
Vedoucího oddělení sklady vyhořelého
paliva Jana Coufala jsme se zeptali i na
novinky v přípravě výstavby dočasného
skladu použitého paliva v areálu elek-
trárny Temelín. „Do konce dubna 2006
chceme na stavební úřad v Týně nad
Vltavou předat žádost o zahájení územ-
ního řízení. Celý proces územního říze-
ní až do rozhodnutí úřadu bychom chtě-

běh posuzování vlivu záměru na životní
prostředí (EIA). „Ten pro Temelín trval
tři roky, což je pro každého investora
stavby velmi dlouhá doba. Pravdou je,
že EIA zde na Temelíně probíhala jako
první přeshraniční v ČR a tam bylo
možné natahování procedury očeká-
vat,“ vysvětluje Coufal. 

(BROM)

li dotáhnout do konce letošního roku.
Je ovšem otázkou, jestli rozhodnutí
bude pravomocné, protože jsme si již 
v celém posuzování zvykli, že po kaž-
dém rozhodnutí úřadů následuje odvo-
lání některého z účastníků a celý pro-
ces se natahuje,“ konstatoval Coufal.
Jako příklad protahování povolení sta-
vebního záměru uvedl Jan Coufal prů-

V červnu bude na prvním temelínském bloku zahájena pravi−
delná odstávka bloku pro výměnu čtvrtiny paliva v reaktoru.
První blok tak nebude více jak dva měsíce vyrábět elektřinu.
V průběhu odstávky dojde i k výměně vysokotlakého dílu roto−
ru turbíny. Jde o stejnou úpravu tisícimegawattového stroje,
která úspěšně proběhla v lednu 2006 na druhém bloku.
Pokračuje tak zlepšování spolehlivosti turbosoustrojí. 
„Po provedení této technické úpravy v průtočné části turbíny 
druhého bloku pracuje stroj bez problémů. Úpravu hodnotíme
jako úspěšnou, proto k ní nyní přistupujeme i na prvním
bloku,“ říká ředitel elektrárny Miroslav Vilím.

TEMELÍNSKÉ NOVINY
2/2OO6, ROČNÍK XIV. 

www.cez.cz

Jihočeská centrála cestovního
ruchu připravila pro letošní sezonu
řadu projektů, které se zabývají
podporou a rozvojem turistiky 
v kraji.

6S příchodem jara se v okolí
elektrárny Temelín rozjíždí zcela
nový projekt podpory života v obcích,
který dostal jméno Oranžový rok
2006.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
právě se pouštíte do čtení posledního
čísla Temelínských novin, které vychá-
zí v tomto tradičním střihu. V červnu
2006 vyjdou Temelínské noviny v ji-
ném formátu a především v jiném
vnitřním členění. Nyní tuto novou for-
mu v redakci připravujeme a již ví-
me, že bez pomoci vás čtenářů to
nepůjde. Ještě více prostoru chceme
vyčlenit informacím z obcí a měst
v okolí temelínské elektrárny.
Zavedeme stránku otázek a odpově-
dí, znovu se na stránky novin vrátí
soutěže o ceny. Určitě čtenářsky vel-
mi zajímavá stránka se bude zabývat
tzv. NEJ…, kde dostane prostor origi-
nální člověk z regionu či jedinečná
místní zajímavost. Právě proto potře-
bujeme vaši pomoc, a to při hledání
tipů na reportáž. Pište nám své dota-
zy k energetice, jaderné energetice,
sponzorským aktivitám elektrárny,
dávejte nám tipy na zajímavosti 
a ta NEJ… ve vašem okolí.  
Prosím, posílejte nám své tipy na
adresu: Oddělení komunikace JE
Temelín, Václav Brom, 373 05 Teme-
lín. Využít můžete i adresu elektro-
nické pošty: vaclav.brom@cez.cz,
nebo stačí zavolat na telefon 381 
102 415, nebo na mobilní číslo 
606 352 518. Těšíme se na vaše
náměty, tipy a otázky. 

Václav Brom, 
šéfredaktor Temelínských novin 

Letošní povodně připomněly,
že vodohospodáři dokážou efektivně
korigovat průtoky deseti až dvace-
tileté vody.
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V únoru 2006 navštívil elektrárnu Temelín bývalý ministr průmyslu a obchodu
Miroslav Grégr. Rozhovor s ním najdete na straně 3.

Na začátku letošního roku se
uskutečnila jubilejní 2000. beseda
o energetice v českých i zahranič-
ních školách. Na projektu školních
besed se podílí i předseda Sdružení
Jihočeští  taťkové Jiří Tyc.

2

PRVNÍ BLOK V LÉTĚ UPRAVÍ TURBÍNU
A VYMĚNÍ ČTVRTINU PALIVA
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JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

Jáchymov. Tam je ovšem jeden velký
rozdíl v tom, že v bazénu s použitým
palivem se nikdo koupat nesmí, zatím-
co koupel ve vaně s radonovou vodou
se musí v Jáchymově zaplatit.

Když se ty a tvoji kolegové před-
stavíte a řeknete, že pracujete na
Temelíně, tak se určitě nevyhnete
otázkám k této určitě nejznámější
jaderné elektrárně Evropy. 
Co studenty nejvíce zajímá?
Představujeme se hned na začátku
besedy, takže studenti hned vědí, co
jsme za lidi. Studenty o Temelínu zajímá
všechno možné. Od srovnání s Černo-
bylem, přes možnost pádu letadla na
elektrárnu, zajímají je i platy zaměst-
nanců a nakonec i to, jestli se dají jíst
houby, které rostou pod stromečky 
v areálu elektrárny. Studenty zajímá
obrovské množství věcí a v tom právě
spočívá náročnost besed a přípravy
na ně. Je třeba znát i odpověď na otáz-
ku, která padne třeba jen jedou za rok.
Když jsme začínali pořádat besedy na
podzim roku 1999, tak jsem si pro tyto
účely vypracoval osnovu, která měla
pět stránek. Dnes máme v hlavách
minimálně sto stran textu a stovky růz-
ných čísel. A to vše pro to, abychom
nemuseli na besedách říkat: nevím.

Existuje nějaký zajímavý příběh 
z některé z besed, na který si vždy
s úsměvem vzpomeneš?
Nenapadá mě teď nějaký úsměvný pří-
běh, i když studenti se na našich bese-
dách smějí často. Snažíme se jadernou
energetiku představovat populární me-
todou. Není nic horšího, než kdyby vám
měl na besedě někdo usnout. Pokud
vycítíme ve vzduchu nudu, musíme
změnit styl přednesu, zařadit film nebo
nějakou legraci.
Vzpomínám si ale na jeden zajímavý
příběh. Stal se mi tak před šesti lety.

