Vážení čtenáři. Léto je již v plném proudu, ale naše redakce v poklidném dovolenkovém rytmu neklimbá.
Vydali jsme se za novinkami na konferenci Jaderná energetika a životní prostředí a přinášíme vám
zajímavosti o tzv. bioindikátorech. V ospalých horkých dnech nespí ani projekt dostavby Jaderné elektrárny
Temelín (ETE) a v rubrice K jádru věci můžete být díky fotodokumentaci přímo u předávání nabídek. Na
rozhovor jsme pozvali Petra Sláčalu ze společnosti Energoprojekt Invest, která pro ČEZ pracuje na
projektech i z jaderného průmyslu. Dočtete se také, jak mu zdravý zápal ve sportu a pravidla fair play
pomáhají při obchodních jednáních a řízení lidí. Na závěr vás čeká kreslená anekdota a soutěž.
V HLAVNÍ ROLI: HOUBY, BORŮVKY A MECH

Biologickým indikátorem stavu životního prostředí může být celý živý
organismus, jeho části živé i neživé (kůra stromů, opadané listí) nebo
přeměněná organická hmota. Více o bioindikátorech prozradila Lenka
Thinová z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření ČVUT na
své přednášce na semináři Jaderná energetika a životní prostředí,
který se konal v polovině června v Praze. „Tyto biondikátory nám
ukazují, jak příroda reaguje na přítomnost radionuklidů, v kterých
částech živých organizmů se akumulují a jak rychle jejich obsah
s časem klesá, “ vysvětluje paní Thinová, která se spolu se svými
studenty věnuje již několik let sledování přítomnosti umělých
radionuklidů v okolí ETE. Měření se provádí na vybraných místech
vzdálených 2, 5,10 a 20 km od elektrárny, přičemž výsledky z roku
2000 (tedy před spuštěním elektrárny) jsou považovány za referenční
úroveň přírodního pozadí na měřených bodech. Vybrat správné
bioindikátory pro monitorování okolí ETE pomohl Výzkumný ústav
okrasného zahradnictví v Průhonicích. Hodnotí se mech Schreberův,
svrchní kůra borovice i lesní plody a houby. Výzkum je opodstatněný
Lenka Thinová při práci v terénu
11 let trvající dohodou z Melku, ve které se česká strana zavázala k
monitoringu radionuklidů v biologickém materiálu. Podobné monitorování radionuklidů v okolí jaderného
zařízení nenajdete nikde na světě. V praxi to znamená, že tým vědců spolu se studenty pravidelně několikrát
za rok svlékne bílé pláště, obuje pohorky a vydá se do jihočeských lesů. Do terénu vyráží s přístroji za
rozbřesku a vrací se až pozdě večer s čelovkou na hlavě. Někdy rozdělají i táborák a usínají ve stanu, nebo
jen tak pod širákem.
BORŮVKY A HOUBY SPÍŠ HLEDÁME, NEŽ SBÍRÁME
Nasbírat potřebné množství kvalitních vzorků není vždy jednoduché. „Potřebujeme celkem 70 g suchého
mechu z jednoho sběrného bodu, takže nám to zabere tak hodinu a půl, než nastříháme nůžkami dostatečné
množství. Nasbírat musíme z jedné lokality také 5 kilogramů hřibu hnědého a 0,6 l borůvek,“ prozrazuje
podrobnosti Lenka Thinová. Následuje laboratorní proměření gama spektrometrií, výsledky jsou pak
podrobeny trendové analýze, která má odhalit jednorázový velký únik radionuklidů nebo dlouhodobý menší
únik. Gama spektrometrická analýza umožňuje s velmi dobrou citlivostí stanovit ve vzorcích přítomnost celé
řady přirozených a umělých radionuklidů, které emitují záření gama. Je to metoda s poměrně jednoduchou
přípravou vzorků (vysušení, slisování, pomletí atd.). Kromě toho vědci provádějí v intervalu dvou let
gama spektrometrické monitorování in situ (přímo na místě). Výsledky každoročně potvrzují bezpečnost
provozu Jaderné elektrárny Temelín. „Každý rok hledáme ve spektru umělé radionuklidy. Pořád nacházíme
stopy Cesia 137, které je zde ze spadu po Černobylu a zkouškách jaderných zbraní v ovzduší, ale postupně
ho ubývá,“ shrnuje výsledky dlouhodobé práce paní Thinová. Zajímavé je porovnání dávkových příkonů
z gama spektrometrických měření v jiných lokalitách, např. 0,72 mSv v okolí 10 km od teplárny Třebíč, či
0,37 mSv u elektrárny Ledvice v porovnání s 0,43 mSv u Temelína.
