrství 
VUT spolupracuje. Studenti, kteří mají příležitost 
na tomto veletrhu navázat kontakt se svými budoucími 
zaměstnavateli, hodnotí setkání se zástupci firem kladně. 
Zástupci firem pak přímo na fakultě poznávají úroveň 
a kvalitu jednotlivých ústavů a mohou se tak setkat se 
specialisty svého oboru. 



Tým  odborníků  v JE Dukovany 
dne 5. 3. 2015 procvičil zásah 
při tzv. blackoutu celé elektrárny 
(Station Black Out – ztráta napá-
jení na všech 4 blocích). Poprvé 
byly v rámci cvičení odzkoušeny 
nové záložní dieselgenerátory. 
Jejich start proběhl úspěšně. Šlo 
sice jen o cvičení, ale právě jeho 
průběh poskytuje neocenitelné 
informace pro úspěšné zvládnutí 
obdobných skutečných situací. 
■ Hlavní cíl cvičení 
Prověřit součinnost osádky blo-
kové dozorny a směnového inže-
nýra při stavu SBO na Jaderné 
elektrárně Dukovany ve vztahu 
k dispečinkům přenosové sou-
stavy. Dále byla ověřena aktivace 
pohotovosti organizace havarijní 
odezvy na základě klasifikace 
mimořádné události směnovým 
inženýrem.

■ Očekávaný přínos cvičení 
Dalšími očekávanými přínosy 
cvičení bylo získání zpětné vazby 
a podnětů pro zlepšení postupů 
a zkrácení časů do obnovy při 

blackoutu nebo jiných větších 
poruchách přenosové a dis-
tribuční soustavy ČR, ověření 
provázanosti dokumentace EDU 
s ČEPS a E.ON, podchycení 
požadavků na aktualizace. Bylo 
ověřeno, zda jsou akceptovány 
potřeby EDU při blackoutu.
■ Nové dieselgenerátory v akci
Scénář definoval jako příčinu ex-
trémní počasí na území, v jehož 
důsledku došlo k pádu stožáru 
400 kV vedení a postupným 
řetězením dalších poruch v pro-

pojených elektrizačních sousta-
vách, které vedly k úplné ztrátě 
napětí vlastní spotřeby. Právě 
pro tento případ jsou od polovi-
ny loňského roku na elektrárně 
dva nové záložní dieselgenerá-
tory, které byly poprvé v rámci 
cvičení spouštěny. 
I přesto, že je hrozba tzv. 
blackoutů z různých příčin stále 
větší, pravděpodobnost, že by 
došlo k takové souhře náhod, 
která vyústí v úplnou ztrátu 
napětí, je velmi malá, ale i přesto 
se na tuto variantu důsledně 
připravujeme. 
■ Dobrá praxe
Cvičení ověřilo, že využití nových 
AAC dieselagregátů přineslo 
zlepšení postupů a zkrácení 
časů do obnovy při blackoutu 
nebo jiných poruchách přeno-
sové a distribuční soustavy ČR. 
Akce proběhla ve spolupráci 
s příslušnými síťovými pracovišti 
(dispečinky, rozvodnami, vodní-
mi elektrárnami). Přínosy těchto 
cvičení potvrdila již v minulosti 
mezinárodní mise OSART a za-
řadila je mezi tři nejvýznamnější 
dobré praxe na EDU. 
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Záložní dieselgenerátor AAC DG

Bloková dozorna trenažéru při cvičení

Blackout 2015
CVIČNÝ BLACKOUT VŠECH ČTYŘ BLOKŮ JE DUKOVANY
PROVĚŘIL NASTAVENÉ POSTUPY I NOVÉ ZÁLOŽNÍ DIESELGENERÁTORY

Cvičení Blackout 
bylo na dukovanské 
elektrárně poprvé 
uskutečněno v roce
2007. Od té doby je 
prováděno každoročně.
Mezinárodní mise 
OSART je označila 
za tzv. dobrou praxi, 
vhodnou i pro další 
jaderné elektrárny.

 Jan SuchardaFOTO

 Libor FejtaTEXT
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■ Jaké je poslání a úkoly Jed-
notky pro ochranu JE Policie 
ČR dislokované na EDU?
Primárním úkolem našeho útvaru 
je zajistit pohotovostní ochranu 
JE Dukovany. Následně plníme 
další úkoly, které nám vyplývají 
z ustanovení zákona o Policii ČR, 
kdy chráníme bezpečnost osob, 
majetku a veřejný pořádek.
■ V současné době se ve svě-
tě množí akce individuálních 
teroristů, kterým nezáleží 
na vlastním životě. Jste při-
praveni na střet s nimi?
Samozřejmě, v rámci výcviku se 
intenzivně připravujeme na ak-
tuální hrozby, jak na individuální, 
tak skupinové. Je nezbytně nut-
né neustále reagovat na aktuální 
hrozby a vývoj trestné činnosti 
nejen na území České republi-
ky, ale také v Evropě a na celém 
světě.
■ Měli jste za dobu své exis-
tence „ostrý“ zásah v elek-
trárně?
Ostrý zásah zatím ne. Několik 
menších náznaků ano. V na-

šem případě je nutné ke každé 
vzniklé situaci přistupovat s ma-
ximálním nasazením a velkou 
obezřetností. Z historie policejní 
praxe již bylo zaznamenáno 
mnoho případů z podcenění 
situace a následných tragických 
následků. 
■ A případná činnost mimo 
elektrárnu? 
Naše zásahy se většinou týkají 
spolupráce s kolegy ze služby 
kriminální policie a vyšetřování. 
Těmto útvarům napříč celým kraj-
ským ředitelstvím poskytujeme 
asistenci, která je na základě vy-
hodnocené závažnosti zapotřebí 
při policejním zákroku. Většinou 
se jedná o zákroky při zadržení 
pachatelů na úseku drogové 
scény, násilné nebo rozsáhlé 
majetkové trestné činnosti v pří-
padech, kdy je nebo byl bezpro-
středně ohrožen život a zdraví 
osob. V současné době zasa-
hujeme i vícekrát v měsíci mimo 
elektrárnu. Jak při dlouhodobě 
připravovaných akcích, tak i při 
okamžitých zásazích – například 

lze zmínit zákrok ve Žďáru nad 
Sázavou v říjnu minulého roku.
■ Jak vypadá „běžný“ pra-
covní den příslušníka vaší 
jednotky?
Běžný pracovní den policisty 
naší jednotky spočívá v neustálé 
připravenosti k okamžitému 
zákroku, což znamená příprava 
výstroje a výzbroje, nepravidelná 
kontrola vnějšího a vnitřního 
prostoru EDU, dále provádíme 
pyrotechnické prohlídky vozidel 
s nebezpečným nákladem vjíž-
dějící do areálu EDU, případně 
doprovody vozidel při navážce 
jaderného paliva. Mezi každo-
denní činnosti patří samozřejmě 
intenzivní výcvik, zahrnující např. 
kondiční přípravu, střeleckou 
přípravu, taktickou přípravu, 
přípravu pro práci ve výškách 
a nad volnou hloubkou, krizové 
vyjednávání, zdravotní a psy-
chologickou přípravu, přípravu 
řidičů a další.