Byli jsme tehdy na besedě v rakouském
Hollabrunu. Naše povídání se vysílalo
naživo v místním rádiu. Pořad tehdy
moderoval pan Berthold, tehdejší ředi-
tel rádia. Když jsme se loučili, tak se
mi svěřil s jednou zajímavou věcí. Pár
dní před zmíněným pořadem dostal
dopis od jednoho rakouského odpůrce
atomu, kde bylo napsáno, že na bese-
du přijede jeden fanatický zastánce
jaderných elektráren. A bude mít v očích
nenávist. A že ten fanatik se jmenuje
Tyc. Když mi toto říkal, díval se mi upře-
ně do očí. Řekl mi, že tam žádnou ne-
návist nevidí a zmíněný dopis - varování
před mojí osobou - mi vtiskl do rukou.
Tehdy jsem pochopil, že lidé v Rakou-
sku jsou stejní jako u nás: dobří i zlí...
Od té doby jsem se s panem Berthol-
dem potkal ještě dvakrát. A vždy jsme
se objali jako přátelé. A na pana Bert-
holda vzpomínám s úsměvem.

Řekni tři velká plus jaderné energe-
tiky a naopak tři minus tohoto způ-
sobu výroby elektřiny?
Začnu minusy. Za prvé je to nenulová
pravděpodobnost úniku radioaktivity
při provozu elektrárny. Za druhé povin-
nost postarat se o radioaktivní odpady
a o použité palivo. A konečně za třetí
vysoké investiční náklady.
A teď plusy. Takže jaderná energetika
neprodukuje při provozu skleníkové
plyny. Za druhé dává nám čas na to,
abychom našli nějaký lepší způsob pro-
dukce elektřiny, než jaký máme dopo-
sud. Třeba jadernou fúzi. A třetí význam-
né pozitivum je, že jaderná energetika
může pomoci Evropě před enormním
zvyšováním závislosti na dovozu ener-
getických surovin.
Obecně tahle otázka je tak na hodino-
vou diskusi. Jaderná energetika totiž
není jen otázkou ekonomickou, ale je
to o věcech sociálních, strategických,
politických, ekologických  atd.

(BROM)

Již více jak dvě tisícovky besed 
o energetice se studenty je nesku-
tečné penzum práce. V čem vidíš
hlavní přínos těchto besed?
Než odpovím na tuto otázku, chci a mu-
sím říct, že podíl Jihočeských taťků jako
lektorů na besedách je cca 900 besed.
Ta druhá, ještě větší část patří dalším
lektorům, mimo jiné z Dukovan a z praž-
ské jaderné fakulty. Je to tedy i jejich
obrovská zásluha, že dnešní studenti
vědí o jádru daleko víc, než studenti
před pěti šesti lety. Hlavní přínos besed
spatřuji v tom, že si studenti mohou
naším prostřednictvím „osahat“ jader-
nou energetiku daleko lépe, než kdyby
k tomu měli jen několik prospektů.
Většinou jsou studenti spontánní, živě
reagují, ptají se. U potištěného papíru
by nebylo koho se ptát. Na besedě jim
můžeme také sdělit i to, co by nebylo
v propagačním materiálu vhodné a
možné. Můžeme jim sdělit čerstvé no-
vinky, přidáme občas i nějakou „histor-
ku z natáčení“. I na jaderné elektrárně
se občas stane něco úsměvného a po-
dobná příhoda jadernou energetiku
polidští.

Jaký je pohled studentů 
na jadernou energetiku?
Když přijedeme na školu, tak studenti
mnohdy nevědí, co mají od naší bese-
dy čekat. Někdy jsou i zakřiknutí. Už

máme ale své metody, jak je „rozhýbat“,
aby se začali ptát a diskutovat. Občas
u nich funguje taková autocenzura.
Bojí se zeptat, aby si ostatní nemysleli,
že jsou hloupí. Nebo že jsou „Krhoun-
kové“. Podstatné ale je, že čekají, co
se dozvědí. To je rozdíl od studentů 
v Rakousku, kam také jezdíme, protože
ti se mnohdy tváří tak, jako „říkejte si, co
chcete, my se stejně bojíme“. Na školy
jezdíme už od roku 1999 a podle mého
názoru se pohled studentů na jadernou
energetiku mění. Díky tomu obrovské-
mu humbuku kolem Temelína a jeho
spouštění se v médiích objevilo mnoho
informací. No a také víc jak 2000 be-
sed, to je víc jak 70000 posluchačů a
skoro každý má rodiče a každý má
nějakého kamaráda nebo kamarádku.
A tak se informace šíří jako lavina. Není
to jen o předání technických informací,
ale především o předání dojmu z bese-
dy. Snažíme se nic neskrývat. Nevyhý-
báme se i nepříjemným tématům, jako
jsou možnosti havárie.

Existuje otázka, která padne na
každé besedě? Pokud ano, tak jaká
je na ni odpověď?
Když jsme začali jezdit na besedy, té-
měř na každé zazněla hned ze začátku
otázka: Co když to bouchne? To byly
právě ty časy, kdy se rozhodovalo 
o dokončení Temelína a kdy někteří

aktivisté srovnávali Temelín s Černo-
bylem. Od Černobylu nezažila jaderná
energetika podobnou nehodu, a tak se
dnes obrací pozornost médií, a tím i stu-
dentů jinam. Nejčastější dnešní otázka
je ta nerudovská: Kam s ním? Myšleno
kam s radioaktivním odpadem.
Jak na tuto otázku odpovídáme? Pře-
devším zdůrazňujeme, že dnešní pou-
žité palivo není jaderným odpadem,
ale surovinou pro budoucnost. V našich
reaktorech využíváme pouze 4 % ener-
gie, která je v palivu uložena. Už dnes
se staví tzv. rychlé, nebo-li množivé re-
aktory, které dokáží využít pětkrát tolik
energie. Jen jsou zatím drahé. Ale za
pár let, kdo ví, jak to bude. Už dnes míří
ceny energií prudce vzhůru. A ropa a
plyn dochází. Možná, že za dvacet tři-
cet let bude stát i v Čechách rychlý
reaktor. Odpovědět na otázku, kam 
s použitým palivem, to je na půl hodiny,
když to chceme probrat důkladně. Na
besedách to probíráme od vyjmutí pa-
liva z reaktoru, přes mezisklad použité-
ho paliva až po budoucí uložení odpa-
dů v trvalém úložišti. Studenty většinou
překvapí, že když stojí nad bazénem 
s použitým palivem, tak dostávají do těla
tolik radioaktivity, jako při letu v doprav-
ním letadle ve výšce 10 km. Stejně tak
je překvapí, že voda v bazénu s pali-
vem má přibližně stejnou radioaktivitu
jako vody v radonové koupeli v lázních

Na začátku letošního roku se uskutečnila jubilejní 2000. beseda o energe−
tice v českých i zahraničních školách. Na projektu školních besed se po−
dílí i předseda Sdružení Jihočeští  taťkové Jiří Tyc, který zároveň pracuje
jako směnový inženýr na elektrárně Temelín. „Když jsme s kolegy ze sdru−
žení začínali s besedami ve školách na podzim roku 1999, tak jsem si vypra−
coval osnovu, která měla pět stránek. Dnes nosíme v hlavách sto stran
textu a stovky různých čísel. A to vše pro to, abychom studentům nemu−
seli na besedách říkat: nevím,“ konstatuje úvodem rozhovoru Jiří Tyc.