KANEC, KLÍŠŤATA A VĚDA
Vědecká práce v terénu mnohdy přivádí výzkumníky do neočekávaných situací. „Občas nám zapadne auto
v bahně po nápravu a sháníme traktor, ale už nás tahal i jeřáb. Běžným suvenýrem z našich výprav jsou
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desítky klíšťat,“ vzpomíná Lenka Thinová. V přírodě není problém se setkat s divokou zvěří. „Jednou moje
kolegyně sbírala borůvky a říkala si, proč tak funím. Pak se otočila a místo mne za ní okouněl divočák.
Naštěstí zachovala klid a všechno dobře dopadlo,“ dodává.
NA KÁVĚ S…

PETREM SLÁČALOU, ŘEDITELEM EGP INVEST, SPOL. S R.O.
Vystudoval elektrotechniku na VUT v Brně
a Podnikatelskou fakultu na Brno Business
School. Má za sebou zkušenosti z 22letého
působení v Jaderné elektrárně Dukovany a
Jaderné elektrárně Temelín, kde zastával
funkci ředitele pro přípravu provozu a provoz.
V ŽS Brno, a.s., kde byl šest let, byl členem
představenstva a ředitelem závodu
Energetické a ekologické stavitelství.
V současnosti je ředitelem a jednatelem
společnosti EGP INVEST, spol. s r. o., ze
Skupiny ÚJV Řež.
Slavíte významné životní jubileum. První
otázka v takovém případě bývá „Jak hodnotíte
svou dosavadní práci, čeho jste dosáhl, na co
jste nejvíc pyšný?“ Při Vaší vitalitě a elánu ji
však považuji za nemístné klišé, proto se
zeptám: Jaké máte plány do budoucna?
V pracovní oblasti bych chtěl dodržet slib, který jsem dal při oslavě padesátin firmy EGP INVEST, spol. s r.o.,
v r. 2010, a to, že tady budeme minimálně dalších padesát let. Znamená to nespoléhat se jen na projekční
činnost, ale provést částečnou transformaci naší práce a vybudovat konstrukční středisko o kapacitě zhruba
15 spolupracovníků. V tom bychom chtěli využít již nastavené spolupráce se Střední školou průmyslovou,
hotelovou a zdravotnickou v Uherském Hradišti. V osobním životě bych se chtěl vrátit k malování, psaní
a pasivnímu vinaření ve svém sklípku ve Valticích.
Vaše společnost nedávno úspěšně absolvovala zákaznický audit ČEZ a pokračujete ve spolupráci. Co vše
pro ČEZ vykonáváte?
V současné době dokončujeme náš v historii největší projekt, a to realizační projekt stavebně architektonické
části na stavbě „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II, 3 x 250 MWe“. Z celé řady projektů pro Elektrárnu
Dukovany je pro nás stěžejní projekt seismického zodolnění. Do budoucnosti se dívám s optimismem
a věřím, že naše doba přijde i v souvislosti s dostavbou Temelínu. Na projektování ETE jsme dobře
připraveni.
Zmínil jste seismické zodolnění, můžete tento projekt blíže představit?
