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Z ŻYCIA ODDZIAŁU CZĘSTOCHOWSKIEGO SEP     EVENTS IN THE CZĘSTOCHOWA DIVISION OF SEP

W terminie od 5 do 7 października 2018 roku członko-
wie Koła SEP przy ZF TRW Częstochowa zorganizowali wyjazd 
techniczno-krajoznawczy do Czech, której głównym celem 
było zwiedzenie Elektrowni Atomowej Dukovany. Elektrownia 
Atomowa Dukovany jest jedną z dwóch elektrowni atomowych 
w Czechach. Elektrownia jest zlokalizowana około 30 km na 
południe od miejscowości Trebić, w trójkącie wyznaczonym 
przez miejscowości Dukovany, Slavětice i Rouchovany. Zain-
stalowano w niej cztery wodne – ciśnieniowe reaktory PWR 
typu VVER 440 – Model V213 o mocy 440 MWe każdy, zloka-
lizowane w dwóch podwójnych blokach. W latach 2008-2012 
zmodernizowano bloki do mocy 500 MWe każdy. 

Elektrownia atomowa, zwiedzana w pierwszym dniu wy-
jazdu, zrobiła na uczestnikach wycieczki duże wrażenie, tym 
bardziej że w kraju takich elektrowni nie posiadamy. 

Następnego dnia grupa udała się w kierunku Brna w rejon 
Morawskiego Krasu w celu zwiedzenia jaskini Punkevní oraz 
Przepaści Macochy. Znana na całym świecie przepaść Macocha 
ma głębokość ponad 138 metrów i jest największą przepaścią 
tego rodzaju w Czechach i środkowej Europie. Górna jej część 
ma 174 metry długości oraz 76 metrów szerokości. Punkevní 
jeskyně leżą dwa kilometry od Skalnego Młyna (Skalní Mlýn) 
i są dostępne dzięki wejściu w ścianie kanionu krasowego Pu-
stý žleb. Swoją popularność zyskały dzięki temu, że umożliwiają 
odwiedzającym dostanie się na dno przepaści Macocha. 

W drodze na nocleg zwiedzono zamek Letovice stojacy na 
cyplu nad miejscowością Letovice, około 40 km na północ od Brna. 

W ostatnim dniu wycieczki grupa zwiedziła miasto Oło-
muniec. Miasto to jest stolicą kraju ołomunieckiego, powiatu 
Ołomuniec, a także archidiecezji Kościoła rzymskokatolickiego 
i Czechosłowackiego Kościoła husyckiego oraz eparchii Ko-
ścioła Prawosławnego Czech i Słowacji. Stanowi historyczną 
stolicę Moraw i jest głównym miastem regionu etnograficz-
nego hana. W mieście grupa zwiedziła zabytki historyczne 
takie jak: Kolumna Trójcy Przenajświętszej, Kolumna Mariacka, 
Kościół św. Maurycego, Kościół Marii Panny Śnieżnej, Katedrę 
św. Wacława, Kościół św. Michała oraz Muzeum Archidiecezjal-
ne. Po zwiedzeniu miasta grupa powróciła do Częstochowy.
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Fot. 3. Kolumna św. Trójcy na Górnym Rynku w Ołomuńcu (Czechy) 
wzniesiona w latach 1716-1754 jako dziękczynienie  

za zwalczenie epidemii

Fot. 1. Elektrownia Atomowa Dukovany

Fot. 2. Pomieszczanie dyspozytorni Elektrowni atomowej w Dukovanach