DŘÍVE ZNĚLA OTÁZKA: 
CO KDYŽ TO BOUCHNE? 
DNES: KAM S NÍM? 

„Na besedách se nesmíme vyhýbat i nepříjemným tématům,“ říká Ing. Jiří Tyc.

Vývoj instalovaného výkonu a výroby větrných elektráren 
v České republice v letech 2000-2006

Zdroj grafu: ERÚ, *2006 - údaje do konce února  

Podle údajů Energetického regulačního úřadu bylo na území ČR za první dva měsíce letoš-
ního roku spuštěno dalších 7,25 MW instalovaného výkonu větrných elektráren. Proti roku
2005 tak narostla kapacita „větrníků“ o třetinu. Je to znát i na výrobě, protože za dva měsí-
ce vyrobila česká větrná energetika již 23 % výroby celého loňského roku. 

(REDAKCE)

INSTALOVANÝ VÝKON VĚTRNÝCH
ELEKTRÁREN SE NAVÝŠIL O TŘETINU
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„Kromě velmi dobrých provozních vý-
sledků má podstatný vliv na růst zisku
i rozšíření Skupiny ČEZ. Hospodaření
bulharských distribučních firem do vý-
sledků Skupiny ČEZ vstupovalo po ce-
lý rok, rumunská distribuční společnost
Electrica Oltenia jen posledním čtvrtle-
tím. Tento rok již budou výsledky rumun-
ské Oltenie po celý rok součástí skupi-
ny. A díky získání dvou polských elek-
tráren v letošním roce lze říci, že výsled-

tilujeme na veřejnosti a děláme z toho
národní katastrofy. Nejde tady o nic ne-
obvyklého a není to spojeno s nějaký-
mi jadernými riziky. Berte to tak, že Te-
melín dospívá, nyní je v pubertě a má
před sebou desítky let klidného, zralého
provozu. Dva tisíce megawatt výkonu
má obrovský význam i pro národní hos-
podářství. Vždy jsem říkal, že suverén-

ním může být pouze stát, který je ener-
geticky nezávislý. My můžeme být ne-
závislí pouze ve výrobě elektřiny, pro-
tože další komodity jako plyn a ropu
nakupujeme. I taková soběstačnost 
v energetice nesmírně přispívá k hos-
podářské stabilitě České republiky. 

(BROM)

Při minulé návštěvě jste konstato-
val plné pracovní vytížení. Již jste
své pracovní tempo trochu zvolnil?
Jsem stále celý den vytížen, ale tím nel-
ze poměřovat pracovní výkon. I když
jsem si vždy vážil práce svých spolu-
pracovníků, tak teprve nyní jsem si plně
uvědomil, o co všechno jsem se jako
ministr nemusel starat. Nyní většinu
času věnuji telefonování, práci na počí-
tači, tedy činnostem, které jsem vnímal
jako samozřejmý servis mého týmu.
Ale zpátky k vaší otázce. Zatím jsem 
v práci nezvolnil a jak s nadsázkou
říkám, tak to má i další pozitivum - za-
tím neobrůstám mechem. 

Celosvětově slyšíme, že je potřeba
budovat nové zdroje energie, posi-
lovat využití těch obnovitelných a
obnovovat i stávající. Stejný trend
je i v ČR. Společnost ČEZ zamýšlí 
v rámci využití energetického mixu
obnovu uhelných zdrojů, zabývá se
možnostmi těch alternativních, ale
zpracovává i studie využití nových
jaderných bloků. Jaká cesta obnovy
zdrojů by byla preferována vámi?  
Já jsem byl vždy zastáncem jaderné
energetiky a jsem jím stále. Je to pořád

jediný velký energetický zdroj, který ne-
produkuje emise, i když nové uhelné
technologie i v tomto směru hodně po-
kročily. Vidím i další věc, o které se za-
tím příliš nemluví, a tím je ubývání kyslí-
ku v atmosféře. A jaderná energetika
kyslík nespaluje. O tomto aspektu cud-
ně mlčí i ekologové, protože by šlo 
o další podpůrný argument pro jaderné
zdroje. Samozřejmě, já jsem pro dočer-
pání surovinových zdrojů v ČR, ale mys-
lím, že uhlí je do budoucna velmi cen-
nou surovinou pro chemické zpraco-
vání a jeho zhodnocení tímto způso-
bem je určitě mnohem výhodnější než
spálení v kotli energetického bloku.
Pokud tedy budeme uvažovat v delším
horizontu, ne desítek, ale sta let, tak
bych ještě s intenzivním čerpáním uhlí
počkal. Cesta nových jaderných bloků
je v delším časovém horizontu a v těch-
to souvislostech lepším směrem.

Případná výstavba nových jaderných
bloků se určitě nesetká jenom s po-
tleskem. Naopak nejvíce budou
slyšet odpůrci jaderné energetiky.
Co je jim potřeba říci?
Víte, řada argumentů odpůrců jaderné
energetiky pramení z neznalosti. Jaké-

koliv učení se postupně může stát ná-
boženstvím, a to se může stát fanatis-
mem. Pokud někdo opravdu racionálně
vyhodnocuje klady a zápory jaderné
energetiky, tak plusy převažují. Již jsem
uvedl významné klady ve vztahu jader-
né energetiky k ovzduší, tedy životnímu
prostředí. Je paradoxem, že veřejnost
to vnímá jako pravý opak. A zatím je
jaderná energetika zdrojem, který může
uran na palivo čerpat dokonce z domá-
cích zdrojů. Vždyť v Dolní Rožínce se
našlo ložisko, která je nejvydatnější 
v historii uranového průmyslu u nás.
Při stoupající ceně uranu na světových
trzích je to dobrý vklad české jaderné
energetice. 

Určitě sledujete klopýtavý provoz
temelínské elektrárny kvůli potížím
s turbosoustrojím. Co na to říkáte?
Vezmu to oklikou. Mluvil jsem s jedním
významným pracovníkem firmy, která
se, podobně jako naše Škodovka, za-
bývá výrobou těchto strojů. Ten mi řekl,
že každá světová společnost, která vy-
rábí takové stroje, má s jejich vývojem
vždy problémy. On mi řekl, že nechápe,
proč u nás všechno, co se odehraje
kolem spouštění a záběhu stroje, ven-

V únoru 2006 navštívil elektrárnu Temelín bývalý ministr průmyslu a obcho−
du Miroslav Grégr. „Pozvání na návštěvu do Temelína je pro mě vždy tako−
vou příjemnou aktivitou. Jsem vděčen svým předchůdcům, že výstavbu
elektrárny nedovedli do konce a tato čest zbyla na mě. Na konci své pra−
covně aktivní kariéry jsem mohl přispět k uvedení elektrárny Temelín do
provozu. Byla to taková zlatá tečka za mojí kariérou ministra průmyslu,“
říká úvodem krátkého povídání. V době spouštění elektrárny osobně kon−
troloval postup prací několikrát měsíčně. Nyní dodržuje svůj slib, který dal
při spuštění bloků, že si Temelín bude hlídat i po odchodu z ministerské
funkce. Zatím svůj slib dodržuje a každý rok si udělá čas na prohlídku
elektrárny.