Jednotka pro ochranu 
JE Dukovany Policie ČR
HLAVNÍM ÚKOLEM JEDNOTKY JE ZAJISTIT POHOTOVOSTNÍ OCHRANU 
JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY, ALE TAKÉ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI 
SLOŽKAMI POLICIE ČR V RÁMCI KRAJE VYSOČINA PŘI ŘEŠENÍ ZVLÁŠTĚ 
ZÁVAŽNÝCH A NEBEZPEČNÝCH PŘÍPADŮ

Mjr. Bc. Michal Čeklovský,
velitel jednotky v elektrárně



 A. Staněk a archiv firmy KalimetaFOTO

 Alena HostašováTEXT

Obec Kuroslepy leží osm kilomet-
rů jihovýchodním směrem od Ná-
měště nad Oslavou. Osada vznik-
la na soutoku potoků Luh a Há-
jek, v dolině chráněné ze všech 
stran smíšenými lesy, blízko řeky 
Oslavy a říčky Chvojnice. První 
písemná zmínka o Kuroslepech 
je z roku 1349, kdy majitel břez-
nického panství Ješek z Náchoda 
pojistil věno své manželky Skon-
ky na Březníku a Kuroslepech. Se 
svou nadmořskou výškou 334 m 
patří mezi nejníže položené obce 
v okrese Třebíč. Dnes v obci 
se 153 obyvateli vykonává funkci 
starosty od roku 1999 pan Vla-
dimír Bureš. Na kulturním životě 
obce se ve značné míře, vedle 
obecního úřadu, podílí také místní 
sbor dobrovolných hasičů. 
■ Kulturní akce
Každoročně se v obci pořádají 
ostatky, dětský karneval, den dětí, 
mikulášská besídka a v závěru 
roku pak silvestrovský ohňostroj. 
Dlouholetou tradici v obci má 
srpnová pouť. V sobotu dopoled-
ne místní mládež postaví a ozdobí 
májku a vyzdobí obecní dvůr. 
Stárci s muzikanty obcházejí ves-
nici, u každého domu hrají, zpívají 
a tančí. Večer je pak pod širým 

nebem předpouťová zábava. 
V neděli je sloužena na náměstíč-
ku mše svatá a po ní se mohou 
občané pobavit pod májkou. 
■ Sport
Pro sportovní vyžití mají obyvatelé 
k dispozici fotbalové hřiště, více-
účelové hřiště vhodné pro tenis, 
nohejbal, volejbal a basketbal. 
Děti si mohou zadovádět na dět-
ském hřišti, na kterém je kolotoč, 
víceúčelový domek se skluzav-
kou a mostem, pískoviště a dvě 
houpačky. Okolí obce Kuroslepy 
je obklopeno přírodní rezervací 
Údolí Oslavy a Chvojnice, která je 
vyhlášena jako oblast klidu. Kraji-
na kolem řek nabízí mnoho ro-
mantických zákoutí se zajímavou 
flórou a faunou a je vyhledávanou 
rekreační oblastí s místem pro 
rybaření a houbaření.
Místní čtenáři mohou využít 
služeb knihovny s fondem 1844 
knihovních jednotek a bez-
platným internetem. V obci se 
nachází kaple, která slouží i jako 
hasičská zbrojnice. Pamětní des-
ky umístěné na Obecním domě 
jsou věnovány obětem 1. sv. války, 
Antonínu Pelánovi (umučenému 
v Německu v roce 1942), Miloši 
Oulehlovi (umučenému v roce 
1942 v Kounicových kolejích) 
a k založení místní školy v roce 

1926. V roce 2013 byla odhalena 
pamětní deska plk. Ing. Stanisla-
vu Rejtharovi, pilotu 313. perutě 
RAF ve Velké Británii a účastníku 
SNP. V obci má sídlo několik pod-
nikatelských subjektů např. Pila 
Kuroslepy, Josef Studený – ko-
vovýroba a zámečnictví, STANĚK 
- STŘECHY, s.r.o., Zbyněk Psota 
– zahradnictví, Stavební práce 
Vlastimil Pařízek, Zámečnické 
a klempířské práce Miroslav Eliáš. 
Od letošního roku je otevřen nad 
obcí s nádherným výhledem kru-
hový hotel s hudební restaurací 
a centrem vzdělávání a relaxace 
Kalimeta s.r.o. 
V závěru našeho rozhovoru jsem 
si dovolila položit tradiční otázku 
panu starostovi: 
■ „Pane starosto, pracujete 
jako neuvolněný starosta, máte 
ještě čas na nějakého koníčka 
nebo jakým způsobem relaxu-
jete?“
„Díky přebujelé státní administ-
rativě jsem nucen i o víkendech 
ve svém volném čase zpracová-
vat agendu požadavků těchto 
úředníků a zbývající volný čas 
věnuji vnoučatům.“ 
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Kuroslepy
PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O OBCI POCHÁZÍ Z ROKU 1349.
RODÁK PLK. STANISLAV REJTHAR BOJOVAL ZA NAŠI SVOBODU JAKO
PILOT 313. STÍHACÍ PERUTĚ RAF VE VELKÉ BRITÁNII A VE SLOVENSKÉM
NÁRODNÍM POVSTÁNÍ.

■  ostatky
■  den dětí
■  dětský karneval
■  srpnová pouť
■  mikulášská besídka
■  silvestrovský ohňostroj

www.kuroslepy.cz

Obec je obklopena
přírodní rezervací
Údolí Oslavy
a Chvojnice, která 
nabízí mnoho 
romantických zákoutí
a je vyhledávanou 
rekreační oblastí.