Je to jeden z našich aktuálních projektů, který sice není co do objemu největší, ale co do náročnosti pro nás
klíčový. Seismické zodolnění se týká nosných konstrukcí 1. a 2. hlavního výrobního bloku (HVB) a zahrnuje
reaktorovny, podélné a příčné etažérky a strojovny. V letošním roce bylo zadání ještě rozšířeno o statický
výpočet HVB u čerpacích stanic zatížených extrémními klimatickými vlivy jako je vítr a sníh. Významným
subdodavatelem tohoto projektu je firma Bestex, s.r.o., v níž pracují odborníci a specialisté i z řad VUT FAST
Brno. Projektová dokumentace na úrovni zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele bude zkompletována
a předána investorovi v září 2012. Realizace tohoto projektu musí být dokončena v roce 2015.
Skupina ČEZ má projekt FUTUR/E/MOTION pro energetiku budoucnosti. Participuje na něm nějak EGPI?
V rámci vývoje a sledování nových trendů se zaměřujeme na oblast „smart grids“. Spolu s dalšími firmami se
podílíme na vývoji „chytrého kabelu“, který má pracovní název SIFLEKS - Systém Integrovaných Flexibilních
Kabelových (i potrubních) Svazků. S firmou Prefa Kompozity, a. s., se zabýváme i problematikou
fotovoltaických fasádních systémů na bázi organických sloučenin a jejich aplikacemi ve stavebnictví.
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Vloni jste získal titul Manažer roku v odvětví Výzkumné a projektové služby. Jaké je Vaše „krédo manažera“?
Při vedení týmu spolupracovníků: etika v podnikání s důrazem na kvalitu práce a kvalitu života
spolupracovníků, kteří jsou největším bohatstvím firmy. Osobní: čestnost, spolehlivost, vytrvalost, kreativita.
Na webu EGPI jsou fotografie vašich zaměstnanců, kteří se smějí a září z nich nefalšovaná radost. Máte
nějaký recept, jak spolupracovníky motivovat?
Proč bychom se nesmáli, když jsme zdraví, máme práci a navzájem si důvěřujeme. Protože jsme dílčími
pracovními výstupy závislí jeden na druhém, tak by to snad bez pohodové atmosféry ani nešlo. Jsem rád, že
se nescházíme jen v práci, ale máme potěšení se setkávat i ve svém volnu na smysluplných akcích,
sportovních, společenských, do kterých se snažíme zapojit i své rodiny a blízké.
Co vám dobíjí baterie?
Dobrá práce, úspěchy v ní, spokojení, usměvaví spolupracovníci, pohodová rodina.
Jste sportovní fanoušek a svou zálibou k běhu jste nakazil i své kolegy, takže společně vyrážíte na pražské
maratony. Co k tomu vedlo?
Vloni za mnou přišel jeden mladý kolega, zda bychom se mohli zúčastnit závodů dračích lodí. Moje
podmínka byla, že si vše zorganizují zájemci sami a zapojí do závodu co nejvíce spolupracovníků. Výsledek
byl fantastický! Navzdory špatnému počasí se sešlo 85 lidí včetně rodinných příslušníků. Po této skvělé
zkušenosti jsem navrhl postavit i firemní štafety na běžecké závody v Praze. Nápadu se chytli kolegové, já
jsem jen přispěl radami a připravil společné tréninky. Kdo z firmy neběžel, přišel alespoň fandit. Na výsledek
štafety jsme patřičně hrdí a na příští rok plánujeme více štafet a někteří zájemci se chtějí
zúčastnit Pražského půlmaratonu.
Jakým sportům se sám aktivně věnujete?