Slíbil, že si provoz Temelína pohlídá i v důchodu. To plní ing. Miroslav Grégr
na blokové dozorně.

SOBĚSTAČNOST VE VÝROBĚ ELEKTŘINY 
- ZÁKLAD HOSPODÁŘSKÉ STABILITY ČR

ky Skupiny ČEZ budou pokračovat 
v rostoucím trendu. Nadějně se vyvíjejí
i další potencionální akvizice, jako je
koupě bulharské elektrárny ve Varně,
navíc se i nadále budou projevovat
úspory z integrace Skupiny ČEZ v Čes-
ké republice,“ řekl k tomu Martin Ro-
man, předseda představenstva a ge-
nerální ředitel společnosti ČEZ.
Skupinu ČEZ tvořilo na konci roku cel-
kem 93 společností. Skupina ČEZ ke

konci roku 2005 zaměstnávala 
29 905 pracovníků, meziroční nárůst
o 7 137 je dán 7 662 pracovníky čtyř
zahraničních distribučních firem v re-
gionu jihovýchodní Evropy, v rámci
regionu střední Evropy došlo k pokle-
su o 525 osob. Bližší informace k hos-
podaření společnosti ČEZ za rok 2005
najdete na www.cez.cz

(REDAKCE)

Skupina ČEZ dosáhla v roce 2005, podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, čistého zisku 22,3 miliardy korun. 
To představuje meziroční nárůst o osm miliard korun. Kromě zlepšených provozních výsledků Skupiny ČEZ mělo na růst
čistého zisku vliv i rozšíření skupiny o čtyři distribuční společnosti v jihovýchodní Evropě, konkrétně v Bulharsku a Rumunsku. 

ČISTÝ ZISK SKUPINY ČEZ MEZIROČNĚ VZROSTL O 56 %

Graf srovnání výsledků hospodaření v letech 2001-2005 (údaje uvedeny v miliardách Kč)

Zdroj grafu: ČEZ, a. s.
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Memoriálu Ladislava Světela v Týně nad
Vltavou, který bude letos spojen i s osla-
vou 85. výročí založení FK Olympie Týn.
Jednou z nejvýznamnějších sportovních
událostí bude bezesporu Světový po-
hár v kvadriatlonu, který začátkem červ-
na proběhne v kanoistickém areálu 
v Týně nad Vltavou. 
Oranžová barva podpory nebude chy-
bět na sportovištích, která nově pone-
sou jméno společnosti ČEZ. Tak se le-
tos budeme moci potit při sportu v ČEZ
SPORTOVNÍ HALE v Týně nad Vltavou
či si zaplaveme v areálu ČEZ PLOVÁR-
NY OLEŠNÍK.
Z nejvýznamnějších kulturních projektů
je potřeba uvést zejména Bechyňský
festival dechových hudeb či tradičně
velmi populární květnové Vodňanské
rybářské dny. Na podzim plánuje město
Protivín odhalení pamětní desky význam-
ného výtvarníka, básníka, překladatele
a protivínského rodáka Jiřího Koláře.
Vltavotýnský Divadelní soubor Vltavan
sehraje pod oranžovou barvou dvě de-
sítky představení na svém unikátním
otáčivém hledišti. Obyvatelé obce Teme-
lín se dočkají Festivalu dechových hu-
deb, které uspořádá obec Temelín 
s Temelínskou kapelou. Ti mladší z Te-
melína se jistě těší na Oranžový ROCK
Temelín 2006 či na kapely, které se
představí při COUNTRY  EXPRESU pod
věžemi.

(BROM)

„Přemýšleli jsme, jak efektivně dosáh-
nout toho, abychom představitelům
vedení měst a obcí pomohli rozšířit kul-
turní, sportovní a společenský život je-
jich obyvatel. Podpora jednotlivých pro-
jektů se nám zdála jako příliš roztříště-
ná aktivita. Naopak garance vedení
obce či města jako zastřešující institu-
ce velkého a celistvého projektu, který
zahrne řadu místních aktivit, se nám
zdála mnohem lepší. Vždyť právě volení
zástupci v orgánech obce asi nejlépe
ví, která akce zajímá její obyvatele, která
z místních organizací je zárukou kvalit-
ního průběhu akce a zárukou dobré
reklamní prezentace naší společnosti
v jejím průběhu,“ říká k myšlence pro-
jektu ředitel elektrárny Temelín ing. Mi-
roslav Vilím.
Elektrárna Temelín dlouhodobě pomá-
há obcím ve svém okolí s realizací řady
projektů. Například od roku 2003 do-
sáhlo sponzorství částky téměř 50 mi-
liónů korun a loni to bylo 15,66 miliónu.
Většina peněz končila v opravě infra-
struktury obcí a obyvatelé regionu si
mnohokrát nový bezbariérový chodník,
opravenou fasádu či místní komunikaci
ani nespojili s pomocí společnosti ČEZ.
Je-li však jméno společnosti či elektrár-
ny viditelné při sportovním utkání, zají-
mavém koncertě, tak je všechno pro
lidi mnohem jasnější a srozumitelnější
- velká energetická fabrika je v regionu
vidět. „Proto hledáme takové nové for-

my spolupráce s lidmi z okolí. Vždyť ti
se chtějí bavit a sportovat a nový pro-
jekt jim zajistí v naší elektrárně silného
partnera, který v pořádání akce pomů-
že,“ doplňuje ředitel elektrárny Temelín. 
Podstatou celého projektu je vytvoření
balíčku sportovních, kulturních a spo-
lečenských akcí či aktivit z oblasti ces-
tovního ruchu, které se v letošním roce
uskuteční na území jednotlivých obcí.
Celý tento balíček pak zastřeší přísluš-
ná obec, která se stane jediným smluv-
ním partnerem Skupiny ČEZ. 
A vedení obcí si rozhodne o tom, které
akce v rámci projektu podpoří. Mezi
akcemi jsou tradiční aktivity, ale i zcela
nové, které oživí sportovní a kulturní
život v okolí elektrárny.
„Projekt Oranžový rok 2006 v okolí je
zajímavou aktivitou elektrárny Temelín,
kterou vítáme a jsem přesvědčen, že
přispěje ke zlepšení nabídky kulturních
a sportovních aktivit v okolí elektrárny.
Osobně jsem velmi rád, že v našem
městě má projekt pozitivní odezvu.
Kromě přímých aktivit města se do ně-
ho zapojí více jak dvě desítky spolků a
sportovních klubů a v připravovaném
kalendáři budou figurovat stovky akcí.
Osobně mě těší, že díky silnému part-
nerovi, kterého v elektrárně Temelín
získáváme, uspořádáme v červenci
premiéru dvoudenních Vltavotýnských
slavností města a léto ve městě oživíme
i desítkou promenádních koncertů,“

pochvaluje si starosta Týna nad Vltavou
Mgr. Karel Hájek.