  TRADICE A ZVYKY V OBCI



Na vaší přednášce mě zaujalo 
povídání o Zimbardově 
tečce hrdinství. Pro čtenáře 
jen přiblížím, že Philip 
Zimbardo, jeden z předních 
světových psychologů, vzal 
na vaší schůzce černý fix 
a namaloval si na čelo černou 
tečku a vysvětlil, že pokud se 
člověk s tečkou na čele bude 
pohybovat mezi lidmi, přestane 
mu postupně vadit, že je 
terčem zkoumaných pohledů. 
Postupně si zvykne opouštět 
svoji sociální komfortní zónu 
a naučí se vystupovat ze stáda. 
Nenechá se tolik ovlivnit okolím 
a má schopnost být odlišným. 
U takového člověka je pak větší 
šance, že třeba pojede kolem 
nehody a poskytne pomoc, 
zatímco ostatní v souladu 
se stádem jen projíždějí. 
Myslíte si, že člověk, když 
pracuje v nějakém týmu nebo 
ve společnosti a vybočí, že je to 
žádoucí? 

Pracuji hodně s korporacemi 
a korporátní prostředí se 
v poslední době mění. Například 
v  jedné z největších českých 
bank mají skupinu pracovníků 
- říkají si „korporátní pankáči“, 
ti se snaží firmu inovovat 
zevnitř, pracují na zlepšení 
firemní kultury vybočováním 
a opouštěním zajetých vzorů. 
Dnes je vidět ten posun, že se 
začíná více cenit odvaha a umění 
říci svůj názor. 

■ Mám ale pocit, že se tyto 
praktiky nedělají tak dlouho. 
Přece jenom velké firmy mají 
svou firemní kulturu, své 
tradice, což je určitě dobré 
a zapotřebí, ale není to určitá 
„stádovitost“?
Přesně tak, musí to být 
vybilancované, opouštět 
komfortní zónu neznamená, že 
člověk nemusí se vším souhlasit, 
ale když se objeví něco, co 
nesouhlasí s mými hodnotami, 

Petr Ludwig: 
Součástí cesty 
k úspěchu 
jsou dílčí neúspěchy

S PETREM LUDWIGEM JSEM SE POPRVÉ 
SETKALA NA KONFERENCI, KDE PŘEDNÁŠEL 
O CHOROBNÉM ODKLÁDÁNÍ ÚKOLŮ 
(PROKRASTINACI). 
PO SKONČENÍ PŘEDNÁŠKY JSEM SI ŘEKLA: 
„TAK ROZHOVOR S PETREM LUDWIGEM 
ROZHODNĚ NEMOHU ODLOŽIT!“

 TEXT  Alena Hostašová
 FOTO  archiv P. L.



tak to prostě řeknu a ozvu se, 
že s tím nesouhlasím. Toto je 
základ inovací. Člověk má mít 
odvahu věci měnit, nejen slepě 
poslouchat autoritu. Historicky 
se ukázalo, že bezvýhradně 
poslouchat autoritu může být 
velký problém. Jít mimo zónu 
komformity a chovat se podle 
svých hodnot je žádoucí. 
Firemní kultura, která toto 
oceňuje, dokáže vychovávat 
osobnosti.

■ Ve své knize máte spoustu 
citátů, máte svůj vlastní nebo 
nějaké pravidlo, kterého se 
držíte?
Mám takovou velkou trojici: 
Hrdina koná - znamená to, že 
člověk by měl jít a o kterých 
věcech mluví, tak je i dělat 
a nejen o tom mluvit. Hrdina se 
„neposere“  – mít odvahu dělat 
velké věci. Hrdina ztělesňuje 
hodnoty - člověk by se měl 
chovat vždycky podle svých 
hodnot. Pravý charakter je, 
jak se chová, když se nikdo 
nekouká. To je také moje 
oblíbená myšlenka - aby se 
člověk mohl podívat do zrcadla, 
mít dobrý pocit, takzvanou 
osobní hrdost.

■  Na přednášce jste hovořil 
o rozhodování do tří vteřin. 
Stalo se vám někdy, že jste se 
rozhodl do tří vteřin a pak jste 
toho litoval?
Rozhodování do tří úderů srdce 
má odstranit výmluvy sám 
před sebou. Člověk si vždycky 
najde výmluvy, proč třeba něco 
neudělá. Je to právě příklad té 
nehody, kdy si říkáte, že bych 
měl u ní zastavit, ale pokud 
do tří úderů srdce nezastavíte, 
tak si najdete výmluvu, proč tam 
nezastavit. Ty tři údery srdce 
pomáhají zvýšit rozhodnost - jít 
a věc udělat. Což samozřejmě 
vede k tomu, že člověk udělá 
rozhodnutí a že se může 
splést. Na to je ale krásný citát 
od Václava Havla: „ Naděje není 
to přesvědčení, že něco dobře 
dopadne, ale jistota, že má 
něco smysl - bez ohledu na to, 
jak to dopadne.“ U opouštění 
komfortní zóny, takzvaném 
Zimbardoském hrdinství, by 
člověk měl řešit ten smysl 
na prvním místě i když to může 
znamenat nějaké riziko. 

■ Dopadá často vaše rychlé 
rozhodování špatně?
V drtivé většině dopadne dobře. 
Ale já když už něco udělám, tak 
toho nelituji i když to skončilo 
nějak špatně. Poučím se z toho, 
protože nutnou součástí cesty 
k úspěchu jsou dílčí neúspěchy. 
A z těch se člověk učí, jsou to 
věci, které nás rozvíjejí více než 
ty, které se nám podaří.

■ Myslíte si, že spěje tento 
svět ke konci prokrastinace? 
Myslím si, že se to nedá takto 
finalizovat. Že by si člověk 
jednou odškrtnul a hotovo. 
Každý den začíná sám 
za sebe. Jako člověk se ráno 
probouzí a může prožít deset 
dní efektivně, může odpočívat, 
sportovat, zdravě jíst, být v práci 
produktivní, ale prokrastinace 
někde na něj třeba desátý den 
číhá. Lidi je třeba vybavit, udělat 
prevenci, aby si na ni dávali 
pozor. Nemyslím si ale, že by ji 

člověk někdy porazil na 100 %. 
Spíš je to o tom prokrastinaci 
výrazně zmírnit, třeba o 60-80 
procent. Díky tomu dokáže 
člověk svůj čas investovat více 
smysluplně.  

