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NA JADERNÉ MISI V INDII

GRANTOVÉ PROGRAMY NADACE ČEZ 

DUKOVANY: TŘI BLOKY NA 100 % VÝKONU



Vážení obyvatelé regionu 
Jaderné elektrárny Dukovany,
v rukou držíte letošní první číslo Zpravodaje Jaderné 
elektrárny Dukovany. Do tohoto roku jsme vstoupili s pro-
váděním kontrol dokumentace svarů, na kterých usilovně 
pracujeme již od září loňského roku. V historii provozu 
EDU se jedná o událost s neobvykle dlouhou dobou 
odstávek hned tří bloků současně, která nastala poprvé 
za dobu jejího provozu. Jsem rád, že nyní je stav obrácený. 
Elektrickou energii aktuálně vyrábí bloky č. 1, 2 a 3 a blok 
č. 4 se nachází v plánované odstávce pro výměnu paliva.  
Nebyla to cesta lehká ani krátká, a jak už to tak bývá, 
přinesla s sebou i několik fám a nepřesností, a proto bych 
vám nyní rád podal přesné informace přímo „z místa dění“ 
a upřesnil některé zásadní momenty.  Můžete si je přečíst 
na stranách 4 a 5 tohoto čísla Zpravodaje.
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Jednání OBK

V posledních měsících jsme měli s vedením elektrárny 
hned několik témat k diskusi. Těmi nejdůležitějšími 
byly a jsou odstávky plánované i mimořádné pro 
provedení kontrol a oprav svarových spojů a postup 
žádostí o licenci pro další provoz EDU. Problematice 
svarů věnuje OBK velkou pozornost, je připravena 
zapojit své síly i do kontroly procesu předávání a pře-
vzetí zařízení z a do opravy, včetně převzetí dokladů 
o kontrolách a revizích. Výsledky této nezávislé 
kontroly, stejně jako další informace z oblasti jaderné 
energetiky, průběžně sděluje prostřednictvím svých 
webových stránek. Posláním OBK při JE Dukovany 
je sledovat provozní situaci v elektrárně a svá zjištění 
předávat veřejnosti.   

Ministr Mládek v Dukovanech

V pátek 8. ledna navštívil Jadernou 
elektrárnu Dukovany ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek v doprovodu  
svých dvou náměstků Lenky Kovačov-
ské a Eduarda Muřického. Jak sám 
řekl při setkání s novináři, dopoledne 
byl v Dolní Rožínce a logicky pokra-
čoval do elektrárny, kde ho společně 
s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou 
za ČEZ přivítal Martin Novák, místo-
předseda představenstva a ředitel divi-
ze finance, a Ladislav Štěpánek, člen 
představenstva a ředitel divize výroba. 
Hlavním  tématem jednání byla výstav-
ba nového jaderného zdroje, které 
bylo široce diskutováno jak z pohledu 
příprav a plnění úkolů plynoucích z tzv. 
národního akčního plánu, tak z pohle-
du zájmu a podpory obyvatel regionu. 
Ministr prohlásil, že po vládě bude 
žádat co nejdříve obsazení funkce 
vládního zmocněnce pro výstavbu 
dalších jaderných bloků. Nebude-
-li se postupovat dostatečně rychle, 
v roce 2037 se v EDU odstaví poslední 
blok a jaderná energetika zde skončí. 
Podle Jana Mládka zůstává při stávají-
cích cenách elektřiny největší překáž-
kou vyřešení způsobu financování. 
Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský 
všechny přítomné informoval o aktuál-
ním vývoji kontrol svarů a předpoklá-
daném ukončení odstávek. Setkání se účastnili také poslanec a hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek, starostové nejbližších obcí a zástupci regionálních sdružení. 
Do diskuse s ministrem Mládkem a představiteli Skupiny ČEZ se zapojili hejtman 
Jiří Běhounek, Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020, Vladimír Černý, 
starosta Rouchovan a člen OBK, Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické 
Třebíčsko, a další. 

Pravidelná odstávka 
4. bloku

Od 6. února probíhá pravidelná odstávka na 
4. reaktorovém bloku. V jejím průběhu je prová-
děna výměna paliva v reaktoru, realizují se naplá-
nované úpravy, údržbové práce a rekonstrukce 
zařízení. Současně je na bloku prováděna kon-
trola svarů, obdobně jako tomu bylo u bloků 
1–3 v uplynulých měsících. Doba odstávky je 
plánovaná na dobu 63 dnů a její ukončení se 
předpokládá 8. dubna.        

 Aleš John, předseda OBK při JE DukovanyTEXT

Přečerpávací vodní elektrárny 
počtvrté v řadě překonaly rekord

Trojice přečerpávacích vodních elektráren ČEZ, a. s., 
v roce 2015 opět překonala svou produkcí rekordní zá-
pisy z předchozích let. Podobně jako v letech 2011-14 
je příčinou zvýšené využívání přečerpávacích zdrojů při 
stabilizaci energetické soustavy ČR, která je často za-
těžována produkcí ze zahraničních i domácích obtížně 
predikovatelných obnovitelných zdrojů. Současně se 
projevuje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou 
elektřinou v době denních cenových špiček. Historicky 
nejvyšší celkovou roční produkcí vyrobené elektřiny 
ve výši 1,09 miliardy kWh loni dosáhly přečerpávací 
vodní elektrárny Dalešice, Dlouhé Stráně I a Štěchovi-
ce II. V meziročním srovnání jde o 2,4% nárůst výroby. 
Dlouhé Stráně I loni vyrobily 0,55 miliardy kWh, Dale-
šice 0,48 miliardy kWh a Štěchovice II 0,06 miliardy 
kWh. Produkce všech tří přečerpávacích elektráren 
by stačila k pokrytí roční spotřeby téměř 440 tisíc 
domácností.

Víte, že...?

 

105
zaměstnanců
se zdravotním postižením
pracuje ve Skupině ČEZ.
Napříč celou firmou zastá-
vají převážně technicko-
-administrativní pozice.
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Dukovany hlásí standardní provoz: 
tři bloky 100% výkon, 
jeden blok plánovaná odstávka
■ Jak to vše začalo?
V červnu loňského roku jsme 
museli neplánovaně odstavit  
4. blok z důvodu netěsnosti 
na svaru nacházejícího se 
na sekundární (nekontaminova-
né) části potrubí jednoho z ha-
varijních napájecích čerpadel, 
kterých je v elektrárně několik. 
Nejednalo se o nijak významnou 
či technicky obtížnou opravu. 
Od zjištění závady až po opětov-
né najetí bloku uběhlo jen  
5 dnů. Při řešení poruchy jsme 
při kontrole dokumentace zjistili, 
že zde byla před několika měsíci 
provedena pravidelná kontrola 
(pořízeny nové rentgenové 
snímky s vyhodnocením) s vyho-
vujícím závěrečným protokolem, 
což však nemohlo odpovídat 
skutečnosti. Z tohoto důvodu 
vedení elektrárny nařídilo roz-
sáhlou kontrolu dokumentace 
RTG svarů na všech blocích.

■ Kde byl problém?
Výsledky této kontroly přinesly 
nečekaná zjištění. V rámci zhru-
ba tříměsíční kontroly byla pro-
věřena dokumentace více než 

12 000 svarů, z nichž velká část 
neodpovídala požadavkům dle 
platných norem a předpisů. Pro-
blém tedy byl v kvalitě dokumen-
tace zařízení, nikoliv v jeho fyzic-
kém stavu. Odchylky se týkaly 
dokumentace rentgenového 
snímku a v několika případech 
byly nalezeny podvržené snímky, 
proto měly nerelevantní vypo-
vídající hodnotu. Neměli jsme 
tedy odpovídající dokumentaci, 
na základě které řešíme případ-
ná nápravná opatření (opravy 
apod.), prokazující vyhovující či 
nevyhovující stav svaru. 

 ■ Jak se kontroly prováděly?
Některé odborné činnosti vyža-
dují dle norem speciální znalosti 
a zkušenosti. Pro práce v jader-
né elektrárně to platí také a pod-
mínky pro jejich výkon jsou ještě 
několikanásobně přísnější. Stej-
ně tomu je i v případě provádění 
nedestruktivních kontrol svarů. 
Kontroly jsou zajišťovány firmami 
s odbornou kvalifikací a státní 
certifikací, které mají všechna 
potřebná a platná oprávnění 
dle legislativy. Pracovníci těchto 

společností pak prakticky pro-
vádí příslušné kontroly, v našem 
případě rentgenové snímky 
a jejich vyhodnocení, na zákla-
dě kterého vystavují závěrečný 
protokol opatřený „kulatým 
razítkem“. Takto vytvořenou 
dokumentaci pak přebírají naši 
pracovníci technické kontroly 
a na základě výsledku závě-
rečného protokolu zajistí jeho 
opravu nebo zaevidují do systé-
mu kontrol. Kontrola prokázala 
chybné až podvodné chování 
pouze u jedné z firem, které 
tyto činnosti na elektrárně pro-
váděly.