Od světového poháru 
po rybářské dny
Kalendář akcí Oranžového roku 2006
bude opravdu různorodý a akce svým
rozsahem pokryjí tradiční i netradiční
oblasti zájmu obyvatel obcí a měst ko-
lem Temelína. Mezi ty tradiční patří
například závod dobrovolných hasičů
O putovní pohár Skupiny ČEZ v obci
Malešice, který bude letos navíc spojen
s oslavami 110. výročí malešického
sboru. Na struktuře akcí je dobře vidět,
že u menších obcí se společenský ži-
vot odvíjí od aktivity jejich hasičských
sborů a fotbalových klubů. To jsou tra-
diční aktivity, které v těchto obcích mají
dlouhou tradici a svůj široký okruh pří-
znivců. Svou přízeň a velké slovo mají
většinou i ve vedení obcí. I proto má
své místo v  Oranžovém sportovním
roku řada fotbalových memoriálů, kte-
rými jsou například Memoriál Pavla Ma-
charta v Neznašově, Memoriál bratrů
Hauserových v Dřítni či Václava Kuráže
v Dívčicích. Zajímavým fotbalovým tur-
najem bude určitě Štít Albrechtic, kte-
rého se zúčastní osm týmů s názvem
Albrechtice z celé České republiky.
Letošní 33. ročník organizačně zastřeší
jihočeské Albrechtice nad Vltavou. Po
sportovní stránce bude nejlépe obsaze-
ným fotbalovým turnajem 32. ročník

S příchodem jara se v okolí elektrárny Temelín rozjíždí zcela nový projekt podpory
života v obcích, který dostal jméno Oranžový rok 2006. V podstatě jde o společný
reklamní projekt spolupráce Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ a obcí při
pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Do projektu se zapojilo 
21 měst a obcí, které připravují stovky zajímavých akcí na svém území. 

Jednou z prvních velkých sportovních akcí Vltavotýnskéh
ho turnaje v judu TÝN CUP 2006, kterého se zúčastnilo 2

přímo z okna je vidět jedna z týnských
dominant věž kostela sv. Jakuba. Mi-
mochodem, ten je jedním z často vyu-
žívaných motivů na výkresech dětí.
„Víte, dětská výtvarná dílka zachycují
každý den. Avšak i na ten den, který
se nám dospělým zdá všední, šedivý,
se dětské oči dívají úplně jinak a mno-
hem optimističtěji. Práce ve výtvarné
dílně je o radosti a optimistickém po-
hledu na svět. Myslím, že dobrá věc
se podařila,“ shrnula hlavní přínos
ročního působení výtvarné Duhové
dílny na škole učitelka Iva Šímová.

(BROM)

Všechny práce byly opravdu krásné,
tak není důležitý výčet vítězů. „Vyhráli
všichni, kteří tento projekt posouvali
dopředu, tedy učitelé, vedení školy a
především děti, které ve výtvarné dílně
našly místo, kde své sny a fantazie mo-
hou přenést na papír nebo zhmotnit
pomocí modelářské hlíny. A to je pod-
statou projektu - umožnit mladému ta-
lentu rozvoj,“ uvedl zástupce společnos-
ti ČEZ Marek Sviták při roční rekapitu-
laci práce Duhové dílny.
V průběhu roku svého života se výtvar-
ná Duhová dílna přestěhovala do vět-
ších a více prosvětlených prostor, kde

V závěru února
2006 to již byl rok,
co se s přispěním
Nadace ČEZ rozjela
na Základní škole
Vinařického v Týně
nad Vltavou Duhová
výtvarná dílna.
Tečkou za rokem
plným malování,
lepení koláží či mo−
delování bylo vy−
hodnocení soutěže
výtvarných prací na
téma: „Náš region,
město a naši part−
neři“. 

Jako poděkování za podporu výtvarné dílny dostal Marek Sviták z elektrárny
Temelín od dětí z výtvarné dílny v Týně nad Vltavou obrázek zámečku
Vysoký Hrádek.

DĚTI PROŽILY PŘÍJEMNÝ
ROK V DUHOVÉ DÍLNĚ

Šikovní mladí výtvarníci v Duhové dílně v Týně nad Vltavou

ORANŽOVÁ ZÁPLAVA D



nou ČEZ  na veřejně prospěšné pro-
jekty 15,66 miliónu korun. Z této částky
bylo 9,75 miliónu z Nadace ČEZ využi-
to k realizaci 41 projektů ve 24 obcích
v okolí elektrárny Temelín. Dalších 1,62
miliónu korun představovala reklamní
spolupráce při konání 29 kulturních,
sportovních a společenských akcí na
území Jihočeského kraje. 
Jižní Čechy dále uspěly i v rámci celo-
státních projektů Nadace ČEZ a v loň-
ském roce byly vybudovány „Duhové
výtvarné dílny“ v sedmi základních
školách, dvě dětská „Oranžová hřiště“
v Dačicích a Milevsku. V prosinci se na
jihu Čech představilo i Oranžové kolo,
když výtěžek z vyrobené elektřiny byl
věnován Dětskému stacionáři Světluš-
ka, o.p.s., České Budějovice na vyba-
vení dětských výtvarných ateliérů v K.C.
Bazilika. Celkem z těchto celostátních
projektů přišlo do jižních Čech dalších
4,29 miliónu korun. 

(BROM)

od společnosti ČEZ starosta města
Karel Hájek.   
„Od roku 2003 jsme podpořili realizaci
projektů, především v obcích okolo elek-
trárny Temelín, částkou více jak 50 mili-
ónů korun. Chceme být i pro budouc-
nost dobrým sousedem obcí ve svém
okolí, schopným a ochotným pomoci
v jejich rozvoji. V letošním roce ještě
proběhne grantové řízení v Nadaci ČEZ
na druhé pololetí roku 2006, kde před-
pokládáme rozdělení dalších pěti mili-
ónů korun. Navíc města Vodňany a Hlu-
boká nad Vltavou byla úspěšná v celo-
státním grantovém řízení Nadace ČEZ
a každé získalo 1,5 miliónu korun na
vybudování Oranžového dětského a
sportovního hřiště. Se svou žádostí 
o stejný celostátní grant na Oranžová
hřiště nyní uspěly i Písek a obec Dříteň,“
říká ke spolupráci s obcemi ředitel
elektrárny Temelín ing. Miroslav Vilím. 
Šeky Nadace ČEZ na projekty rozvoje
svých měst a obcí si z Kulturního domu

v Neznašově odnesli zástupci Týna nad
Vltavou, Hluboké nad Vltavou, Vodňan,
Zlivi, Temelína, Všemyslic, Dřítně, Oleš-
níku, Dívčic, Dobšic, Bečic, Albrechtic
nad Vltavou, Hodonic, Nákří, Mydlovar,
Pasek, Tálína, Zahájí, Záhoří a  Žďáru. 