■ Hodně přednášíte, cestujete, 
máte čas na relaxaci?
Odpočinek je velice důležitý. 
Na našich přednáškách učíme 
spoustu lidí odpočívat. Lidé 
pracují mnoho hodin, ale v práci 
jsou neefektivní, protože jsou 
vyčerpaní. Když člověk pracuje 
třeba hodinu, pak si dá třeba 
5 minutový odpočinek a zase 
hodinu pracuje, tak se ukáže, 
že toho udělá daleko víc. 
Odpočinek je velice důležitý, 
snažím se každý den sportovat 
nebo jít na procházku, ráno 
si zacvičit. Myslím si, že mám 
odpočinku poměrně hodně 
a stihnu udělat víc podstatných 
věcí. Základem produktivity 
a efektivity je produktivní 
a efektivní odpočinek.

Petr Ludwig je autorem 
bestselleru Konec 
prokrastinace, který se 
věnuje boji s chorobným 
odkládáním úkolů 
a povinností. Jeho knihy 
se prodalo 50 000 výtisků, 
čímž se stala jednou 
z nejprodávanějších českých 
knih v historii. Kniha je 
překládána do 
6 zahraničních jazyků. 
Před osmi lety založil 
vzdělávací institut 
GrowJOB, který převádí 
do praxe aktuální vědecké 
poznatky z oblasti neurověd 
a behaviorální ekonomie. 
Institut pomáhá zlepšovat 
vnitřní motivaci, efektivitu 
práce a spokojenost 
jednotlivců a lidí 
ve firmách.
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Václav Havel:
„Naděje není to
přesvědčení, že něco
dobře dopadne,
ale jistota, že má
něco smysl – bez
ohledu na to, jak to
dopadne.“

PROKRASTINACE = 
CHOROBNÉ ODKLÁDÁNÍ
ÚKOLŮ



Starostové na elektrárně
V úterý 12. května se do Jaderné elektrárny Dukovany sjelo téměř 
čtyřicet starostů, zástupců obcí nacházejících se v zóně havarij-
ního plánování. Pro většinu účastníků, nově zvolených zástupců 
obcí, starostů, radních nebo zastupitelů, se jednalo o vůbec první 
návštěvu elektrárny. Z prezentace Miloše Štěpanovského, ředitele 
elektrárny, se dověděli mnoho zajímavého z historie, současnosti 
i plánů elektrárny. Občanskou bezpečnostní komisi při JE Dukova-
ny představil její předseda Aleš John. 
Na závěr odpolední návštěvy se starostové podívali do zrekon-
struovaného informačního centra, pracoviště havarijního štábu. 
Procházkou po areálu zavítala skupina starostů k novému diesel-
generátoru a stavbě ventilátorových věží, jejichž realizace vyplynula 
po zátěžových testech jaderných elektráren po fukušimské havárii.

Cyklisté se konečně dočkali 
otevření nové cyklostezky, která 
propojí dvě největší města 
Mikroregionu Ivančicko, Oslavany 
a Ivančice. Dosud museli cyklisté 
využívat frekventovanou silnici II. 
třídy, která však nebyla bezpečná.
Stezka dlouhá 3,2 kilometru 
vede z Oslavan po pravém břehu 
řeky podél bývalé čistírny odpad-
ních vod. Za mostem, který byl 
zbudován poblíž sila, pokračuje 
až do Ivančic po pravém břehu 
řeky.
Příznivci cyklistiky se sešli v do-
poledních hodinách na nádvoří 
oslavanského zámku, kde pro-
běhlo slavnostní odhalení pamět-
ní desky badatele a archeologa 

Viléma Grosse. Po slavnostním 
zahájení akce s představiteli 
Mikroregionu Ivančicko se již 
tradičně odemkla Templářská 
cyklostezka, která vede po no-
vém úseku kolem řeky Oslavy. 
Poté se všichni cyklisté vydali 
směrem k nové cyklostezce, 
kde proběhlo přestřižení pásky. 
V čele cyklistického průvodu jela 
několikanásobná medailistka 
z mistrovství světa v dráhové 
cyklistice Iva Zajíčková a Ivan 
Křivánek na drezíně. Cyklostezka 
ponese jméno duchovního otce 
celého projektu Miloše Musila 
a je vhodná i pro in-line bruslení.
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Nová 
cyklostezka 
spojuje 
Oslavany 
a Ivančice



■   Diskuse s ředitelem
V letošním roce strávily ženy, 
především starostky, ředitelky 
škol a neziskových organizací, 
celé odpoledne v elektrárně. 
Po vzájemném představení 
toho, co je u nich v obci nebo 
v organizaci nového, následo-
vala krátká prezentace ředitele 
jaderné elektrárny Miloše 
Štěpanovského. Ten se věnoval 
především současnému dění 
v elektrárně a seismickému 
zodolňování elektrárny v návaz-
nosti na provedené stresstesty. 
„Na závěr mi dovolte poděkovat 
za vaši práci nejen pro rodinu, 
ale také pro samosprávu a okolí, 

kde působíte. Skládám velkou 
poklonu vám ženám – matkám, 
které působíte ve veřejné sféře 
a současně řešíte malé – velké 
starosti ve vašich rodinách,“ 
vyjádřil uznání ženám ředitel 
elektrárny Miloš Štěpanovský. 
■   Policejní zásah 
Následovala prohlídka zrekon-
struovaného infocentra a pro-
hlídka nových dieselgenerátorů, 
které jsou záložním zdrojem 
energie v případě totálního 
výpadku elektrického napájení. 
Při cestě ke staveništi nových 
ventilátorových věží, byly dámy 
přítomny policejnímu zásahu 
přímo v areálu elektrárny. Jed-