■ Jaká opatření byla přijata?
S výsledkem kontrol byl ihned 
seznámen Státní úřad pro jader-
nou bezpečnost (dále SÚJB) 
a po posouzení výsledků na jed-
notlivých blocích jsem rozhodl 
o odstavení bloku č. 2 a 3. V tu 
dobu byl již od 28. 8. 2015 plá-
novaně odstaven blok č. 1 pro 
výměnu paliva a servisní a údrž-
bovou činnost. Tímto okamži-
kem byl v provozu pouze jeden 
blok, a to blok č. 4. S okamžitou 
platností byla činnost pracovníků 
této jedné společnosti na prová-
dění kontrol ukončena. Dále byla 
zavedena vícestupňová kontrola 
dokumentace a rozsah kontrol 
byl rozšířen o další zařízení. Blok 
č. 4 mohl zůstat v provozu, pro-
tože na dvou potrubních trasách 
tohoto systému byla provedena 
v nedávné minulosti oprava 
a z kontroly příslušné dokumen-
tace bylo prokázáno, že je vše 
v pořádku. Tím bylo zajištěno 
plnění tzv. bezpečnostní funkce, 
která je pro jadernou elektrárnu 
klíčovou prioritou při jejím pro-
vozování.

Miloš Štěpanovský
ředitel JE Dukovany
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 Miloš ŠtěpanovskýTEXT

 Jan SuchardaFOTO

Těsnostní zkouška 1. bloku
Během odstávky 1. bloku byla provedena těs-
nostní zkouška hermetických prostor bloku, která 
se provádí jednou za deset let. Přípravy na ni 
probíhaly s několika měsíčním předstihem a byla 
jim věnována velká pozornost. Úplně poprvé byla 
zkouška prováděna na hodnotu přetlaku 130 kPa, 
což je ve srovnání s jinými elektrárnami ve světě 
jedna z nejvyšších hodnot. „Důvodem takto vyso-
ké hodnoty bylo reálné ověření odolnosti celého 
kontejnmentu proti maximální projektové havárii 

pro právě probíhající řízení o dalším dlouhodo-
bém provozu bloku. Všechny naměřené hodnoty 
byly výrazně pod stanovenými limitními hodno-
tami“, řekl Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny. 
Na sobě nezávislá měření prováděli odborníci 
z VUT Brno, VÚEZ Levice, BESTEX Brno, INSET 
Praha a SMALL Polička. Do zkoušek, které pro-
bíhaly nepřetržitě 4 dny, bylo zapojeno přes 100 
pracovníků elektrárny a přímo na místě dohlíželo 
na celý průběh 13 inspektorů SÚJB.             J. B.

■ Jak byl problém řešen?
Jediné možné řešení bylo 
provedení nových kontrol spo-
čívajících v realizaci nových 
rentgenových snímků a nových 
vyhodnocení na všech svarech, 
u kterých bylo zjištěn nesoulad 
v jejich dokumentaci. Celkově 
bylo nutno na každém bloku 
provést nové rentgenové snímky 
na cca 1500 – 1700 svarech, 
následně je odborně vyhodnotit 
a případně opravit. Závady neby-
ly na výrobní technologii (potrubí 
velkých průměrů) nebo hlavních 
bezpečnostních systémech, ale 
převážně na malých impulsních 
či měřících trubičkách od „po-
jistných“ systémů. Na každém 
bloku byly opraveny stovky 
svarů. Nejednalo se o poruchy 
či závady, které by znamenaly 
bezprostřední vznik poruchy či 
netěsnosti, ale o tzv. indikace, 
které neodpovídaly provedení 
svaru dle norem, ale s ohledem 
na náš konzervativní přístup 
k zajišťování jaderné bezpečnos-
ti byly tyto opravovány. Jednalo 
se o technicky i časově náročné 
činnosti. Na řešení tohoto priorit-
ního úkolu pracovalo nepřetržitě 
přes 100 zaměstnanců elek-
trárny, další zaměstnanci firem 
prováděli nové diagnostické 
kontroly. Vše probíhalo nepřetr-
žitě po dobu 5 měsíců. 
Z důvodu probíhajícího řízení 
pro další dlouhodobý provoz 
bloku č. 1(dále jen LTO – Long 
Term Operation – tj. dlouhodobý 

provoz), byly kontroly prioritně 
prováděny na bloku č. 1 a sou-
časně na bloku č. 3. S ohledem 
na omezené kapacity a časovou 
náročnost probíhaly kontroly 
na bloku č. 2 jen v rámci vol-
ných kapacit. Na všech třech 
blocích bylo odstávek využito 
i pro provedení servisních 
a údržbových prací, které byly 
plánovány v nadcházejícím 
období, nebo pro mimořádnou 
údržbu. 
U bloku č. 1 byl v prosinci 
z důvodu LTO rozšířen okruh 
kontrolované dokumentace 
a najetí bloku, původně 
plánované na konec roku 
2015, muselo být posunuto 
do následujícího roku na přelom 
ledna a února. Z tohoto 
důvodu ČEZ požádal SÚJB 
o přerušení správního řízení 
na další dlouhodobý provoz 
tohoto bloku a současně 
požádal o prodloužení stávající 
licence na jeho provoz do 31. 3. 
2016. Oběma žádostem SÚJB 
vyhověl.
Kontroly na bloku č. 3 byly 
v prosinci úspěšně ukončeny 
a blok byl 29. 12. 2015 opět 
uveden do provozu. Od tohoto 
okamžiku elektrárna vyráběla 
50 % svého dosažitelného 
výkonu. Uvolněné pracovní 
kapacity z bloku č. 3 byly pře-
sunuty na blok č. 2 a počátkem 
února byly dokončeny všechny 
definované kontroly na obou 
odstavených blocích (1 a 2). 

V závěru ledna byla zahájena 
etapa najíždění bloku č. 1, který 
po provedených závěrečných 
zkouškách a drobných opravách 
dosáhl ve čtvrtek 11. 2. 2016 tzv. 
minimálního kontrolovaného 
výkonu a postupně byl převeden 
do běžného výkonového provo-
zu. Paralelně s najížděním bloku 
č. 1 probíhal také náběh bloku 
č. 2, který začal vyrábět elektric-
kou energii od 15. 2. 2016. 
Blok č. 4 byl plánovaně odsta-
ven 6. února. V průběhu odstáv-
ky proběhne pravidelná výměna 
1/5 paliva. Dále budou prove-
deny kontroly svarů, realizová-
na řada dalších plánovaných 
činností a dokončeny investiční 
akce spojené s modernizací 
a zvyšováním seizmické odol-
nosti elektrárny. 

■ Kde se stala chyba a jaká 
další opatření budou realizo-
vána?
I přes zajištění vysoce odbor-
ných činností, jakými je 
provádění nedestruktivních 
kontrol svarů odborníky se 
státním osvědčením a certifikací, 
vnímáme tento problém také 
jako naše pochybení nastavené-
ho systému technické kontroly. 
Interně byla ustanovena vyšetřo-
vací komise, která má definovat 
kořenovou příčinu a navrhnout 
další organizační a systémová 
opatření, aby se podobná zále-
žitost neopakovala. Současně 
ČEZ v listopadu loňského roku 

podal na místně příslušné státní 
zastupitelství podnět k prošetře-
ní. Trestní oznámení na spáchá-
ní trestního činu bylo podáno 
také Státním úřadem pro jader-
nou bezpečnost.
Celá událost je pro nás velkým 
ponaučením, že se nesmíme 
za žádných okolností nechat 
„ukolébat“ výbornými výsledky 
třicetiletého provozování naší 
elektrárny, ale naopak. Musíme 
sami sebe stavět do role tazatele 
a neustále prověřovat naše způ-
soby a porovnávat je s nejlepší 
světovou praxí. Jenom tak se 
opět vrátíme k našim dosavad-
ním výsledkům. Provoz elektrár-
ny byl a i nadále je bezpečný. 
Bezpečnost provozu je podlo-
žena provedenými kontrolami 
a mnoha zkouškami zařízení 
i celé technologie. 
Jsem přesvědčen a udělám pro 
to vše, co je v mých silách, že 
se z této události ponaučíme 
a i nadále budeme spolehlivým 
a bezpečným provozovatelem 
Jaderné elektrárny Dukovany 
a vaším dobrým sousedem. Stej-
ně jako tomu bylo v minulosti, 
i v letošním roce jsme připraveni 
podpořit společenský, kulturní 
i sportovní život ve vašich obcích 
a městech. 
Přeji vám i vašim rodinám spo-
kojené a šťastné žití.
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Rekordní návštěvnost 
elektráren Dukovany a Dalešice 
v roce 2015

