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Letos už posedmé 

  

  

K elektrárně autobusem a nazpět na kole. Oblíbenou přepravní službu využívají především
zaměstnanci dukovanské elektrárny. Letošní sezónu zahájili i přes aprílové počasí desítky
nadšených cyklistů. Zejména ranní přeprava kol přispívá k vyšší bezpečnosti v hodinách s
dopravní špičkou a podporuje zdravý životní styl zaměstnanců. Cyklobusy je možné využít až
do konce října.

  

  

Sedmou sezonu přepravy jízdních kol zahájili energetici na čtyřech pravidelných linkách z
Třebíče do Dukovanech. Každý nosič kol umístěný na zadní části čtyř autobusů pobere 5
jízdních kol. Přeprava probíhá v pracovní dny a místo je možné předem zarezervovat na
internetu. O službu mají zájem převážně zaměstnanci, kteří využívají cestu z práce ke sportu a
zdravému životnímu stylu. Na cestu domů se mohou vydat mimo dopravní špičku a využít
vedlejších komunikací a cyklostezek. K úschově kol v průběhu práce má elektrárna pro
zaměstnance-cyklisty připravené dvě kolárny.      

  

„Mezi naše priority rozhodně patří zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Podporujeme
proto řadu aktivit, mezi které spadá i možnost jízdy z práce domů na kole v jaderných
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elektrárnách. Navíc tím pomáháme i životnímu prostředí,“ říká Kateřina Bohuslavová, ředitelka
útvaru ESG Skupiny ČEZ.

  

Vedle přepravy kol dukovanská elektrárna dlouhodobě podporuje rozvoj cyklostezek a
cyklotras. V přímé spolupráci s elektrárnou vzniklo u obcí Dalešice, Valeč, Hrotovice několik
kilometrů cyklostezek, které tvoří součást pravděpodobně nejdelší připravované funkční
cyklostezky u nás z Třebíče do Dukovany. Snižování zátěže z dopravy do práce podporuje
elektrárna také podporou sdílených jízd do práce a možností dobíjení elektroaut a elektrokol z
dobíjecích stojanů s čistou bezemisní energií.

  

Více o pravidlech přepravy a autobusových trasách najdete v přiložené tiskové zprávě a více
fotografií na https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/s-jarem-opet-vyjely-dukovanske-a
utobusy-s-prepravou-kol.-letos-uz-posedme-157572

  

Jiří Bezděk
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