Prvá atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach a jej
vplyv na poštu v obci a poštovo- filatelistické doklady.
História atómovej energetiky vo vtedajšom ČeskoSlovensku sa začala odvíjať v roku 1957 prípravnými prácami
na budovanie prvej atómovej elektrárne v republike, na
Slovensku, a rozhodnutie padlo na Jaslovské Bohunice.
Vyžiadala si to doba, ale aj rýchla industrializácia Slovenska,
vrátane elektrifikácie železničnej dopravy na dôležitých
tratiach.
Výstavba začala v roku 1958 a začal sa realizovať
experimentálny reaktor naprojektovaný v Česko-Slovensku,
ktorý používal ako palivo neobohatený (prírodný) urán.
Aktívna zóna mala priemer 3,56 metra a výšku 4,0 m. Ako
moderátor slúžila ťažká voda a reaktor bol chladený oxidom
uhličitým. Projektovaný elektrický výkon elektrárne bol 150
MW. Palivo bolo v reaktore umiestnené v kanáloch, pričom
dizajn reaktoru umožňoval výmenu paliva za prevádzky.
Označenie atómovej elektrárne bolo A1 a zachovalo sa až
dokonca. Skutočný výkon generátora bol 144 MW. Do
prevádzky bola A1 uvedená v máji roku 1972.
V roku 1975 bola vydaná prvá poštová známka
s námetom atómovej elektrárne a to v emisii Úspechy
socialistickej výstavby 1945 – 1975, Pofis 2168, 60 h. Zo
známky nie je zrejmé, že atómka stojí v Jaslovských
Bohuniciach, ba ani to, že bola postavená na Slovensku(1).
Domicilom FDC pre túto emisiu bolo Brno s dátumom
28.10.1975.

(Na reaktore A1 došlo 22. februára1977 k havárii, keď sa
počas plnej prevádzky reaktora vymieňal jeden z palivových súborov.
Tato nehoda bola vyhodnotená stupňom 4 na sedemstupňovej
medzinárodnej stupnici INES. V dôsledku tejto havárie bola jadrová
elektráreň A1 uzavretá a od roku 1979 prebieha jej likvidácia.
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Pošta Jaslovské Bohunice
Pošta začala písať svoju históriu 15.2.1886 s domicilom
Bohunicz, ktorý bol 12.4.1911 zmený na Apátszéntmihály
( mohlo by to byť Opátstvo svätého Michala?), a od roku 1920
jednoducho Bohunice. Tak to bolo až do roku 1959 kedy bola
k Bohuniciam pripojená obec Jaslovce. Pôvodne mala obec
vzniknutá zlúčením niesť názov Bohunice. K 1.1.1959 však
došlo k rozpusteniu miestnych národných výborov a nový
MNV stanovil úradný názov obce, ktorý od roku 1959 znie
Jaslovské Bohunice. Teda aj pošta má názov Jaslovské
Bohunice. V roku 1975 boli k obci administratívne pripojené aj
obce Paderovce a Radošovce. Tieto zmeny už nemali vplyv na
názov poštového úradu s PSČ 919 30. Koncom roka 1990 sa
obec Radošovce osamostatnila.