V roce 2015 navštívilo Infocen-
tra JE Dukovany a VE Dalešice 
celkem  38 257 osob, z toho 
prohlídku Infocentra JE Duko-
vany, které se obléklo do „no-
vého kabátu“, absolvovalo 
26 064 osob, v Infocentru Vodní 
elektrárny Dalešice pak 12 193 
osob. V Dukovanech se tak 
jednalo o největší návštěvnost 
za poslední čtyři roky, v Daleši-
cích dokonce za posledních šest 
let. Přes tři tisícovky návštěvníků 
si prohlédly navíc areál jaderné 
elektrárny, z toho 230 se dostalo 
až k reaktoru a 858 jich nahlédlo 
do skladu s použitým jaderným 
palivem.
Největší zájem o exkurzi projevili 
studenti základních a středních 
škol, dále pak kluby seniorů, 
zájmové organizace či firmy růz-
ného zaměření. V loňském roce 
zavítali do Infocentra JE Dukova-
ny také cizinci. Jednalo se o 439 
osob např. z Polska, Německa, 

Japonska, Slovenska, ale také 
z Indonésie, Brazílie či Jordán-
ska. Elektrárnu si přišly prohléd-
nout také významné osobnosti 
z řad politiků, jako např. předse-
da vlády ČR Bohuslav Sobotka 
či ministr financí Andrej Babiš 
a ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek, ale také populární 
osobnosti: herec a režisér 
Vojtěch Kotek, horolezec Radek 
Jaroš či motocykloví závodníci 
Karlové Abrahám a Hanika. 

■  Defibrilátory 
„Novinkou v obou našich 
infocentrech jsou od ledna 
defibrilátory, které zajistí vyšší při-
pravenost pro případ poskytnutí 
první pomoci. Naše průvodkyně 
prošly odborným školením jak 
defibrilátory správně použít a po-
skytnout tak potřebnou rychlou 
první pomoc návštěvníkům,“ říká 
Jiří Bezděk, tiskový mluvčí JE 
Dukovany. „Už od počátku letoš-

ního roku jsou obě infocentra 
silně vytížená. V první polovině 
roku už těžko hledáme volný 
termín k exkurzi,“ dodává Jiří 
Bezděk.

■  Certifikát kvality 
V závěru roku obdržela obě 
infocentra mezinárodně uznáva-
ný certifikát Českého systému 
kvality služeb, který se uděluje 
na 3 roky a poté se musí znovu 
obnovovat. V letošním roce se 
bude v Infocentru JE Dukovany 
opakovat oblíbená akce 
„24 hodin v Jaderné elektrárně 
Dukovany“. Také připravujeme 
velikonoční a vánoční tvoření 
a cestopisné přednášky.

LONI SE PŘIŠLO PODÍVAT DO ELEKTRÁREN DUKOVANY A DALEŠICE VÍCE 
NEŽ 38 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ. VEDLE ŠKOLÁKŮ A STUDENTŮ MEZI NIMI BYLI 
POLITICI, POPULÁRNÍ OSOBNOSTI I ZNAČNÝ POČET CIZINCŮ. 



fascinovaly jaderné elektrárny, 
a tak se jim chtěl věnovat během 
studia. „Překvapilo mě, kolik věcí 
je tady vyměněných, nových. 
Snad pouze zdi a telefonní 
budky na strojovně jsou z doby 
výstavby. Také bych byl radši, 
kdyby byla stáž delší a mohli 
bychom strávit čas i na jiných 
odděleních,“ komentuje svoji 
účast Ondřej, který bydlí v Praze.

Stáže jsou v Jaderné elektrár-
ně Dukovany organizovány již 
několik let. Vedle Jaderných 
maturit a Letní univerzity jsou 
nabízeny i další odborné stáže, 
praxe a exkurze. Jde o dlouho-
dobé projekty, které podporují 
technické vzdělávání mladých 
lidí, které jim může otevřít novou 
cestu a elektrárně pomoci získat 
kvalitní odborníky do řad svých 
zaměstnanců. 

Záštitu nad touto stáží, stejně 
jako v předešlých letech, 
převzali dukovanští fyzici. Ti 
se také podíleli na tvorbě a sa-
motné náplni programu. 
Správa paliva, Palivový 
kontrakt, Spouštění bloku, 
Plánování vsázek, Monitoro-
vání stavu aktivní zóny. To je 
výčet některých přednášek, 
které „Jaderňáci“, jak si sami 
studenti říkají, absolvovali. 

■  „Studenti, kteří se stáží účast-
ní, jsou aktivní a zvídaví a jejich 
dotazy jsou mířeny zejména 
na praktickou stránku využití 
znalostí, které získávají v prů-
běhu studia. Přednášky, které 
máme pro studenty připravené, 
se často mění v zajímavou disku-
si“, popisuje stáž Michal Boro-
vička, vedoucí odboru reaktoro-
vé fyziky v EDU a doplňuje:“ Pro 
mě osobně, jako pro absolventa 
FJFI, je potěšující, že i nadále je 
studium jaderné fyziky atraktivní. 
Někteří z těch, kteří tuto stáž 
absolvovali v minulosti, jsou již 
našimi kolegy.“
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Formy spolupráce 
JE Dukovany se školami:

■  Jaderná maturita pro 
studenty středních škol
■  Letní univerzita pro stu-
denty vysokých škol 
■  Přednášky pracovníků 
elektrárny ve školách
■  Exkurze a stáže v elek-
trárně
■  Vedení diplomových 
prací

Jedenáct studentů a jedna 
studentka z Katedry jaderných 
reaktorů také navštívili provoz 
elektrárny. Na strojovně první-
ho výrobního bloku dokonce 
narazili na netopýra, který sem 
zabloudil. Do kontrolovaného 
pásma už je však nedoprovodil. 
Studenti si kromě přednášek 
a prohlídky provozních prostor 
elektrárny vyzkoušeli manipula-
ce na trenažéru blokové dozorny 
a během týdenní stáže měli také 
možnost jezdit elektromobilem.

■  Martin Ševeček z Hrušovan 
nad Jevišovkou přijel se 
studenty jako pedagogický 
doprovod: „Rozhodl jsem se 
jet jako dozor, protože jsem 
tu byl naposledy před šesti 
lety a usoudil jsem, že je to 
dost dlouhá doba, abych se 
do Dukovan znovu podíval. 
A jsem rád. Stáž vnímám velmi 
pozitivně.“

■  Ondřeje Nováka, který 
studuje v pátém ročníku obor 
Jaderné inženýrství, od malička 

Diplomová praxe “Jaderňáků”
v doprovodu netopýra
PRVNÍ PRACOVNÍ TÝDEN ROKU 2016 PATŘIL V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ 
DUKOVANY STUDENTŮM Z FAKULTY JADERNÉ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÉ ČVUT. 
TI ZDE ABSOLVOVALI POVINNOU ODBORNOU STÁŽ.
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Nový hlavní vstup
do elektrárny
DNEM 1. ÚNORA BYLA UVEDENA DO PROVOZU NOVÁ HLAVNÍ VRÁTNICE, 
JEJÍŽ ZAŘÍZENÍ ZÁSADNĚ ZVYŠUJE KVALITU OCHRANY PROTI 
NEOPRÁVNĚNÉMU VSTUPU ČI VJEZDU DO PROSTORU ELEKTRÁRNY.

roadstop – proti neoprávněné-
mu vjezdu vozidla.
„Zábrana odolá deseti tunám 
a rychlosti čtyřicet kilometrů 
v hodině,“ říká Iva Kubáňová, 
ředitelka útvaru bezpečnost.

■  Rekonstrukce vnitřních 
prostor vrátnice
Zároveň byla provedena cel-
ková rekonstrukce vnitřních 
prostor příslušných objektů, 
a to ve vazbě na doplňovanou 
technologii fyzické ochrany. 
Došlo k vybudování nového 
zázemí pro obslužný personál 
bezpečnostních pracovníků za-
jišťujících ostrahu jaderné elek-
trárny a modernizaci řídicích 
operačních pracovišť pro řízení 
a sledování provozu na hlavním 
vstupu a vjezdu do jaderné 
elektrárny. 