nalo se o simulované zajištění 
podezřelého pachatele.   
■   Dlouhodobá spolupráce 
Jedna z účastnic setkání ředitel-
ka MŠ, ZŠ a DD Ivančice Marta 
Špalková zhodnotila setkání slo-
vy: „Jsem moc ráda za setkání 
pro ženy, která elektrárna orga-
nizuje. Mohu alespoň na jeden 
den opustit každodenní starosti, 
jak ty pracovní, tak soukromé. 
Velice kvituji skutečné působení 
elektrárny v regionu. Zdravotně 
postižené děti a žáky Mateřské 
školy, Základní školy a Dětského 
domova v Ivančicích pojí několi-
kaleté přátelství se zaměstnanci 
JE Dukovany. Jejich každoroční 
brigádnická pomoc v rámci dob-
rovolnických dnů je velkým pří-
nosem pro všechny a umožňuje 
navazování přátelství na obou 
stranách,“ sděluje paní Špalková 
s dodatkem, že zdaleka nezmíni-
la všechny společné aktivity.
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  JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Svátek matek oslavily 
ženy z regionu v elektrárně 
STAROSTKY, ŘEDITELKY ŠKOL, KULTURNÍCH CENTER A NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ DISKUTOVALY S ŘEDITELEM ELEKTRÁRNY O NOVINKÁCH 
V OBLASTI JADERNÉ ENERGETIKY, PROHLÉDLY SI NOVÉ INFOCENTRUM 
A NA VLASTNÍ KŮŽI ZAŽILY SIMULOVANÝ ZÁSAH POLICIE ČR.

Setkání žen ze 
samosprávy, 
státní správy, škol, 
kulturních organizací 
a podniků v regionu 
s vedením elektrárny 
je dlouhodobou 
tradicí, která slouží 
k prohloubení 
vzájemných 
otevřených vztahů.

Prohlídka nového infocentra

Marta Špalková



„Naše děti se přihlásily do ce-
lostátní soutěže, kde měly 
napsat příběh z historie. Vybraly 
si Lidice. Udělaly rozhovory 
s pamětníky druhé světové války, 
začaly se starat o malý pomník 
v Ivančicích připomínající toto 
období. A vyhrály,“ vypráví ředi-
telka mateřské a základní školy 
a dětského domova v Ivančicích 
Marta Špalková.  Začátkem květ-
na pozvali představitelé lidického 
muzea a obce děti do Lidic. 

Ivančická škola dostala darem 
šestý roub tzv. lidické hrušně. Ta 
jako jediný ovocný strom upro-
střed obce přežila vypálení Lidic 
10. června 1942. „Je to veliká 
vzácnost, že máme v Ivančicích 
roub lidické hrušně,“ říká hrdě 
ředitelka Špalková a dodává, že 
navázali velmi přátelský vztah 
s jediným přeživším dítětem, 
dnes již dvaaosmdesátiletou, 
Marií Šupíkovou.  
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Od roku 1995 funguje v Tasově na Vysočině sdružení Slepíši, kte-
ré vedou manželé Axmanovi. Před pěti lety se jim zde dokonce 
podařilo založit Mezinárodní centrum Axmanovy techniky mode-
lování. Ze staré školy v Tasově vybudovali školu novou. Nevidomé 
a lidi s mentálním postižením tam učí pracovat s hlínou a řemesl-
né výrobě. Vše je založeno na hmatu. A právě také o hmatu jako 
o další dimenzi poznávání světa kolem nás bude připravovaná 
výstava k dvacetiletému působení sdružení Slepíši. „Pohybujeme 
se dnes ve virtuálním nehmatovém světě, touto výstavou chceme 
znovu přitáhnout k zemi, ke kořenům hmatu, který máme všichni 
společný. Skrze díla nevidících chceme nabídnout nový zážitek 
poznání,“ vypráví Tereza Axmanová o výstavě, která bude na pře-
lomu roku v jihlavské galerii. Mnozí absolventi se profilují na vlast-
ní umělecké cestě a právě jejich díla budou moci návštěvníci 
nejen vidět, ale také prožít. 

V Tasově tvoří 
řemeslná 
a umělecká díla 
hmatem

V Ivančicích 
poroste 
vzácný roub 
lidické hrušně

Nová cyklostezka u Dalešic
První úsek nové cyklostezky od rybníka Bezděkov do Dalešic 
v délce 1,7 kilometru byl slavnostně otevřen. Úsek je součástí 
27 km dlouhé cyklostezky, která má propojit obce na trase Třebíč–
Dukovany. Tento úsek je vhodný jak pro cyklisty, kteří se bezpeč-
ně dostanou do Dalešic a odtud dál po méně frekventovaných 
komunikacích nebo vyznačených cyklotrasách k Dalešické 
přehradě nebo elektrárně Dukovany, tak pro začínající malé 
cyklisty a rodinné cyklovýlety. Novou cyklostezku využívají také 
maminky s kočárky a sportovci na kolečkových bruslích. 

Studenti z celého světa  
přijeli do Moravských Budějovic
Ve třetím únorovém týdnu strávilo sedm zahraničních studentů 
z Ukrajiny, Jordánska, Brazílie, Mexika, Panamy, Malajsie a Tchaj-
-wanu několik dnů na moravskobudějovickém gymnáziu. Na wel-
come party představili studenti své země a v hodinách anglického 
jazyka hovořili s českými studenty o tradicích, kultuře, životě mla-
dých lidí a dalších zajímavostech jejich domova. Studenti a vyuču-
jící se hostům věnovali i v odpoledních hodinách. Připravili pro ně 
kromě sportovních a jiných zájmových aktivit také výlety do Znojma 
a Třebíče. Konverzaci v anglickém jazyce si pak nejvíce procvičili 
ti, kteří nabídli stážistům ubytování. Projekt Edison, v rámci kterého 
studenti ze zahraničí přijeli, se na Gymnáziu Moravské Budějovice 
konal již podruhé. 
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■ Kolik exponátů si budou 
moci prohlédnout návštěvníci 
muzea?
To je docela složité. Vystaveno 
bude asi 400 kol a k tomu 
spousta dalších věcí, které 
s cyklistikou souvisejí, například 
svítilny, přehazovačky a další. 
Pro návštěvníky bude k vidění 
například kolo z roku 1865 
nebo repliky tzv. drezín, které 
se vyráběly okolo roku 1817. 
Expozice obsahuje také 
kompletní přehled italského 
výrobce komponentů pro silniční 
a horská kola firmy Campagnolo 
od roku 1936 až dodnes.  Mezi 
exponáty jsou k vidění také kola 
s dřevěnými rámy a spousta 
unikátů. 
■ Jakou nejobsáhlejší sbírku 
vystavujete?
Jedná se o expozici Hard tire 
safety bicyklů. Jsou to kola 
dnešního typu, poháněná 
řetězem na zadní kolo se 
spoustou tvarů rámů a systémů 
se snahou o jejich odpružení. 
Kola, jež jsou ještě opatřena 
plným - tvrdým obutím. 