Ve svých čtrnácti letech jsem se rozhodl, že budu olympijský vítěz
a v roce 1972 zopakuji Zátopkův helsinský úspěch. Olympijským
vítězem jsem se nestal, ale z atletiky jsem si do života odnesl hodně
cenných poznatků, které se hodí i při obchodních jednáních. Soupeř
se nepodráží, lepšímu se z cesty uhýbá, vítěz blahopřeje poraženým,
výsledek se nedá koupit, ale lze jej dosáhnout jen tvrdou dřinou,
o férovosti soutěží rozhoduji já a ne rozhodčí, atd. Jediný sport, který
umím, kde je mně dobře, kde se do detailu znám, je běh. Pokud mně
zdraví jen trochu dovolí, tak budu běhat. Nejlépe si při něm odpočinu
a získám v rámci běhu plno nových nápadů.
Podporujete také vzdělávání a školy?
Úzce spolupracujeme s Domovem pro osoby se zdravotním
postižením v Uherském Brodě a s místní Charitou. Ze škol
spolupracujeme s naší přátelskou školou SŠPHZ v Uherském
Hradišti a podporujeme aktivity v rámci Junior Achievement. Spolu
s dalšími firmami jsme uskutečnili projekt „Technické školky“, se
kterým jsme v roce 2011 zvítězili v soutěži Česká inovace vyhlášené
Technologickou agenturou ČR. Cílem tohoto projektu je hravou
formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet
jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální
schopnosti.
V dnešní době si většina technických firem stěžuje na nedostatek
mladých odborníků. Jak vy hledáte a získáváte nové techniky?
Vyhledáváme si talentované studenty již na škole z vědeckých rad,
zapojení se do přednášek, závěrečných prací ať již ročníkových, bakalářských, diplomových, studentských
brigád, z tipů našich spolupracovníků, od rodinných příslušníků, výjimečně na inzerát. Snad jsme úspěšní,
během tří let se nám podařilo snížit věkový průměr ze 48 na 44,7 let při přibližně stejném počtu
spolupracovníků.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěšných let Vám osobně i Vaší firemní EGPI „rodině“.
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K JÁDRU VĚCI

ŽENY V JÁDŘE SE RÁDY SMĚJÍ ANEB SOUTĚŽ O NEJVTIPNĚJŠÍ TITULEK ANEKDOTY
Znovu se vracíme k hostovi z minulého čísla, přednímu
světovému jadernému právníkovi Carltonovi Stoiberovi. Jistě si
vzpomínáte, že na sebe v rozhovoru prozradil svou velkou zálibu
ve tvorbě kreslených vtipů. Přispívá do řady časopisů a je
členem American Association of Editorial Cartoonists.
Exkluzivně pro náš časopis infoWIN nakreslil anekdotu a pomohl
nám vytvořit soutěž pro vás, naše čtenáře. Na obrázku vlevo je
prázdná bublina, která čeká na vaše nápady.
Zamyslete se, prosím, nad tím, co to znamená být „ženou
v jádře“, co vtipného si na toto téma mohou obě ženy v ilustraci
říkat.
Svoje vtipné nápady nám posílejte do 18. 8. 2012 na e-mail
darina.boumova@amic.cz
Nad nejlepšími titulky se budete moci zasmát v některém
z podzimních čísel.
TĚŠÍME NA VAŠE VTIPNÉ NÁPADY!

DOSTAVBA TEMELÍNA NENÍ ZROVNA „LEHKÁ“ VĚC
Dostavba Temelína – dvě slova, které vyslovíte za několik vteřin, ale proměnit je ve skutečnost stojí mnohem
víc úsilí. Proces realizace jedné z největších zakázek Skupiny ČEZ i České republiky postoupil k dalšímu
stupni. Tím bylo 2. července předání nabídek kvalifikovaných zájemců: Arevy, Westinghouse a konsorcia
Atomstroyexport a Škody JS. Na začátku příběhu byla dvě slova, která se nyní přeměnila na 1,5 tuny
materiálu a 73 objemných krabic. Početná skupina odborníků nyní bude nabídky zkoumat. Pokud bude
potřeba něco upřesnit, předpokládá se, že k tomu budou účastníci tendru vyzváni na přelomu roku.
S vybraným vítězem by pak měl ČEZ do konce roku 2013 uzavřít smlouvu.
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