■  Zvýšení odolnosti fyzické 
ochrany 
K uvolnění investic bylo roz-
hodnuto kvůli zhoršující se 
mezinárodní situaci a přibývání 
teroristických útoků v Evropě. 
„Došlo k významnému zlepše-
ní fyzické ochrany při vstupu 

a vjezdu, zejména z pohledu 
zvýšení mechanické odolnosti 
při případném pokusu o nedo-
volený vstup a vjezd do stře-
ženého prostoru elektrárny,“ 
komentuje Jiří Bezděk, tiskový 
mluvčí JE Dukovany.

■  Modernizce ohrazení  
Další opatření ke zvýšení bez-
pečnosti jaderného zařízení 
budou následovat. Dojde k mo-
dernizaci ohrazení elektrárny, 
které je tvořeno zdí a drátěným 
plotem a je doplněno detekč-
ními systémy. „Bude se rekon-
struovat a vybavovat technický-
mi prostředky fyzické ochrany,” 
uvedla ředitelka útvaru bezpeč-
nost Iva Kubáňová.

Po dobu rekonstrukce musel 
být vstup do EDU zajištěn 
náhradním způsobem, a to 
prostřednictvím provizorní 
vrátnice, vjezd byl realizován 
prostřednictvím stávajícího 
záložního vjezdu.

Od července loňského roku 
do ledna roku letošního pro-
bíhala rekonstrukce hlavního 
vstupu a vjezdu do JE Dukova-
ny. Na hranici střeženého pro-
storu elektrárny došlo zejména 
k výměně systému stávajících 
turniketů, které mají oproti 
předchozím maximální zádrž-
nou schopnost. Dále u vjezdu 
do střeženého prostoru přibyla 
nová brána a silniční blokovač 
– kovový výsuvný práh, tzv. 

1. Rámy pro kontrolu případné 
radioktivity na vstupu 

 i výstupu
2. Nové vstupní turnikety
3. Nová brána s roadstopem
4. Ředitelka útvaru bezpečnost 

Iva Kubáňová představuje nová 
zařízení hlavní vrátnice

4
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Obec Slavětice se nachází 2 km 
západně od Jaderné elektrárny 
Dukovany ve zvlněné krajině 
na rozhraní Českomoravské vr-
choviny, která pozvolna přechází 
do nížinaté části jižní Moravy. 
V obci, kde v současné době 
žije 235 obyvatel, zastává funkci 
starosty pan René Moravec, 
který si s námi povídal nejen 
o historii obce, ale představil 
také současnou tvář. 
Slavětice jsou jednou ze 17 obcí 
dobrovolného sdružení regionu 
Hrotovicko. 
První zmínka o obci je z roku 
1353 a své jméno dostala 
údajně dle rodu Slavatů, kteří 
jsou uváděni již v roce 1181. 
Poloha Slavětic byla příznivá 
k osídlení už od pradávna. To 
potvrzuje celá řada archeolo-
gických nálezů z okolí, ať už 
ze starší doby kamenné, doby 
zvoncových pohárů, doby 
laténské, tak i z doby nepoměr-
ně mladší. Ke Slavěticím patřila 
i samota - mlýn na řece Jihlavě, 
písemně zmíněn již v roce 1392. 
Posledním mlynářem před jeho 
zatopením byl Josef Drexler. 
Okolí Slavětic je velmi často 
vyhledávaným místem obdivova-
telů a hledačů vltavínů, které se 

zde nacházejí. Na návsi mohou 
turisté navštívit kapličku, která 
byla postavena ke konci 19. sto-
letí. U silnice směrem na Daleši-
ce stojí kříž, jenž sloužil k roz-
loučení se zemřelými. V katastru 
obce jsou dva rybníky, Skalník 
a Pila. Původně u Skalníku 
bývala cihelna, kde se vyráběly 
nepálené cihly – trople. 
■   A jak žije obec v průběhu 
roku?  
K již tradičním akcím v obci 
patří masopustní zábava, pouť, 
mikulášská besídka pro děti 
a diskotéka pro dospělé, advent-
ní rozsvícení vánočního stromu 
a betlému. K oblíbeným patří 
také setkání seniorů, či Silvest-
rovská zábava. Místní sportovci 
mohou své dovednosti uplatnit 
při sportovních turnajích o pohár 
starosty, a to ve stolním tenisu 
nebo v malé kopané. Oblíbený 
je také každoroční turnaj v ka-
retní hře mariáš. „Pro dovádění 
dětí slouží mimo dětského hřiště 
také víceúčelové hřiště, které 
se v zimě díky SDH Slavětice 
využívá jako lední plocha pro 
bruslení. V tomto areálu je i per-
gola pro letní sportovní a kulturní 
akce. V budově bývalé školy je 
posilovna a knihovna. V zadním 

traktu dvora má své sídlo Sbor 
dobrovolných hasičů (SDH) Sla-
větice, kteří jsou vybaveni zása-
hovým vozidlem LIAZ (cisterna) 
a vozidlem Avia. V roce 2015 
místní hasiči zasahovali čtyřikrát 
u požáru a jedenkrát při tech-
nické pomoci v zimním polomu 
dřevin u silnic,“ přiblížil život 
v obci pan starosta, který se spo-
lečně s místostarostou a SDH 
z větší míry podílí na všech 
kulturních akcích obce. Díky 
finančním darům v řádu milionů 
korun od partnera obce Skupiny 
ČEZ a Jaderné elektrárny Duko-
vany si můžeme dovolit opravit 
komunikace, víceúčelové hřiště 
a realizovat další projekty pro 
dobro občanů. Nyní pracujeme 
na přivedení optiky do obce pro 
zvýšení dostupnosti a kvality 
internetu a kabelové televize,“ 
doplnil pan starosta.
■   A moje poslední otázka: 
„Pane starosto, jak relaxujete 
a máte nějaké koníčky?“
„Relaxuji většinou odpočin-
kem s rodinou u vody. Mým 
koníčkem je sport,“ ukončil náš 
rozhovor René Moravec.
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Jak se žije sousedům: 
Obec Slavětice
V LETOŠNÍM ROCE VÁM POSTUPNĚ PŘEDSTAVÍME OBCE, KTERÉ JSOU 
BEZPROSTŘEDNÍMI SOUSEDY JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY. DNES 
PŘEDSTAVUJEME OBEC SLAVĚTICE, KTERÁ LEŽÍ NEJBLÍŽ ELEKTRÁRNĚ.

■  masopust
■  sportovní turnaje 
    o pohár starosty
■  turnaj v mariáši 
■  soutěž v požárním sportu
■  mikulášská besídka pro  
    děti a diskotéka pro    
    dospělé  
■  adventní rozsvícení  
    vánočního stromu

  SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

Pouťové zaváděníMasopust

Kaple Panny Marie

www.slavetice.eu



■   Jaká byla vaše cesta 
k žonglérské profesi? 
Artistika byla od dětství mým vel-
kým koníčkem a navštívil jsem 
úplně všechny cirkusy, které bě-
hem mého dětství zavítaly k nám 
do Třebíče. Vždy jsem snil o tom 
stát se artistou a dělal jsem pro 
to všechno, dokud se mi to ne-
splnilo. Poté, co jsem vystudoval 
stavební průmyslovku, dal jsem 
se na dráhu žongléra. 

■   Vzpomínáte si na své první 
vystoupení a pocity z něj?
Bylo mi dvanáct, když jsem po-
prvé vystoupil pro veřejnost, a to 
v cirkusu Simba, kde jsem svým 

žonglérským číslem zpestřil 
jejich hostování v Třebíči. Pocity 
to byly samozřejmě nezapo-
menutelné. Je to krásné, když 
publikum zírá na vaše umění 
uprostřed nasvícené manéže, 
kde jen chvilku před vámi kroti-
tel vystupoval s tygry a drezérka 
cvičila třítunového hrocha - a teď 
tam stojíte vy a musíte zaujmout 
zrovna tak. Když vás nakonec 
publikum ocení upřímným 
potleskem, je to prima pocit. 
I když od mojí premiéry uběhlo 
už skoro 20 let, s rodinou Rin-
gelových, která podnik vlastnila, 
jsme stále dobří přátelé a často 
se navštěvujeme. 