Skupina ČEZ loni 
darovala 178 miliónů korun
Skupina ČEZ se již tradičně řadí mezi
nejvýznamnější dárce v České republi-
ce. Její aktivity byly v roce 2005 oceně-
ny získáním titulu největšího firemního
dárce v České republice, v žebříčku
„TOP FIREMNÍ FILANTROP 2005“, 
v oblasti absolutního objemu rozděle-
ných finančních prostředků. Jen v roce
2005 darovala Skupina ČEZ 178 mili-
ónů korun na veřejně prospěšné účely.
Od svého založení pak akciová společ-
nost ČEZ věnovala na veřejně prospěš-
né projekty 2,4 miliardy korun.
V jihočeském regionu dosáhla v roce
2005 celková částka věnovaná Skupi-

„Týn nad Vltavou získal od Nadace ČEZ
900 tisíc korun, se kterými již počítá
schválený rozpočet města na tři projek-
ty. Půl miliónu vložíme do pokračování
bezbariérových úprav komunikace na
Hlinkách. Téměř sto tisíc využijeme na
oplocení dětského hřiště rovněž na sí-
dlišti Hlinecká, tak abychom vyhověli
přísným hygienickým normám. A 300
tisíc nám pokryje tři čtvrtiny nákladů na
rekonstrukci zábradlí na předmostích
mostu 5. května,“ říká k využití peněz

V závěru března 2006 předali zástupci akciové společnosti ČEZ v Kulturním domě v Neznašově
starostům 20 obcí z okolí elektrárny Temelín symbolické šeky v celkové výši 5 miliónů korun.
Získané finanční prostředky využijí obce k realizaci 23 projektů, které byly obcemi vyčísleny na 
10 miliónů korun. „Naše společnost tak pokryje obcím polovinu nákladů na realizaci těchto pro−
jektů. I podle rozložení potřeb obcí je vidět, že je nejvíce trápí stav místních komunikací. Na jejich
úpravu a opravu jsou z Nadace ČEZ určeny 2,4 miliónu. Obce se letos věnují opravám svých spor−
tovních a dětských hřišť, kam je nasměrováno 1,75 miliónu korun. Půl miliónu využijí v oblasti 
školství a částku 0,35 miliónu z daru Nadace ČEZ přispěje k opravě veřejného osvětlení a obecních
budov,“ upřesňuje využití daru tiskový mluvčí elektrárny Temelín Milan Nebesář.  

www.cez.cz
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ho Oranžového roku 2006 byl 16. ročník mezinárodní-
273 závodníků ze čtyřiceti oddílů.

Starosta obce Všemyslice Jan Čihovský převzal šek na 525 tisíc korun a peníze
využije na opravu bývalé školy ve Všeteči, opravu prodejny v Bohunicích a do-
končení sportovního areálu ve Všemyslicích.

PĚT MILIÓNŮ Z NADACE 
ČEZ SE PŘESUNULO 
DO DVACETI OBCÍ 

DO OKOLÍ TEMELÍNA

„Turnaj odehrají přípravky, tedy hráči
ročníku narození 1998 a mladší. Tato
nejmladší kategorie se nám osvědčila
již loni, ale tentokrát jsme udělali v or-
ganizaci turnaje řadu zásadních změn.
Za prvé z haly jsme zápasy přesunuli
na zelený trávník fotbalového stadionu,
což umožní hrát na dvou hřištích na-
jednou a hrát bude moci sedm hráčů
v poli a brankář. Za druhé turnaj pro-
běhne ve třech kolech. Za třetí účast
byla rozšířena na osm jihočeských tý-
mů. V průběhu celého turnaje tak mla-
dí fotbalisté sehrají jedenáct zápasů,

což pro ně bude velmi zajímavá spor-
tovní zkušenost,“ říká Václav Brom z Ja-
derné elektrárny Temelín.
První ze dvou kvalifikačních turnajů se
uskuteční na stadionu FK Olympie 
v Týně nad Vltavou ve čtvrtek 25. květ-
na od 16:15 hodin. Druhá kvalifikace
je na programu 15. června a velké finá-
le o pohár se bude hrát 7. září 2006.
Kromě pořadatelského týmu FK Olym-
pie Týn byla do turnaje pozvána druž-
stva Lomnice, LOKO České Budějovi-
ce, FK Tábor, SKP České Budějovice,
Bechyně, Českého Krumlova a obhájci

loňského prvenství družstvo Čtyř Dvo-
rů. „Přípravka je kategorie, která ještě
nehraje pravidelné soutěže pořádané
fotbalovým svazem, takže tento velký
turnaj je pro tyto mladé fotbalisty i po
sportovní stránce přínosný. Pro nás
je důležité, že tato kategorie hraje 
s opravdovým nadšením a chutí. Vě-
řím, že osm jihočeských družstev če-
kají v Týně tři zajímavá fotbalová od-
poledne,“ doplňuje Brom.

(JENŠOVSKÝ)

Loni v listopadu proběhl ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou již dvanáctý ročník Poháru
Temelínských novin v malé kopané. V klání pěti družstev fotbalových přípravek (ročník
narození 1997) si vítězství odvezl tým Čtyř Dvorů. Letos bude ve třináctém ročníku bojovat
osm jihočeských týmů v tříkolovém turnaji, který se uskuteční na fotbalovém stadionu
FK Olympie Týn nad Vltavou. Vltavotýnský klub je pořadatelem turnaje a generálním
partnerem je Jaderná elektrárna Temelín ze Skupiny ČEZ.

FOTBALOVÝ POHÁR TEMELÍNSKÝCH
NOVIN V NOVÉM MODELU
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ELEKTRÁRNA A REGION

„V roce 1967 ještě sídlila knihovna v bu-
dově bývalé pošty. Několikrát jsem se
však s desítkami tisíc knih a časopisů
stěhovala do více či méně vyhovujících
prostor. Ovšem poslední místo v chá-
trajícím objektu Domu služeb již vůbec
nesplňovalo současné potřeby knihov-
ny, a tak před pár lety radnice musela
znovu řešit její umístění. A tentokrát
našla řešení opravdu šťastné. Dalo by
se říct, že zcela optimální. V centru měs-
ta, na Dolním náměstí. V přízemí nové-
ho bytového domu byla vyčleněna plo-
cha, která více než uspokojivě vyřešila
prostorové nároky naší knihovny. Při
projektování byl kladen důraz na to, aby
zařízení vyhovovalo současným knihov-
nickým požadavkům a mimo jiné umož-
ňovalo jednoduchý, bezbariérový pří-
stup. Nová knihovna slouží veřejnosti
od podzimu roku 2004 a počet jejich
návštěvníků vzrostl. Město Zliv tak pos-
kytlo svým občanům příjemné prostře-
dí, kde mohou účelně trávit volný čas
a zároveň vybudovalo důstojný stánek
pro duchovní hodnoty, k nimž bezespo-
ru knihy a časopisy patří,“ chválí krok
radních v čele se starostou města Zlivi
ing. Jiřím Štabrňákem paní Matoušková.