FDC č.1 k emisii č.zn.2167 - 2172
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Doporučená firemná celistvosť s názvom pošty Jaslovské
Bohunice - Atómová elektráreň s R nálepkou toho istého názvu.
Výstavba Atómovej elektrárne, až neskôr bol zavedený
všeobecne používaný výraz jadrová, čo nemalo vplyv na názov
elektrárne (2), znamenala pre obec a teda aj pre poštu v obci
veľký stavebný a dopravný ruch a nárast objemu poštových
zásielok všetkých druhov pre investora, tak aj pre tam
etablované dodávateľské firmy. Zrejme aj to bolo dôvodom na
otvorenie ďalšej poštovej služobne od 1.3.1967 Jaslovské
Bohunice – Atómová elektráreň, K 1.1.1973 s PSČ 919 31.
Na nasledujúcej strane je celistvosť vyfrankovaná
poštovými známkami z emisie Úspechy socialistickej výstavby
č. 2493/ 2 Kčs adresovaná súkromnej osobe. Je to ďalšia
známka k atómke a text na známke už lokalizuje AE do
Jaslovských Bohuníc. Domicil na FDC je Praha, pre celú
emisiu.
Obe celistvosti už prezentujú, že v Jaslovských Bohuniciach
popri Atómovej elektrárni sa etabloval aj výskumný ústav
a ako uvidíme ďalej, vznikali tam aj iné inštitúcie, hlavne
reštrukturalizácáciou AE po zmene politického systému
v krajine.
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Interná poštová zásielka z pošty 919 30 Jaslovské Bohunice,
okresná pečiatka 812/041.
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Interná poštová zásielka pošty 919 30 Jaslovské Bohunice A-E,
okresná pečiatka 812/560.
Obálky dokladajú, že od roku 1967 obe pošty v Jaslovských
Bohuniciach (jedna v obci, druhá v areály AE) pracujú každá
samostatne (rok zásielok je 2001).
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V zatiaľ nedoloženom období používala pošta Jaslovské
Bohunice AT-E** výplatný stroj s reklamnou vložkou a v nej
propaguje 40. výročie VÚJE a KF 52-04 FILATOM, ktorý
pôsobil v rámci
podniku. Výplatný otlačok s nulovou
hodnotou má aj zaujímavý dátum -9.9.99. o čo sa určite
zaslúžili miestni filatelisti (3).
Hlavné sídlo resp. vedenie VÚJE časom bolo prenesené
do Trnavy a tak aj ich výplatný stroj má domicil Trnava.
Zmenou sídla VÚJE prišlo aj k presunu výplatného strojčeku
a ku zmene domicilu. Časový rozdiel oboch vyobrazených
OVS, teda s domicilmi Jaslovské Bohunice (9/1999) a Trnava
(9/2000) je iba rok.
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V roku 2000 bolo založené
Slovenské jadrové fórum, ktoré
pripomína príležitostná poštová
pečiatka v roku 15. výročia
s domicilom Trnava. Toto fórum
združuje občanov a inštitúcie
ktoré
podporujú
využívanie
jadrovej energie pre mierové
účely a poskytuje im všetky
dostupné informácie.
Za zmienku tiež stojí informácia, že odstavenie 1. bloku
AE V1(4) riadi k tomu určená inštitúcia, ktorá má skratku
JAVYS (Jadrová vyraďovacia spoločnosť). Túto skratku si
viacerí (aj ja) vysvetľovali ako Jadrová výstavba.
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Príležitostný štoček VÚJE používaný poštou Trnava 1.
Určite sa vyskytuje aj viacero známok, pečiatok či
iných
filatelistických
materiálov,
ktorými
možno
dokumentovať jadrovú energetiku v Česko-Slovensku, po roku
1993 na Slovensku. Všetko to však začalo prípravou
a výstavbou 1. atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Tento článok si nerobí nárok na kompletnosť dokumentovania
jadrovej energetiky na Slovensku, skôr ide o impulz pre
zberateľov, ktorí hľadajú ďalšie zberateľské témy, a možno
majú vzťah k technike, elektrotechnike či energetike, alebo
priamo o využitie jadrovej energie pre mierové účely. Nie je
v ňom vôbec spomenutá druhá slovenská Atómová elektráreň
Mochovce, Úrad jadrového dozoru, dodávatelia stavby
a technológie (5) a určite som nevyčerpal ani známkovú tvorbu
Česko-Slovenska
a nástupníckych
republík
a krajín
dodávateľov.
A .Urminský, máj 2019
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Poznámky:
(1) Neuvedenie lokality elektrárne nie je náhodné, ba ani z dôvodov
utajenia! Veď napríklad emisia 650. výročie Mincovne v Kremnici
viac prezentuje Prahu a nezainteresovaní v zahraničí ani netušia že
ide o fabriku ktorá nepretržite skoro 700 rokov razí mince
a medaily na Slovensku.
(2) Celosvetovo sa dnes v odborných kruhoch uprednostňuje názov
"jadrová elektráreň" (v príslušnom jazyku) pred "atómová
elektráreň" (v príslušnom jazyku). Uvádzajú sa najmä dva dôvody:
- Jednak sa dá argumentovať, že v takejto elektrárni nedochádza k
štiepeniu celého atómu ale len jeho jadra,
- jednak termín "atómový" často vraj vyvoláva medzi bežným
obyvateľstvom asociácie s atómovou bombou (ktorá by sa na
druhej strane technicky tiež správnejšie mala volať jadrová
bomba). Na Slovensku majú však jadrové elektrárne v názve stále
slová "atomová/-é elektráreň/-ne", takže termín "atómová
elektráreň" nemožno považovať za nesprávny.
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(3) Klub filatelistov Filatom pôsobiaci v rámci Atómovej elektrárni
Jaslovské Bohunice podľa OVS mal 40 rokov, čo by znamenalo že
vznikol v roku 1959 (?).
(4) Slovensko unáhlene prijalo rozhodnutie o odstávke AE V1, ako
podmienku vstupu do EÚ, lebo elektráreň prešla tesne predtým
rekonštrukciou celej riadiacej a zabezpečovacej techniky na
špičkovej svetovej úrovni a mohla byť v prevádzke doposiaľ.
(5) Stavbu A1 realizovali dvaja generálni dodávatelia: stavebnú časť
Hydrostav Bratislava a technológiu Škoda Plzeň. Ako
poddodávatelia 1. BS Brno, SES Tlmače, SMZ Dubnica, ČKD
Praha, Sigma Olomouc, KPS Brno, Potrubí Praha a niekoľko
ďalších. Viaceré z uvedených firiem je určite možno filatelistický
dokumentovať.