Milan Ošmera:
Mám energie stále na rozdávání...
MILAN OŠMERA - KOUZELNÍK, ARTISTA 
A ŽONGLÉR - SI ZÍSKÁVÁ PUBLIKUM NEJEN 
SVÝMI ÚŽASNÝMI „KOUSKY“, ALE TAKÉ 
KRÁSNÝM ÚSMĚVEM. SVÝM UMĚNÍM 
PŘESVĚDČÍ MALÉ I VELKÉ DIVÁKY, ŽE 
KOUZELNÍK NEMUSÍ BÝT JEN STARÝ PÁN 
V ČERNÉM PLÁŠTI, ALE NAOPAK JÍM MŮŽE 
BÝT MLADÝ MUŽ V PESTROBAREVNÝCH 
KOSTÝMECH. PŘI JEHO VYSTOUPENÍCH ČASTO 
NÁVŠTĚVNÍCI JEN KROUTÍ HLAVOU A ŽASNOU 
NAD RYCHLOSTÍ, POSTŘEHEM A OBČAS ZATAJÍ 
I DECH, KDYŽ VZDUCHEM LÉTAJÍ TALÍŘE, NOŽE 
ČI OHEŇ. RAČTE VSTOUPIT DO SVĚTA ARTISTŮ, 
KOUZELNÍKŮ, ŽONGLÉRŮ A TAJEMNA… 



■   Jste artista, žonglér, kou-
zelník i bavič. Kdybyste se 
nedal na tuto profesní dráhu, 
co byste pravděpodobně měl 
za své povolání? 
Vystudoval jsem pozemní stavi-
telství, ale přiznám se, že jsem 
rád, že v tomto oboru nepracuji. 
V době, kdy jsem vycházel ze 
základní školy, nebylo běžné 
jít studovat do ciziny tak, jak je 
tomu nyní. A v Česku žádná 
artistická škola nebyla a není. 
Tak jsem se rozhodoval mezi 
třebíčskými středními školami, 
která z nich působila nejlépe. 
Už tehdy jsem ale věděl, že 
hned po maturitě se budu ubírat 
úplně jiným směrem. Proto mě 
nelákalo ani studium na vysoké 
škole. Kdybych byl dnes znovu 
v devítce a rozhodoval se, určitě 
bych neváhal a šel do ciziny 
studovat artistiku.

■   Od konce března až do pod-
zimu se chystáte do Slovin-
ska. Co vás tam čeká?
Do Slovinska vyrazím na cirku-
sové turné. Mám svůj obytný 
přívěs, s kterým jsem už projel 
kus Evropy. Ve Slovinsku jsem 
ale ještě nebyl, tak se tam moc 
těším. V programu budu předvá-
dět kromě svého žonglérského 
čísla s kužely, kruhy a pochod-
němi také vystoupení v kuchař-
ském stylu, kde roztáčím naráz 
11 porcelánových talířů.

■   Kde všude v zahraničí jste 
již vystupoval a kde nejlépe 

obecenstvo reagovalo na vaše 
vystoupení?
Moje první turné bylo hned 
po maturitě na Slovensku, pak 
jsem strávil tři roky ve Velké Britá-
nii. Dva roky jsem byl angažovaný 
v Rakousku a rok ve francouzské 
Normandii. Všude publikum rea-
govalo jinak, ale všude bylo fajn. 
Ve Francii jsem měl při bouřlivém 
potlesku často slzy v očích, publi-
kum často tleskalo vestoje, to se 
v Česku sotva stane. V Rakousku 
zase diváci přicházeli po předsta-
vení, podávali ruce a děkovali.

■   Dnes je poměrně velká na-
bídka a konkurence různých 
artistů a žonglérů. Jak se vám 
daří získat např. vystoupení 
do škol?
Ve spoustě škol převážně na Vy-
sočině mě znají a sami si mě 
zvou. S mnoha školami máme 
výbornou spolupráci už řadu let. 
Občas však nabídnu svoje před-
stavení i na nová místa, kde se 
však často setkávám se zvlášt-
ním jednáním, někdy i sprostým. 
Bohužel po českých školách 
jezdí spousta nekvalitních, 
převážně kouzelnických progra-
mů. Nabídnete-li žonglérské či 
akrobatické vystoupení, často 
vás s nimi automaticky hodí to 
jednoho pytle. Nedávno se mi 
třeba stalo, že hned, co jsem 
se objevil ve dveřích ředitelny 
jedné malé školy na Třebíčsku, 
„přivítal“ mě ředitel slovy: „Jestli 
jste kouzelník nebo něco podob-
ného, tak se rovnou otočte.“ To 

pak přemýšlíte, zda má cenu se 
domů do Čech vracet. 

■   Čas od času „trápíte“ 
žonglováním studenty peda-
gogické fakulty při hodinách 
psychomotoriky. Jak se vám 
s nimi pracuje a co všechno 
s nimi zkoušíte?
Žonglování není jen zábavná 
podívaná, ale velmi pozitivně 
působí na rozvoj jemné 
motoriky, pozornosti, flexibility 
a kladně působí na ty, kteří 
potřebují zklidnit pro výkon. 
Třeba ve vrcholovém sportu 
se žonglování používá jako 
prostředek pro odbourávání 
negativních předstartovních 
stavů. Se studenty zkoušíme 
spoustu žonglérských cviků, 
které pak mohou velmi dobře 
využít při práci s dětmi. Jak 
studenti, tak i já, se vždy během 
kurzu výborně odreagujeme. 

■   Kde nacházíte inspiraci 
pro vaše vystoupení a jakým 
způsobem nabíráte energii 
do další práce?
Vždy, když mám volno, navště-
vuji různé velké zahraniční show, 
které mě často v ledasčem 
inspirují. Přiznám se ale, že toho 
volna moc nemám. Vystupuji 
v podstatě denně, ale i tak mám 
energie stále na rozdávání. 
Publikum mě vždy výborně 
nabije…

  ROZHOVOR  -  MILAN OŠMERA11
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Lidem na Vysočině a jižní Moravě se 
žije lépe. Díky podpoře Nadace ČEZ
NADACE ČEZ V ROCE 2015 PODPOŘILA 191 PROJEKTŮ CELKOVOU 
ČÁSTKOU 25 200 000 KORUN. I V LETOŠNÍM ROCE JE MOŽNÉ ŽÁDAT 
O PODPORU V CELÉ ŘADĚ GRANTOVÝCH PROGRAMŮ.
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Nadace ČEZ 
nyní přijímá žádosti 
o granty elektronicky 
a nonstop.

Loňský rok byl na Vysočině 
a jižní Moravě velmi činorodý. 
Města a obce přivedly k živo-
tu řadu projektů zlepšujících 
kvalitu žití jejich obyvatel, v čemž 
jim vydatně pomohla Nadace 
ČEZ. Částkou 25 200 000 
korun totiž podpořila celkem 
191 projektů z oblasti kultury, 
volnočasových aktivit, životního 
prostředí, bezpečnosti či 
vzdělávání. 
I letos mají města a obce, školy 
i právnické osoby možnost zís-
kat peníze na potřebné projekty. 
Jedná se obecně o projekty 
zlepšující životní podmínky 
a zvelebující prostředí, či kon-
krétně projekty sázení nových 
stromů a obnovy původních 
alejí. Nadace ČEZ nadále pod-
poruje výstavbu dětských i spor-
tovních hřišť, odstraňuje bariéry 
budov škol pomocí výtahů, 
plošin a tzv. schodolezů. Zájemci 
o podporu Nadace ČEZ mohou 
žádat o příspěvky snadno, stačí 
vyplnit jednoduchý formulář 
na www.nadacecez.cz.

