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Dalešická vodní elektrárna slaví 40 let 
 

Od dubna do prosince 1978 se postupně rozeběhla všechna čtyři soustrojí přečerpávací vodní 

elektrárny Dalešice. V Česku jsou jen tři přečerpávací elektrárny, dalšími jsou Štěchovice a Dlouhé 

stráně. Spolehlivý akumulátor energie s nejvyšší přehradní hrází České republiky dosud vyrobil více 

než 12 900 GWh a absolvoval přitom více než 140 tisíc provozních najetí. 

 „Dalešice umí najet na plný výkon v čase pod 60 sekund, což z nich dělá v této disciplíně „nejrychlejší“ 

elektrárnu Skupiny ČEZ. Objem vody v plné horní nádrži jim umožňuje vyrobit v rámci jednoho cyklu téměř 

2,3 milionu kWh, což je ekvivalent roční spotřeby 1 000 domácností,“ vypočítává přínos jubilantky ředitel 

divize klasická energetika ČEZ Ladislav Štěpánek.  

Hlavní hráz nádrže Dalešice, která při stavbě spolykala téměř dva miliony kubíku materiálu, je nejvyšší 

přehradní hrází České republiky i bývalého Československa a v současnosti je nejvyšší funkční sypanou 

hrází v Evropě. Má výšku od základové spáry asi 100 metrů, délka hráze přes údolí přesahuje 300 metrů a 

ve svých základech dosahuje šířka hráze rovněž 300 metrů. Průběh této obrovské stavby zachytil i film Jiřího 

Menzela s Janem Hrušínským v hlavní roli „Kdo hledá zlaté dno“, který bude promítán pro účastníky 

letošních oslav v pátek 21.9. od 19:30 hodin v areálu VE Dalešice V sobotu 22.9. od 9 do 15 hodin pak 

bude probíhat den otevřených dveří elektrárny Dalešice. Kromě prohlídek infocentra a provozu budou 

připraveny také soutěže pro děti a Energy zóna s fotokoutkem. Vstup je zdarma. Zájemci mohou navštívit 

také loď Horácko z přístaviště Kramolín, která bude vyplouvat vždy v celou hodinu k Wilsonce a zpět (cena 

plavby je 100 Kč). Oslavy budou v sobotu 22.9. pokračovat na parkovišti JE Dukovany, kde bude od 15  do 

23 hodin probíhat ČEZ Energy fest, kde vystoupí interpreti zvučných jmen jako Lucie Bílá, David Koller, 

Aneta Langerová nebo Bára Poláková. Vstup je opět zdarma. Na akci je nabízena autobusová doprava 

z Třebíče. Detailní informace jsou postupně zveřejňovány na www.aktivnizona.cz 

 
PROGRAM OSLAV 40. VÝROČÍ PVE DALEŠICE 

Místo: PVE Dalešice  
Pátek 21.9. od 19:30 hod. – Promítání filmu Kdo hledá zlaté dno v Letním kině Kinematografu bratří 
Čadíků 
Sobota 22.9. od 9 hod. do 15 hod. – Den otevřených dveří s doprovodným programem pro děti 

Sobota 22.9. od 9 hod. do 15 hod. Plavby lodí Horácko (Kramolín – Wilsonka a zpět v každou celou hodinu 
– zvýhodněné jízdné 100 Kč dospělí, 50 Kč dítě) 
 

Místo: Parkoviště JE Dukovany 
Sobota 22.9. od 15 hod. do 23 hod. – Energyfest – vystoupení pěti hudebních kapel – více na 
www.aktivnizona.cz a v příloze. 
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