■ A co vysoká kola, která 
známe ze starých filmů?
Samozřejmě, že ani tato kola 
nechybí mezi vystavenými kusy. 
Je tu k vidění několik vysokých 
kol s jejich převodovými 
systémy. Máme v plánu, že by se 
časem mohli návštěvníci muzea 
na těchto kolech učit i jezdit. 
■ Ta výstava je poměrně 
rozsáhlá, odkud vystavené 
exponáty pocházejí?
Jsou od soukromých sběratelů 
z celého světa. Troufám si říct, 
že v našem muzeu budou 
ke spatření nejrozsáhlejší sbírky 
kol na světě.
■ V úvodu rozhovoru jste 
naznačil, že k vidění nebudou 
jen kola a příslušenství, na co 
se ještě můžeme těšit?
Je to sbírka asi 100 ks 
litografických plakátů z let 
1888–1910 s tématem 
cyklistika. Výroba litografií je 
velice složitá. Vystaven bude 
také kamenický lis z roku 
1886 a k tomu plánujeme, že 
bude instruktážní video, jak se 
litografie dělají. 

■ Jaký je váš vztah 
k cyklistice?
Kola mě baví, ale hlavně ta 
technika. Člověk si musí 
uvědomit, že nejdříve začala 
kola, z toho pak motorky, 
později auta. Kolo je sportovní 
nástroj a také cestovní. Baví mě 
zmapovat jeho „život“ a ukázat 
lidem, jak kolo vznikalo, že 
nemělo volnoběh, přehazování 
atd. Prostě ukázat, kam až se 
za těch více než 100 let dostalo 
– je to neuvěřitelná technika. 
Dříve bylo kolo velmi drahé, 
když ho někde vlastnil a vyjel 
s ním, tak se seběhla celá 
vesnice. 
Já sám bych rád jezdil na kole, 
ale nějak nezbývá moc času, 
protože chceme naše muzeum 
rozšiřovat a budovat další 
služby spojené s cestováním – 
ubytování, restaurace, opravna 
kol, testovací dráhu atd. Ale to je 
všechno ještě budoucnost… 
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Muzeum cyklistiky 
v Boskovštejně
OD 6. ČERVNA SE MOHOU MILOVNÍCI CYKLISTIKY, ALE TAKÉ TŘEBA I 
OBDIVOVATELÉ LITOGRAFIÍ, VYDAT NA PROHLÍDKU MUZEA CYKLISTIKY. 
PŘINÁŠÍME ROZHOVOR S KURÁTOREM VÝSTAVY JANEM ŽELEZNÝM.

Cyklomuzeum
v Boskovštejně
představuje
nejrozsáhlejší sbírku
kol na světě.

červen–říjen 
každý den
10–17 hodin

www.muzeumkol.eu

  OTEVÍRACÍ DOBA 
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■ Třicetiletá historie klubu
Počátky plastikového mode-
lářství v Třebíči v organizované 
formě spadají do počátku osm-
desátých let minulého století. 
V roce 1986, po spuštění 
1. bloku Jaderné elektrárny Du-
kovany, vznikl v elektrárně klub 
plastikových modelářů. 
Od roku 1990 plastikoví mode-
láři v Třebíči pracují na vlastní 
pěst. Pouštějí se do ojedinělé 
akce, která plastikové mode-
lářství v Třebíči tehdy velmi 
zviditelnila. Jednalo se o velice 
úspěšnou výstavu pod názvem 
„Nedoletěli“, která byla věnová-
na památce veteránů druhého 
odboje z Třebíče a okolí, dopl-
něna byla velkým množstvím 
modelů letadel a bojové techni-
ky. Výstava se tehdy těšila veliké 
popularitě jak mezi obyvateli, 
tak v médiích. 
Nezapomenutelným zážitkem 
z celé výstavy byla návštěva bý-
valého velitele stíhacího wingu 
ve Velké Británii v době války 
pana generála Karla Mrázka. 
První polovina devadesátých 
let se nesla v určité stagnaci. 

Klasické bodovací soutěže se 
mění spíše na velké „Kit show“, 
doplněné o prodejní stánky 
prodejců stavebnic modelů 
a jiného modelářského zboží. 
I na těchto velkých „Kit show“ 
získávají členové klubu ocenění 
a vavříny. 
■ Zahraniční prezentace
Počátek nového tisíciletí přináší 
mezi modeláře nový poznatek. 
Tím jsou prezentace klubu v za-
hraničí. V roce 2000 zástupci 
klubu odjíždějí na neoficiální 
mistrovství světa do anglického 
Telfordu, kde získávají první 
cenu s expozicí „Českosloven-
ské letectvo 1918–1992“. 
V roce 2002 vyjíždějí modeláři 
z Třebíče do světa podruhé. 
Na pozvání belgické sekce 
IPMS (International Plastic 
Modellers Society) se zúčast-
ňují Mezinárodního mistrovství 
Belgického království, kde se 
prezentují nejen velkou klubo-
vou výstavou, ale i individuálně. 
Největším úspěchem byla cena 
anglického IPMS (UK) za nej-
lepší klubovou expozici, která 
byla věnována druhému čs. od-

boji a poválečnému čs. letectvu. 
Další úspěšné zahraniční pre-
zentace klubu byly na výstavách 
v Maďarsku, na Slovensku a za-
tím poslední v Berlíně. Řada 
klubových akcí se uskutečnila 
v Třebíči, Moravských Budějovi-
cích a Náměšti nad Oslavou.
■ Čechoslováci na frontách  
    II. světové války
K 70. výročí ukončení dru-
hé světové války uspořádal 
klub s pomocí Nadace ČEZ 
v Regionálním muzeu měs-
ta Žďár na Sázavou výstavu 
„Čechoslováci na frontách II. 
světové války“, která potrvá do  
27. června 2015.
Klub má pravidelné schůzky 
v restauraci K4 v Třebíči a jeho 
dveře jsou otevřeny všem 
modelářům, historikům a těm, 
kteří se chtějí podělit o své 
zkušenosti a dovednosti. Ve své 
činnosti se řídí heslem: „Kdo 
modelaří, čas nemaří.“  
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Kdo modelaří, 
čas nemaří
KLUB PLASTIKOVÉHO MODELÁŘSTVÍ TNMC (TŘEBÍČ NUCLEAR MODEL 
CLUB) MÁ SVÉ KOŘENY V DOBĚ, KDY BYLA SPOUŠTĚNA JADERNÁ 
ELEKTRÁRNA DUKOVANY. VÍCE NEŽ TŘETINU ČLENŮ TVOŘÍ SOUČASNÍ 
I BÝVALÍ ZAMĚSTNANCI ELEKTRÁRNY.