1. Rekonstrukce budovy MŠ  
    v Jamolicích
2. Oranžové hřiště v Zakřanech 
3. Výsadba stromů ve Smrku
4. Běh městem Hrotovice

NĚKTERÉ PROJEKTY
PODPOŘENÉ V ROCE 2015

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ 
VOLEJTE ČI PIŠTE

Mgr. Jana Štefánková
561 104 631 / 724 804 786 
jana.stefankova@cez.cz
KONTAKTNÍ OSOBA 
NADACE ČEZ PRO VYSOČINU 
A JIŽNÍ MORAVU
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V závěru loňského roku jsem 
se zúčastnil mise WANO na ja-
derné elektrárně Radjasthan 
v Indii. Prověrka byla zaměře-
na na 3. a 4. blok, které jsou 
v provozu od r. 1999 resp. 
2000. Jde o typový indický 
projekt těžkovodního reaktoru 
s výkonem 220 MW. Stavebně 
je řešen podobně jako u nás 
v dvojblokovém uspořádání. 
Dále je tam blok o výkonu 
200 MW a další dvojblok 
2 x 220 MW (blok 5 a 6), navíc 
probíhá stavba dalších dvou 
bloků o výkonu 700 MW.  
Bylo to moje první profesní 
setkání s těžkovodní techno-
logií a přes zásadní odlišnost 
v kontinuální výměně paliva – 
přírodního uranu je principiálně 
podobně řešena regulace výko-
nu, odstavení reaktoru použitím 
kazet s absorbátorem. 
Bylo to také první mé setkání s In-
dií a za tři týdny člověk nabude 
dost poznatků a dojmů o zemi, 
kultuře, životě lidí.  
Cesta letadlem z Vídně do Dilí 
trvala sedm a půl hodiny, a stejně 
jako další hodinka v letadle 
do Jaipuru byla bez problé-
mu. Zajímavější a také trochu 
náročnější byla cesta autobusem 

směrem na jihozápad do měs-
tečka Rawatbhata, které je cca 
10 km od elektrárny. Celkem šest 
a půl hodiny v autobuse, většina 
cesty po indické dálnici a také 
závěrečných cca 40 km po úzké 
silnici, kde při potkání s jiným 
dvoustopým vozidlem musel 
autobus snížit rychlost na cca 
5km/hod a stejně jako protější 
vozidlo využít zpevněného kraje 
cesty. Nelze nevidět odlišnosti 
v motocyklové dopravě, jednak 
minimálně na polovině motocy-
klů cestují tři osoby a vidět něko-
ho z nich s přilbou je naprosto 
výjimečné. Transport nejen lidí, 
ale i materiálu na motocyklech 
byl k vidění každý den při ces-
tách do a z elektrárny. K tomu 
ještě nutno připočítat další typic-
ky indické účastníky silničního 
provozu, a to jsou krávy. Několi-
krát musel řidič autobusu nejen 
zpomalit, ale zastavit a počkat, 
až bude mít dost místa na cestě. 
Typické je také časté používání 
klaksonů při požadavku na uvol-
nění cesty i při předjíždění. V Indii 
se na komunikacích jezdí vlevo, 
ale pro předjíždění jsou používá-
ny obě varianty.
Elektrárna se nachází na bře-
hu jezera Rana Pratap Sagar 
na řece Chambal ve spolko-
vé zemi Radjasthan. Vedle 
elektrárny je provozován závod 
na výrobu těžké vody. Bezpeč-
nostní procedura ke vstupu 
do elektrárny je obdobná jako 
u nás, přísnější byla jen v po-
užívání mobilů, ty jsme museli 
nechat v hotelu. Velmi zajímavý 
byl první příjezd do elektrárny, 
oproti stavu „ulice“ zřetelný 
rozdíl v povrchu komunikací. 
Existence chodníků, ale přede-
vším zahrada s palmami, keři 
a květinami okolo chladicích 

věží vyvolávala dojem dovolené 
u moře, podpořený i teplotou 
okolo 28 stupňů. 
Vlastní prověrka proběhla profesi-
onálně a byl zřetelný zájem hos-
titelů přesně pojmenovat oblasti 
pro zlepšování včetně diskuse, 
jaká nápravná opatření realizovat. 
Nicméně doporučení ke zlepšení 
bylo méně, než jsem očekával 
a v některých praktikách se mů-
žeme i u nás rychleji přibližovat 
světovým standardům. Konkrétně 
zmíním používání nástrojů pro 
předcházení chybám.
V průběhu mise jsme měli 
možnost prohlédnout si některé 
pamětihodnosti v blízkém okolí. 
My jsme navštívili zajímavý kom-
plex chrámů Badoli z 10. století, 
město Kóta s mnoha historický-
mi objekty a také Císařský palác 
v Jaipuru vč. domu s tisící okny. 
Tam je také expozice „astrono-
mická“ s největšími slunečními 
hodinami na světě, kde lze čas 
určit s přesností na dvě sekundy.
Velký dojem je spojen s ochut-
náním indické kuchyně. 
Obzvláště uvítací a závěrečná ve-
čeře byla pestrou směsicí chutí, 
a samozřejmě nemohly chybět 
ostré a ještě ostřejší tóny. V na-
bídce našich obědů a večeří 
nechybělo maso, zpravidla ryba 
nebo kuře, občas jehněčí, ale 
všiml jsem si, že Indové masa 
moc nejedí. I v nabídce pro nás 
bylo mnoho druhů bezmasých 
jídel. V průvodci jsem přečetl, 
že lidé v Indii nespěchají, jsou 
vyrovnaní, nejedí hovězí (kráva je 
posvátná), mají rádi smlouvání, 
užívání pravé ruky místo příboru. 
Tyto skutečnosti mohu potvrdit 
a ještě doplním, že jsou ochotní 
a vstřícní. 
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 Jaroslav Vlček
 projektový manažer JE Dukovany
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  ZE ZAHRANIČÍ

Na jaderné misi v Indii

Jaderná elektrárna Radjasthan

Indický 
jaderný program: 
■   v šesti lokalitách je 
v provozu 17 reaktorů CANDU 
o výkonu 220 MW
■   ve výstavbě jsou 4 bloky 700 
MW a další projekty 
jsou připravovány. 
■   ve stavbě je elektrárna 
Kudankulam s reaktory 
typu VVER.



Aleš Denner je desetiletý bojovník se svalovou dystrofií, který jako 
první na světe podstoupil transplantaci kmenových buněk v Izraeli. 
Rodině se podařilo díky sdružení FOR JANE a také díky Nadaci 
ČEZ nashromáždit milion korun na cestu do Tel Avivu na kliniku. 
Pokroky jsou vidět. 
„Trochu jsem na začátku sbírky propadala zoufalství, že to nevybereme 
a nestihne se to. Potom se podařilo nasbírat body na aplikaci EPP 
a nám přistálo na účtu tři sta tisíc korun. Vše se pak dalo zázračně 
do pohybu,“ říká maminka. Transplantace probíhala velmi jednoduše. 
Kmenové buňky dostal přímo do žil. Je to bezbolestné, bez 
nežádoucích účinků. „Vše probíhalo v pohodě. Akorát ta ultrazvuková 
stimulace je celkem hlasitý zákrok, takže měl sluchátka na uších. Je 
to proces, kdy se mu rozšiřují žilky, aby se ty buňky dostaly tam, kam 
mají,“ vypráví Eva Dennerová. Dva dny potom dostával ještě stimulace, 
teprve poté mohli odjet. „Bohužel jsme nestihli letadlo, a tak jsme 
spali na letišti. Letěli jsme až další den.“ Doma se dlouho nic nedělo. 
Na klinice jim říkali, že to chvíli potrvá, než se nové kmenové buňky 
uhnízdí a začnou pracovat.  Podařilo se. Aleš má větší sílu v rukách. 
Když pil, tak plnou láhev s vodou neunesl. Teď je ale schopen se 
napít. Jaké jsou plány a přání rodiny v roce 2016? „Mé veškeré přání 
se omezilo na Aleška. Takže moje jediné přání je sehnat peníze a letět 
do Izraele na další léčbu, protože transplantaci je nutné podstoupit 
dvakrát.“ 
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Moravský Krumlov otevřel 
na zámku stálou expozici ze 
sbírky mecenášů Jana a Medy 
Mládkových. Jedinečná sbírka 
manželů Mládkových představuje 
díla nejvýznamnějších autorů, 
pohybujících se na české umě-
lecké scéně 20. století. Od května 
jsou k vidění každý víkend od 10 
hodin, od června pak každý den 
kromě pondělí.
V Moravském Krumlově jsou 
představena díla, která vznikla 
převážně po roce 1960, tedy 
od autorů, které Meda Mládková 
osobně v nesvobodném Česko-
slovensku navštěvovala a svými 
nákupy uměleckých děl podpo-
rovala jejich často velmi nelehkou 
situaci. Obcházela ateliéry, které 
byly, jak sama říká, plné vynikají-
cího umění, pečlivě vážila výběr 
a každý ateliér několikrát navštívi-

la, než si vybrala. Brzy se zoriento-
vala a postupně se seznamovala 
s nejzajímavějšími osobnostmi. 
Krumlovský zámek byl původně 
gotický hrad, poté byl v 16. století 
přestavěn na renesanční zámek 
a o dvě století později upraven 
do barokního slohu. Dlouhá léta 
sem návštěvníci chodili obdivovat 
slavnou Muchovu Slovanskou 
epopej, která pak byla odvozena 
do Prahy. Pokud se podaří městu 
koupit do svého vlastnictví zámek, 
pustí se do úprav dalších čtyř 
místností. „Chceme sem vrátit 
původní nábytek, který je nyní 
rozpůjčován na jiných zámcích. 
Tyto prostory bychom chtěli otevřít 
veřejnosti,“ říká starosta Tomáš 
Třetina. 