Ďalšie, texte nečíslované poznámky:
- Varianty označujúce poštu v jadrovej elektrárni v pečiatkach a Rnálepkách za domicilom Jaslovské Bohunice sú: Atómová elektráreň,
A.E. a tiež AT.E. ale aj Jasl. Boh. – At.el.
- Počas činnosti poštovej služobne Jaslovské Bohunice A.E. tam
pracovali poštárky pp. Anna Vajčiová, Ružena Uhliarová a Mária
Botková (poznámka pre budúcnosť PH)
- Známka Pofis 2493 atómová elektrárňa je zaujímavá aj pre
špecializovaných zberateľov poštových známok, lebo jej kresba
stredného drôtu vytvára 4 typy. II.typ je na ZP 4/1, III.typ na ZP 9/1
a IV.typ na ZP 14/1. Jednotlivé typy a ich spojky majú po merne
vysoký cenový záznam.
- Rozvoj informačných technológií sa prejavil aj v znížení objemu
klasickej formy poštových zásielok. To mohlo byť príčinou, že pošta
Jaslovské Bohunice A.E. bola dočasne zatvorená 31.3.1970, a na
podnet podnikov tam etablovaných bola 15.5.1970 znovu otvorená.
Činnosť pošty v A.E. Jaslovské Bohunice bola k termínu 30.6.2015
definitívne zrušená. Vedúcou tejto pošty 812/041 bola
pravdepodobne po celú dobu jej činnosti pani Anna Vajčiová.
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Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice vo filokartii.
Náročné a dôležité stavby sú už počas výstavby
dokumentované fotografiami dôležitých častí stavby z hľadiska
bezpečnosti, aby bol preukázateľný predpísaný technologický
postup výstavby (1). Mimoriadna pozornosť sa teda venovala
aj fotografickej dokumentácii výstavby AE a to všetkých jej
častí. Jednou z tých čo dokumentovali výstavbu bola v tomto
prípade fotografka pani Mária Ďurišová. Tisíce fotografií
archivovaných z výstavby a prevádzky AE sú k dispozícii
v prípade potreby odborníkom, profesionálom, najmä tie, ktoré
sa týkajú samotných jadrových generátorov s príslušenstvom.
Pre verejnosť sú z bezpečnostných dôvodov neprístupné, ba
možno aj utajené.
Po zmenách v roku 1989-90 sa situácia zmenila v tom
smere, že bolo možné JE prezentovať verejnosti rôznymi
spôsobmi, teda aj pohľadnicami. To bola parketa pre pani M.
Ďurišovú, ktorá sa mohla prezentovať aj ako umelecká
fotografka, čo jej bolo blízke (2).
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Pohľadnica celého areálu Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, podľa
fotografie z lietadla.
Foto: M. Ďurišová, tlač: Obzor Bratislava
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Kolážna pohľadnica vydaná k výročiu spustenia AE V1.

Romantický večerný (nočný) pohľad na areál AE J. Bohunice
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Kolážna pohľadnica celkových a interierových záberov spolu s prírodným
prostredím.

Pohľadnica AE ako pozvánka na návštevu- exkurziu v AE. Adresná strana
predošlej pohľadnice. Uvedené pohľadnice sú podľa fotografií M. Ďurišovej.

14

Poštový lístok vydaný Výskumným ústavom jadrovej energetiky k 5. výročiu
etablovania VÚJE v nových objektoch v Trnave.
Výskumný ústav JE neskôr vydal aj celkovú pohľadnicu pre svoje potreby,
predloha ku nej je fotografia Júliusa Horvátha.
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Carte Maxima z pohľadnice fotografky Márie Ďurišovej, vzadu podpis
fotografky aj rytca. Prezentuje ďalšie umelecké smerovanie fotografky AE.

-

-

Pred niekoľkými rokmi som mal možnosť vidieť
v Balneologickom múzeu v Piešťanoch výstavu, ktorá
pripomínala históriu výstavby AE vrátane osobností, kde ma
zaujalo napríklad veľa detailných fotografíí armovania,
postup montáže jadrového generátora a pod.
M. Ďurišová je aj autorkou fotografie, ktorá slúžila ako
podklad pre autora, ktorý navrhoval poštovú známku Čepiec
s Maduníc, č. pof. 175 z roku 1999, autorka Kamila
Štanclová, rytec F. Horniak. Autor prezentačnej pečiatky

Milan Šnirc.

Alexander Urminský, máj 2019
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Pozdrav od kamaráta, filokartistu v čase pred ukončením
činnosti pošty v EBO, (používané v systéme označovania
jednotlivých výrobní v rámci Slovenských elektrární, a.s.
príklady: ENO - Elektráreň Nováky, EVO – Elektráreň Vojany).
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Pohľad na Jadrovú elektráreň Mochovce. Zaujímavý záber na elektráreň
zrejme v správne ročné obdobie, počasie a dennú hodinu. Autor tejto
fotografie, možno budúcej pohľadnice, mi nie je známy. (A.U.)
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