  BOJOVÁ TECHNIKA ČSL.
  JEDNOTEK VE II. SV. VÁLCE

1. Stíhací letoun Spitfire IX.LF
310., 312. a 313. čsl. stíhací
perutě RAF ve Velké Britanii
v poválečném markingu

2. Letoun Wellington
311. čsl. bombardovací peruť
RAF ve Velké Britanii

3. Tank T 34
1. čsl. tanková brigáda v SSSR

1 2 3

Více info:
www.tnmc.cz a Facebook



Soutěžte s námi
Dne 3. května 1985 byl po 144 hodinovém průkazném chodu 
reaktoru plynule uveden 1. blok dukovanské elektrárny do zku-
šebního provozu. Zkušební provoz trval… viz tajenku 
do 3. listopadu 1985. V následujícím roce byly do provozu 
uvedeny hned dva bloky, což je dosud nepřekonaný světový 
rekord.  Druhý blok byl uveden do zkušebního provozu 
20. března 1986 a třetí blok 20. prosince téhož roku. Poslední 
čtvrtý blok byl do provozu uveden 19. července 1987, tím 
elektrárna dosáhla plánovaného výkonu 1 760 MW a stala se 
nezastupitelným zdrojem elektrické energie v tehdejším Česko-
slovensku. Krátce po dokončení výstavby se začala realizovat 
řada opatření k dalšímu zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti 
a v pozdějších letech rozsáhlý projekt „využití projektových 
rezerv“. Společně s přechodem na nové palivo, výměnou 
turbosoustrojí, vývodových transformátorů, systémů kontroly 
a řízení a dalších součástí elektrárny byl postupně zvýšen 
celkový výkon až na současných 2 000 MW.

Cvachovy analogie 
a souvislosti
Výtvarníkem, který ve své tvorbě propojil vidění krajináře, 
fotografa, sochaře a typografa, je Miloš Cvach (nar. 10. 5. 
1945 ve Víru na Moravě). Po uměleckých studiích v Brně 
a Praze odešel v roce 1973 do Francie, kde žije dodnes. 
Světoběžník Miloš Cvach si z cest po Francii, Íránu, USA, 
ale i z návštěv Prahy nebo Londýna přiváží fotograficky 
zaznamenávané zážitky a vjemy. Vzpomínky na kombinace 
tvarů, na barevné detaily, světla a stíny, vůně a nálady 
navštívených míst se mu pomalu zhutňují a mění v kresbu.  
„Tehdy dochází k situaci, kdy je možné začít budovat reliéf. 
Reliéf je křížencem mezi hmotností masivního objemu 
a iluzivní malbou. Na jedné straně působí na člověka svojí 
trojrozměrnou přítomností, na druhé straně se odhmotňuje 
vlivem barev, které si vytvářejí vlastní svébytný prostor. 
V reliéfu se také mísí fyzický dotek s toulavým sněním, 
které inspirují tvořivého ducha k představám a pocitům,“ 
řekl o svém tvorbě autor. 
Grafický designer by možná řekl, že Cvach vytváří 
dokonalá loga navštívených míst.Technik by konstatoval, 
že některé Cvachovy kreace jsou svým lapidárním 
tvarem analogií strojových součástek. Vědec možná 
řekne, že Cvachovy reliéfy v sobě ukrývají cosi z „poezie“ 
prostorových plošných grafů užívaných ve statistice, 
sociologii či ekonomii.  Je zřejmé, že na rozhraní mnoha 
oborů, kterými se člověk snaží postihnout souvislosti 
světa, se Miloš Cvach cítí jako doma. V třebíčské Galerii 
Malovaný dům jsme mohli jeho reliéfy vidět na výstavě 
v roce 2001.
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1. Jak se jmenoval český chemik (zemřel 1935), který se věnoval zejména 
stanovení atomové hmotnosti prvků. Byl velkým propagátorem kopané u nás.
NE Karel Balling Š Bohuslav Brauner PŘ Jiří Baborovský

2. Jak se v profesním prostředí nazývá příslušník dopravní policie s bílou 
čepicí?
E Hluchavka P Bledule E Astra

3. Který Karel nazpíval v roce 1969 spolu s Martou Kubišovou a Helenou
Vondráčkovou píseň „Jarmark ve Scarborough“?
ŘE Kryl SN Zich ST Černoch

4. Která houba se lidově nazývá bolševik, cihlář, dragoun, hanák, havíř, 
němec, panenka, sirka, výpravčí či žlutý janek?
M Křemenáč T Klouzek Ě Kozák

5. Jak se jmenoval v germánské mytologii dobrý vládce, bůh oblohy, jemuž 
bylo zasvěceno úterý?
R Vé Ě Tý PŮ Ód

6. Jaká barva se vyskytuje v názvu dokumentu Evropské unie z roku 1997 
Energie pro budoucnost: Obnovitelné zdroje energie?
L Zelená SÍ Bílá ŽI Modrá

7. „Víte, chlap nesmí bejt blbej ve třech případech: za volantem, v posteli 
a ???. Všude jinde se to snese.“ Doplňte citát Jana Wericha.
T Ve vládě RO V divadle C U stolu

8. Kteří živočichové se objevují ve znaku města Aše?
Ů Ryby Ě Jeleni KU Kozli

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz 
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS, Sokolská 368, 
675 55 Hrotovice, do 15. července 2015.

  VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA správná tajenka: podporou věd

■  Marie Ekslerová
■  Lydie Mičkalová
■  Karolína Říhová
■  Květoslava Hronová
■  Věra Hobzová

Křídlo letadla nad Černým mořem za soumraku 2006

Reliéf R-1/2004

 Arnošt PacolaTEXT



INZERCE

Inzerovat mohou soukromé osoby,
živnostníci a firmy, mající svoji provo-
zovnu ve dvacetikilometrovém pásmu
okolo elektrárny

Cena inzerátu
■ 1/16 strany – 250 Kč vč. DPH
■ 2/16 strany – 500 Kč vč. DPH.