Cesta 
do Izraele 
byla úspěšná. 
Alešovi léčba 
zabírá, říká 
maminka Eva 
Dennerová

Když zamrzne rybník…
Mrazivé počasí přálo zimním 
radovánkám všude, kde je 
rybník nebo hasičská nádrž. 
Brusle na nohy obuli dospělí  
i děti. Nejprve však bylo potře-
ba odhrnout napadaný sníh 
a pak už nic nebránilo ledové-
mu sklouznutí. Loňská mírná zima ochudila bruslaře o tyto zimní aktivi-
ty, proto si je letos pořádně užili. Rybníky i nádrže tak byly zaplněné tak 
dlouho, dokud bylo vidět. Rouchovanští hasiči využili počasí a uspořá-
dali v sobotu 23. ledna hokejový zápas. Sněhuláci versus Kojoti. Tým 
Sněhuláků byl složen ze svobodných hochů a Kojoti ze ženatých mužů. 
Hokejisty povzbuzovali fanoušci a přitom popíjeli horký čaj a svařák.  
„Zápas skončil spravedlivou remízou, bylo to moc hezké přátelské utká-
ní,“ doplnil rozhodčí Jiří Voborný. Každý rok se trochu obmění mužstva, 
to podle toho, kdo se ožení a kdo dospěje z dítěte do mladého muže. 

 Eva FruhwirtováTEXT

  Eva FruhwirtováTEXT

  E. Fruhwirtová a J. SuchardaFOTO

  Eva FruhwirtováTEXT

Stálá expozice Medy a Josefa 
Mládkových na zámku v Krumlově

Slavnostní vernisáž výstavy / Meda Mládková při zápisu do pamětní knihy



Na svátek svatého Štěpána se se-
šli občané Přeskačí na Znojem-
sku, aby poděkovali za záchranu 
dřevěného barokního oltáře. Ten 
teď nově zdobí kulturní památku 
obce – kostel Všech svatých. Při 
slavnostní bohoslužbě byl opra-
vený oltář slavnostně požehnán. 
Turisté, kteří hojně navštěvují 
nedávno objevené středověké 
podzemí v obci, tak mohou 
obdivovat i románský kostelík, 
ve kterém se výjimečně snoubí 
jednoduchost stavby se zdobnos-
tí barokního vybavení. 

Dřevořezby vzácného oltáře byly 
téměř zničeny červotočem. Jak 
ukázaly restaurátorské práce, 
byla záchrana oltáře provedena 
„v hodině dvanácté“. Prací se ujal 
ak. malíř a uznávaný odborník 
Jan Knorr společně se studenty 
a absolventy oboru restaurátor-
ství VOŠ Brno, kde Jan Knorr 
tento obor vyučuje. 
Restaurování bylo velmi náročné, 
protože vlastní dřevěná hmota 
byla často pouze dřevěným 
prachem. Kromě toho, že došlo 
k obnově technického stavu 
oltáře, je na první pohled patrný 

především návrat k původním 
barokním barvám – kombinaci 
tmavohnědé a zlaté. 
„Místní měli z velké změny obavy. 
Nyní jsou ale výsledkem příjemně 
překvapeni a těší se na obnovu 
kazatelny,“ říká Pavel Dobeš, 
starosta obce Přeskače. „Kostel 
je ve vlastnictví obce a tak by-
chom chtěli aktivně v záchraně 
jedinečného vybavení kostela 
pokračovat. Velmi si vážíme 
podpory Nadace ČEZ i Jiho-
moravského kraje, bez nich by 
se toto dílo nezdařilo,“ dodává 
starosta Dobeš. 

Zrestaurování barokního oltáře 
v kostele Všech svatých podpo-
řila Nadace ČEZ prostřednictvím 
grantového programu Podpo-
ra regionů, který je zaměřen 
na rozvoj veřejně prospěšných 
projektů. Nadace ČEZ darovala 
částku 235 tisíc korun, Jiho-
moravský kraj přispěl dotací 
ve výši 120 tisíc korun a obec 
doplatila 33 000 Kč.

  REGION  KULTURNÍ PAMÁTKA15

 Jiří Němec a Jan SuchardaFOTO

 Jana ŠtefánkováTEXT

Barokní oltář v Přeskačích 
na Znojemsku byl zachráněn
NADACE ČEZ SPOLU S JIHOMORAVSKÝM KRAJEM PŘISPĚLA K ZÁCHRANĚ 
OLTÁŘE V KOSTELE VŠECH SVATÝCH.

■  Kostel Všech svatých
■  Přeskačské podzemí
Prohlídky tel.: 731 139 506
nebo 515 339 234
■  Možnost zakoupení 
turistické známky a nálepky

www.obecpreskace.cz 

Zrestaurovaný barokní oltář

Přeskačské podzemí Kostel Všech svatých
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Valná hromada sdružení 
Energetické Třebíčsko

Kaplička v Letňanech Kaplička v Heřmanicích Kaplička ve Skryjích

V pondělí 25. ledna zasedala valná hromada 
Energetického Třebíčska. Předseda Vítězslav 
Jonáš seznámil členy, hosty a partnery sdru-
žení s činností v uplynulém roce. Zároveň 
představil nové úkoly a plán činnosti v letoš-
ním roce. 
Začátkem loňského roku byla přijata Aktualizace 
státní energetické koncepce a zároveň vláda při-
jala Národní akční plán pro jadernou energetiku. 
Tento akční plán stanovil jednotlivé úkoly k řešení 
výstavby 5. bloku, který má nahradit stávající 
provoz bloků. „Ukázalo se však, že nestačí pouze 

rozhodnutí, ale je potřeba, 
aby kompetentní orgány 
na úkolech zodpovědně 
pracovaly.  To se bohužel 
nestalo,“ konstatoval Jonáš. 
I proto zazněl z Energoregi-
onu silný apel, aby region 
více přitvrdil. „Budeme 
tvrdě požadovat plnění úko-
lů a termínů. Na nečinnost 
budeme veřejně poukazo-
vat a hlavně žádat od vlády 
přijetí konkrétních opatření 
k plnění úkolů, vyplývajících 

z Národního akčního plánu,“ popsal Jonáš. S tvrdším 
postupem souhlasí firmy i samosprávy. „Potřebuje-
me vědět, co se bude v regionu dít dál a jaká bude 
budoucnost. Zatím jsou to spíše sliby, než konkrétní 
činy,“ sdělili v souznění starosta M. Krumlova Tomáš 
Třetina, starosta Třebíče Pavel Janata a předseda 
Energoregionu Vladimír Měrka. 
■   Valná hromada dále odsouhlasila zřízení expertní 
komise, která bude nezávislým poradním orgánem 
Energetického Třebíčska. Budou v ní pracovat 
nezávislí odborníci z celé republiky. Jedná se prak-
ticky o „stínový vládní výbor“, který bude směrovat 
svoji práci k plnění úkolů vládního výboru. 
■   Energetické Třebíčsko v roce 2016 plánuje 
osazení základního kamene k 5. bloku.  „Chceme 
ho jako region předat na jaře Vládě ČR jako symbol 
zhmotnění snahy regionu o výstavbu nového jader-
ného zdroje. Bude umístěn u elektrárny za přítom-
nosti členů vlády,“ upřesnil předseda Jonáš.  
■   Valná hromada také pověřila předsedu Jonáše 
k vypracování memoranda, které chce uzavřít s mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu. To bude obsaho-
vat konkrétní termíny výstavby i převzetí zodpověd-
nosti jednotlivých orgánů a lidí.

Setkání rodáků z obcí Lipňany, Skryje a Heřmanice
V rámci připomenutí 30 let provozu Jaderné elektrárny Dukovany a jejího významu pro celou Českou republiku připravujeme 
na 28. května setkání rodáků obcí Lipňany, Skryje a Heřmanice. 