Pomohla nám 
i Nadace Duhová energie
Prostředí a vybavení knihovny je na vel-

mi solidní úrovni. Zasloužila se o to i Na-
dace Duhová energie.  Nachází sem
cestu stále více lidí nejrůznějšího věku.
Od školáků, kteří se sotva naučili číst,
až po náruživé čtenáře z řad dospělých.
Každý si v dlouhých řadách regálů 
s knihami a časopisy může najit to, co
ho zajímá nebo co třeba potřebuje do
školy. „Nadace Duhová energie nám
poskytla v roce 2005 finanční příspě-
vek ve výši 120 tisíc korun, díky němuž
byla knihovna vybavena pro potřeby
dětských i dospělých čtenářů novými
stoly, židlemi, ale i mobilními panely
pro pořádání výstav. Zlivští občané si
tohoto daru velice váží,“ oceňuje přístup
elektrárny Temelín knihovnice. 
V knihovně se však „jen“ nepůjčují knihy
a časopisy, ale klasická nabídka lite-
rárních děl a periodik se v posledních
letech rozšířila o možnost využívání mo-
derního počítače s internetovým při-
pojením a multimediálními programy.
„Zlivská městská knihovna neposkytu-
je veřejnosti jen obvyklé knihovnické
služby, ale již po mnoho let spolupracu-
je s místní základní školou a školkami
i Klubem důchodců, pořádá setkání a
besedy s významnými osobnostmi měs-
ta, kraje, např. spisovateli, malíři. Nechy-
bí ani přednášky z nejrůznějších oborů
činnosti,  jako je např. historie města,
alternativní medicína, zdravý životní styl

apod., které si vždycky najdou řadu
posluchačů. Díky velkorysým prostoro-
vým možnostem mohou být u nás po-
řádány výstavy obrazů, fotografií i výt-
varných prací dětí,“ pokračuje ve výčtu
bohaté činnosti knihovny její vedoucí.  
Mezitím, co mi paní Matoušková ochot-
ně povídala o své práci a široké škále
aktivit knihovny, stačila obsluhovat čte-
náře, kteří přicházeli vrátit přečtené
knihy a půjčit si jiné. Byly mezi nimi dvě
„šesťačky“ Martina Houšková a Denisa
Benediková, které jsou pravidelnými
návštěvnicemi od 4. třídy. Denisa si
přišla přečíst nové číslo časopisu Bravo
a z knih si vybrala dívčí román Tři na
lásku od své oblíbené autorky Lenky
Lanczové. „Na Vánoce jsem dostala
její knížku Šeptej do ticha, která se mi
líbí, tak si chci přečíst další.“ Její kama-
rádka Martina má raději dobrodružnou
četbu, např. knihy od Christofera Pao-
liniho nebo Karla Maye. „V knihovně je
to bezva, chodíme sem často, i několi-
krát za týden. Vždycky si tady vybereme
nějakou zajímavou knížku, nebo si
aspoň prohlídneme nové časopisy.
Mají tu i úplné novinky, ale někdy musí-
me na některou knihu nějakou dobu
čekat, když je půjčená. Tak si vezmeme
jinou, protože čtení nás baví,“ říkají obě
dívky. 

Evidence přes čárový kód
Všímám si, že knihovnice obsluhuje
návštěvníky podobně jako v obchodě,
prostřednictvím čtečky čárového kódu
a počítače. Zajímá mě to. „Naše knihov-
na získala od ministerstva kultury grant
ve výši 40 000 Kč na knihovnický sys-
tém Clavius, který používáme od začát-
ku tohoto roku. Je to dobrý pomocník
pro knihovníky. Všechny výpůjčky i
vracené knihy jsou zaznamenány on
line počítačem, což nejen zrychluje
práci, ale stále je k dispozici aktuální
přehled o tom,  které knihy jsou v kni-
hovně, které a komu jsou půjčené.

Systém Clavius vyžaduje, aby čtenář
každou půjčenou knihu vrátil do měsí-
ce zpět. Jakmile není kniha vrácena
včas, systém na to upozorní a vyhotoví
upomínku. Navíc připomene čtenáři,
že knihu, kterou si právě vybral, už měl
půjčenou,“ ochotně mi vysvětlila Marie
Matoušková. Při každé návštěvě se čte-
náři mohou dozvědět jak o knižních
novinkách, které obohatily fond, např.
letos od začátku roku  je to již dvanáct
knih za asi 4 000 Kč, tak o připravova-
ných akcích. 

(LEDNICKÁ)

Marie Matoušková umí nejmenším čtenářům o knihách poutavě vyprávět.

Ke kulturnímu a společenskému životu měst a obcí rozhodně patří také
knihovny. Ta ve Zlivi má dlouholetou tradici a těší se mezi zdejší čtenářskou
veřejností velkému zájmu. „Zlivská knihovna má na 600 pravidelných čte−
nářů, kteří si každoročně půjčí domů kolem 18 000 titulů knih a časopisů,“
říká úvodem knihovnice Marie Matoušková, která pracuje v Městské kni−
hovně ve Zlivi již od roku 1967.  

KNIHOVNA VE ZLIVI JE DŮSTOJNÝM
STÁNKEM MILOVNÍKŮ ČETBY  

Elektrárna Temelín již v zimě letošního
roku rozjela podporu úvodních pro-
jektů zaměřených na rozvoj turistiky 
v jižních Čechách. „Zimním pilotním
projektem byla Oranžová stopa srd-
cem Šumavy, která zahrnula pomoc
při úpravě lyžařských tratí v okolí Kvil-
dy. Současně jsme začali hledat part-
nera, který svými zkušenostmi a pro-
fesionálním přístupem pomůže napl-
ňovat náš záměr v této oblasti. Tím je
výrazné posílení obrazu jižních Čech
v očích návštěvníků jako turisticky za-
jímavého a vyhledávaného regionu.
Takového partnera jsme našli v Jiho-