Zájemce o inzerci zašle objednávku
s uvedením názvu a sídla firmy,
IČ, příp. DIČ, buď mailem na adresu:
jas@jas-hrotovice.com
nebo písemně na adresu:
JAS, Sokolská 368,
675 55 Hrotovice.

Vydavatel neodpovídá za kvalitu
inzerovaných výrobků a služeb

Profesionální výrobce chovatelských potřeb

   www.novoro.net            v.novosad@novoro.net             +420 606 942 302

● Králíkárny
● Kurníky
● Holubníky
● Přepravky na králíky,
  holuby, exoty
● Voliéry
● Krmelce
● Chovatelská zařízení na objednávku

Adamera s.r.o.
Lesnictví a péče o stromy

- riziková těžba - odstranění pařezů frézováním
- likvidace větví štěpkováním
- prodej dřevních štěpků - péče o památné stromy
- bezpečnostní, zdravotní a redukční řezy na stromech
- bezpečnostní vazby v korunách stromů
- výsadba stromů na trvalé stanoviště
- stříhání živých plotů - sečení trávy, práce s křovinořezem
- sečení přerostlých porostů - mulčování
- likvidace náletových dřevin a buřeně, postřiky

www.adamera.cz

671 38 Višňové 187 
tel.: 606 532 184
e-mail: adamera.sro@seznam.cz

Kácení stromů 
v omezených prostorech

Zdravotní řezy 
vzrostlých stromů

Péče o památné stromy
mobil 608 717 245

Martin Uhlíř, Lipová 1315, Rosice
www.tree-climbing.cz

PROTIKOROZNÍ 
NÁSTŘIK 

DUTIN 

PLOCHÉ STŘECHY 
HAVLÁT

IZOLATÉRSTVÍ

●	 IZOLACE PROTI VODĚ
	 -	kvalitní	bezúdržbové	materiály	
	 -	dlouhá	životnost	a	záruka
	 -	odborně	provedená	práce
●	 NÁTĚRY STŘECH

JIŘÍ HAVLÁT, Zakřany 157
tel.:	603 767 908

www.havlat.webnode.cz

Rodinné domy, garáže, terasy

8. VELKÝ PIVNÍ FESTIVAL
MALÝCH PIVOVARŮ

www.pivni-festival.eu

 

  
 
 
 
 

M A L B Y 
rodinné domy  byty  činžovní domy  školy  úřady  obchody  kanceláře  haly 

 
N Á T Ě R Y 

trubky  radiátory  zárubně  ploty  okapy  rýny  svodidla  ocelové konstrukce  střechy 
 

F A S Á D Y 
nátěry fasád  revitalizace popraskaných fasád  aplikace mozaikových a stříkaných 

podrovnávek fasád  termoizolační nátěry exteriéru a interiéru  
 

Z A T E P L E N Í 
zateplení fasád na klíč včetně klempířských prací 

 

Máme již 22 let zkušeností! 
 

Volejte mobil: 776 216 499 

nebo pište e-mail: hajek.jiri@volny.cz 
www.jiri-hajek.cz 

 
 
 

 

MALBY - NÁTĚRY - FASÁDY 
- zateplení polystyren, PU pěna

Máme již 22 let zkušenosti!

Volejte mobil: 776 216 499
nebo pište e-mail: hajek.jiri@volny.cz

www.jiri-hajek.cz

   ČTYŘLÍSTEK
                                                             Naďa Matulová

                                                             PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR  HROTOVICE                                                 

       
tel:+420 603 168 511   

www.zdravavyzivalevne.cz                                     Zdravá výživa

Sušené ovoce

Ořechy –různé druhy

Bezlepkové potraviny 

Kozí výrobky

Ovčí výrobky

Čaj  

Dárkové předměty

tel.: +420 603 168 511, www.zdravavyzivalevne.cz

ČTYŘLÍSTEK
Naďa Matulová
PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR 
HROTOVICE

● Zdravá výživa
● Sušené ovoce
● Ořechy –různé druhy
● Bezlepkové potraviny
● Kozí výrobky
● Ovčí výrobky
● Čaj
● Dárkové předměty
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Milí školáci
ZKUSTE S NÁMI VYŘEŠIT HÁDANKY 
A ZÍSKEJTE CENY

Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně 
připravilo brněnské vydavatelství KIRA. Svoje odpovědi posílejte 
na korespondenčním lístku nebo pohlednici do 15. července 2015
na adresu: JAS, Sokolská 368, 675 55 Hrotovice 
nebo na e-mail: zpravodajedu@cez.cz.

Výherci z minulého čísla
■   Nikola Čapounová
■   David Pokorný
■   Kamilka Kolajová
■   Miroslav Kapler
■   Tomáš Novotný
■   Kamil Švabík
■   Adéla Vařbuchtová
■   Štěpán Maštalíř
■   Adéla Poláková
■   Daniel Pazdera

Která skupina (a–d) vyrovná sloupce mincí? Malé Aničce se ztratil jeden díl ze skládačky. Poznáte, který kousek chybí?

ZTRATIL SE JEDEN DÍL SKLÁDAČKYMINCE

SUDOKU

Symboly na obrázku jsou provedeny v trojí úpravě. Které dva symboly jsou nakresleny pouze dvakrát?

TŘINÁCT SYMBOLŮ

Číslice od 1 do 6 se neopakují 
v žádném řádku, sloupci ani 
v  žádném z šesti vyznačených 
obdélníků. Stačí zaslat řešení 
druhého řádku.

Vybarvěte všechny plošky s násobkem čtyř a napište, čím přijel pan ředitel do 
práce. Napovíme, že kolo to není.

CO JE NA OBRÁZKU?

PŘIPRAVILO
VYDAVATELSTVÍ

KIRA BRNO



Začala jsem kvůli sobě,  
teď běhám i pro ostatní
S mobilní aplikací    od Nadace ČEZ pomáháte pohybem.  
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky,  
každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který 
Nadace ČEZ finančně podpoří. 

Stáhněte si zdarma aplikaci    do svého telefonu.

Naše společná energie dokáže úžasné věci.

www.pomahejpohybem.cz
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