Vyzýváme všechny rodáky těchto tří obcí, aby se v případě zájmu o setkání nahlásili nejpozději do 31. 3. 2016 
na těchto kontaktních místech:
Rodáci obce Heřmanice u Rouchovan na Obecním úřadě Rouchovany – tel. č.: 568 865 220  
nebo 568 865 254, e-mail: obec@rouchovany.cz 
Rodáci obcí Skryje a Lipňany na Obecním úřadě Dukovany – tel. č.: 568 865 038,  
e-mail: podatelna@obecdukovany.cz

Srdečně zvou pořadatelé 
ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, obec Dukovany a obec Rouchovany



Soutěžte s námi

V roce 1978 byl Okresním národním výborem v Třebíči 
vyhlášen Přírodní park Rokytná jako oblast klidu. Park, 
dnes s celkovou výměrou 5320 ha, se rozprostírá po obou 
březích řeky Rokytné a říčky Rouchovanky na území okre-
su Třebíč a Znojmo. Břehy Rokytné jsou lemovány starými 
břehovými porosty, a to zejména olší, vrbou, jasanem, 
dubem a babykou. Meandrující řeka protéká často opuš-
těným údolím Myslibořického a Příštěpského lesa pod 
mnoha skalami a špatně dostupnými svahy. Přírodní park 
nabízí pro turisty také romantická zákoutí, kde se nachází 
vzácné a chráněné rostliny - například brambořík nachový, 
dymnivka plná, česnek medvědí, sněženka předjarní i… 
viz tajenku. V parku se můžeme také setkat při svých 
toulkách přírodou s chráněnými živočichy – žlunou zele-
nou, strakapoudem prostředním nebo ledňáčkem říčním. 
Zaznamenán byl také výskyt raka říčního nebo vzácné 
užovky podplamaté.

Mirvaldovy vlnící se válce
Konstruktivně zaměřené malířství, které před zobrazením 
viděné skutečnosti nebo vyjádřením umělcových pocitů 
dává přednost skrytým kvalitám obrazové skladby, není  
u nás dostatečně oceňováno. Přesto si zaslouží pozornost 
právě na stránkách Zpravodaje jaderné elektrárny, 
která sama je výsledkem důmyslných myšlenkových 
a technických konstrukcí. 
Klasikem českého malířství, pracujícím s jazykem 
geometrie, je Vladislav Mirvald (1921-2003), jenž skoro 
celý život pracoval jako středoškolský  profesor výtvarné 
výchovy a deskriptivní geometrie v Lounech. I když se 
v mládí věnoval také krajinomalbě, od roku 1963 se mu 
jediným výrazovým prostředkem stalo rýsování. Jeho obrazy, 
to jsou rýsované konstrukce, pro něž je charakteristické 
seriální opakování nějakého jednoduchého geometrického 
útvaru nebo jeho proměna podle určitého pravidla. 
Konstrukce  se tak Mirvaldovi stala nejen prostředkem, 
způsobem a metodou tvorby, ale také důležitým estetickým 
faktorem. Kompozice s kružnicemi byly východiskem pro 
cylindrickou perspektivu, která je podstatným tématem 
umělcovy práce. Stejně tak princip aperspektivy, seriálního 
řazení kruhových elementů a pravidelného střídání černé 
a bílé plošky. Zásadním tématem Mirvaldovy malby se staly 
také undulační (vlnící se) válce. V poslední  fázi svého díla 
pak využil  biologického fenoménu – Rombergovy křivky – 
tedy záznamů nepatrných pohybů lidské hlavy při udržování 
rovnováhy jedince se zavřenýma očima. Tento drobný zápis 
zvětšoval a používal jako osu pro středy oblouků, na jejichž 
základě  vznikal celý válec. Organické a konstruktivní 
vytvořilo novou jednotu. Dílo Vladislava Mirvalda je tak 
výpovědí o estetických možnostech konstrukce, ale 
především o iluzívnosti lidského vnímání plochy jako 
prostoru.
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1. Které šachové zahájení je dáno úvodními tahy 1. e2–e4 c7–c5?
S Sicilská obrana  HA Dámský gambit  D Královská indická

2. Tento chutný druh ovoce patří do čeledi láhevníkovitých, používá se pro 
něj pojmenování banán severu, indiánský banán, mimina, papau a dokonce 
anglický název paw-paw. Český název je
T Muďoul  U Baďoul  B Strďoul

3. Porucha kreslení u dětí se nazývá
R Dysorexie  UL Dispinxie  B Dyspraxie

4. Nejsevernější rozhledna v Čechách je vysoká 26 metrů a najdete ji u Mi-
kulášovic v blízkosti hranice s Německem. Jmenuje se
L Špičák  O Veselov  ÍK Tanečnice

5. Charakteristickým znakem rysů jsou trojúhelníkové uši s černými chomáč-
ky chlupů na konci. Říká se jim
E Lístky  B Štístka  Ž Chvostky

6. Ve kterém českém filmu zazněl dotaz: Václave, proč nejsi moje žena?
E Kameňák 2  T Jedna ruka netleská  L Na samotě u lesa

7. Jaké národnosti byl lékař a přírodovědec Georgius Agricola, zakladatel 
vědeckého bádání v oboru mineralogie, hornictví a hutnictví?
UT Němec  N Ital  C Švýcar

8. Která barva se vyskytuje na vlajkách čtyř afrických států Gabonu, Gambie, 
Guineje a Ghany?
NÝ Žlutá  Í Červená  Ý Zelená

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz 
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS, 
Sokolská 368, 675 55 Hrotovice do 10. dubna 2016.

  VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA správná tajenka: techniku v Curychu

■  Marie Šmahelová
■  Jitka Černá
■  Miroslava Lapešová
■  Jana Sladká
■  Erika Kučerová

 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.

■ Silikonové těsnění oken 
 a dveří - plastových 
 i dřevěných
■  Žaluzie horizontální 
 i vertikální
■  Sítě proti hmyzu, 
 síťové dveře
■  Venkovní žaluzie a rolety 
 - PVC i Al
■ Veškeré opravy

Dodá a namontuje
Ivo Pavlík 

675 56 Dukovany 221
tel.: 568 865 321,  602 719 156

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

MED
Celoroční prodej - přímo od včelaře
květový, lipový, lesní medovicový, 

pastovaný
Medovina – výběr ze 13 druhů.
Kosmetika z včelích produktů

Rodinná včelí farma KURTINOVI
Račice 41, p. Hrotovice 

Tel.: 737 363 489, 605 339 043
www.vcelarstvikurtin.cz

NEPŘETRŽITÝ PRODEJ!
Prodejna je umístěna v suterénu rodinného 

domu, po telefonické domluvě Vás obsloužíme 
KDYKOLIV, i ve večerních hodinách.

ELEKTRO
Palát Miroslav

Sokolská 548, Hrotovice

● opr. převíjení motorů
● opr. vod. čerpadel
● opr. ruč. nářadí
● opr. el. spotřebičů
● opr. a montáže 
    el. zařízení

Tel.: 603 833 619
Pracovní doba: 

po-pá 8-17, so 9-13

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

ODDLUŽENÍ 
fyzických osob 
a podnikatelů

Kancelář Ivančice, 
Palackého nám. 8

Kontakt 
kdykoliv včetně so-ne

mobil: 776 565 654
e-mail: oddluziv@seznam.cz

www.oddluziv.cz

KOMINICTVÍ - KLEMPÍŘSTVÍ 
- POKRÝVAČSTVÍ 

Provádíme roční povinné kontroly 
komínů včetně jejich oprav. Cena 
kontroly, včetně dopravy, 400 Kč. 
Frézování komínů, vložkování 
nerezem. Dále provádíme opravy 
střech, výmaz hřebene, výměny 
tašek. Výměny poškozených 
trámů, nátěry plechových střech. 

Náměšť nad Oslavou 
Na výsluní 685 
tel.: 736 649 470
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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 10. dubna 2016 
na adresu: JAS, Sokolská 368, 675 55 Hrotovice nebo na e-mail: 
zpravodajedu@cez.cz.  

Výherci z minulého čísla
■   Ondřej Ambrož
■   Denisa Hemalová
■   Tomáš Konečný
■   Kristina Machová
■   Veronika Vorlíčková
■   Marek Váňa
■   Ludmila Třístková

Spojte po pořádku všechny body od 1 do 58. Do řešení napište druh sportu 
a jméno naší závodnice, která je v tomto sportu nejlepší na světě.

Který obal odpovídá složené kostce?

SRDÍČKOVÁ KOSTKA

SPORTOVKYNĚ

Na každém řádku vyberte jedno slovo, které tam nepatří, a napište jeho počáteční písmeno 
do čtverečku vedle. Písmena utvoří odshora dolů tajenku – název amerického filmu pro děti.

FILM

PŘIPRAVILO VYDAVATELSTVÍ KIRA BRNO

Které dva čtverce v této tabulce obsahují 
stejné symboly?

SYMBOLY

Do obrazce 
umístěte devět 
ponorek. Platí 
pravidlo, že žádná 
ponorka nesmí sousedit 
se čtverečkem, v němž 
je umístěna jiná ponorka, 
ani ve směru diagonálním. 
Čísla podél spodního 
a pravého okraje obrazce 
označují počet ponorek 
v příslušném sloupci nebo řádku.

NÁMOŘNÍ BITVIČKA



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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