české centrále cestovního ruchu a pro
rok 2006 jsme se stali jejím generálním
partnerem,“ uvádí Milan Mušák, ve-
doucí oddělení komunikace elektrárny
Temelín.
Jihočeské vítání léta je projektem, který
se zaměřuje na podporu turistiky v ob-
dobí, které předchází hlavní letní turis-
tické sezoně. Bylo připraveno ve spo-
lupráci s 16 městy regionu, která pro
své obyvatele a návštěvníky připraví
atraktivní a přitažlivý kulturní či spor-
tovní program. „Jihočeské vítání léta
proběhne od poloviny dubna do polo-
viny května. Informace naleznete napří-

klad na internetových  stránkách
www.jiznicechy.cz nebo na letácích,
které jsou k dispozici v městských in-
focentrech,“ říká Ing. Petr Štumpf, pro-
jektový manažer Jihočeské centrály
cestovního ruchu. Mezi města, která
se do tohoto projektu zapojila, patří:
Třeboň, Soběslav, Český Krumlov, Ne-
tolice, Vodňany, Nové Hrady, Týn nad
Vltavou, Písek, Prachatice, Nová Bystři-
ce, Střelské Hoštice, České Budějovice,
Tábor, Milevsko, Strakonice a Veselí
nad Lužnicí. Druhý významný projekt
je Tip na léto 2006. Tato informativní
brožura obsahuje přehledné trojjazyčné

mační centrum dostalo sto tisíc korun
na podporu a zlepšení svého provozu.
V prostorách zámečku Vysoký Hrádek
provozuje elektrárna Temelín své vlast-
ní informační centrum, kterým za uply-
nulý rok prošlo více než 23 tisíc ná-
vštěvníků a náš vstup do jedenácti
dalších v kraji může být oboustranně
velmi přínosný a přispěje k lepším
službám návštěvníků kraje,“ doplňuje
Milan Mušák.

(ZVÁNOVCOVÁ)

informace o významných a hodnotných
kulturních akcích v regionu od dubna
do září. „Na Tip na léto bude navazovat
také Tip na zimu 2006,“ doplňuje opět
Petr Štumpf.
Podpora elektrárny Temelín v oblasti
turistiky a cestovního ruchu v regionu
jde i do dalších míst v kraji. Prostřed-
nictvím Jihočeské centrály cestovního
ruchu se stala partnerem jedenácti in-
formačních center v kraji. Jsou to Čes-
ké Budějovice, Dačice, Holašovice,
Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Pí-
sek, Protivín, Nové Hrady, Soběslav,
Tábor a Týn nad Vltavou. „Každé infor-

Jihočeská centrála cestovního ruchu připravila pro letošní
sezonu řadu projektů, které se zabývají podporou a rozvojem
turistiky v kraji. Dva z nich, Jihočeské vítání léta a Tip na
léto, vznikly i díky významné partnerské pomoci Jaderné
elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ.

TURISTICKOU SEZONU
NA JIHU ČECH 
PODPORUJE TEMELÍN
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Na státním zámku 
chystají apartmány
Státní zámek Hluboká patří k nejnavště-
vovanějším památkám v České repub-
lice. Postupnými opravami a novinkami
se snaží udržet zájem návštěvníků, kte-
rých sem loni zavítalo 220 tisíc, nejvíc
pochopitelně v letních měsících.
„Snažíme se vyhovět všem návštěvní-
kům zámku a splnit jejich očekávání.
Jsme rádi, když Hlubokou opouštějí 
s tím, že se na zámek ještě jednou ne-
bo ještě několikrát vrátí,“ prohlásil ve-
doucí památkového objektu ing. Miro-
slav Pavlíček.
„Správa zámku se ve spolupráci s od-
bornými pracovníky Národního památ-
kového ústavu z Českých Budějovic
snaží zrekonstruovat bývalý malý pro-
hlídkový okruh. Počítáme, že bude pří-
stupný od 1. července 2006 s tím, že
bude v provozu v pondělí spolu s další-
mi dvěma prohlídkovými okruhy, a to 
s kuchyní, což je jedna z největších
zpřístupněných zámeckých kuchyní 
v Čechách vůbec, a se zbrojnicí. Pro
návštěvníky je jistě zajímavé, že součás-
tí tohoto malého prohlídkového okruhu
bude i přístup na zámeckou věž.

Okruh by měl být součástí připravované
další prohlídkové trasy, kde návštěvníci
budou procházet soukromými apartmá-
ny stavitele zámku Adolfa II. Schwarzen-
berka a některými dalšími místnostmi
v přízemí, které ukazujeme při advent-
ních prohlídkách,“ vylíčil hlubocký
kastelán.  
„Dosud návštěvníci mohli na věž jen
dvakrát do roka, na Den památek a his-
torických sídel v dubnu a v září. Nahoru
se dostanou po 240 schodech a odmě-
nou je skutečně nádherný výhled, zvlášť
pokud je pěkné počasí,“ láká ing. Pavlí-
ček. Na věži pak mnozí glosují, že kro-
mě Černé věže v Českých Budějovi-
cích vidí také věže Jaderné elektrárny
Temelín.  
Příprava apartmánů, které se vracejí do
období posledních Schwarzenberků,
je spojena s restaurováním poměrně
velkého množství mobiliárních předmě-
tů. Chloubou malého prohlídkového
okruhu jsou čtyři tapisérie pořízené
Janem Adolfem I. Schwarzenberkem
v 17. století - „Stvoření koně“, „Předvá-
dění koní“, „Nasedání koně“ a „Passa-
de“ - letos prezentované poprvé po
šestnácti letech. 

V Mramorovém sále na Hluboké ná-
vštěvníci uvidí i dvoje saně z druhé po-
loviny, resp. z konce 18. století. Jsou
vyrobeny z lipového dřeva a pokrývá je
plátkové zlato a stříbro. Byly zrestauro-
vány před dvanácti lety. 

Na Ohradě 
připomenou medvědy
Tradiční zimní gruntování má za sebou
také Lovecký zámek Ohrada u Hlubo-
ké nad Vltavou, který je regionálním
pracovištěm Národního zemědělského
muzea. Loni si expozice na Ohradě
prohlédlo na 25 tisíc návštěvníků pře-
vážně z Čech, kteří rodinný výlet obvy-
kle spojují s návštěvou sousední zoo-
logické zahrady. 
Od 1. srpna 2005 je ředitelem Lovec-
kého zámku Ohrada Mgr. Martin Slaba,
který se netají tím, že by letos mohlo
přijít o něco více návštěvníků. Klíčovou
akcí sezony budou o víkendu 24. a 25.
června Ohradské a Národní myslivecké
slavnosti, které zpestří Mistrovství re-
publiky ve vábení jelenů. Tato atraktivní
záležitost odehrávající se na pódiu na
nádvoří loveckého zámku je přístupná
veřejnosti. „Návštěvníci jsou většinou

překvapeni, jakým způsobem takové
klání probíhá. Mnohé udivuje, jak vůbec
zní hlas jelena,“ podotkl M. Slaba s tím,
že Ohradské slavnosti spolupořádá 
s obecně prospěšnou společností Orbis
Viridis.
Aktuální krátkodobá výstava v tzv. Sala-
čově chodbě zámku Ohrada se jmenu-
je „Vůně dýmu a jehličí“, kterou Národní
zemědělské muzeum připravilo ve spo-
lupráci s Jiřím Junkem. Unikátní foto-
grafie, plány a mapy tady do 22. června
vyprávějí o historii lesních železnic ne-
jen v českém prostředí, ale rovněž 
v oblasti Bukoviny v Rumunsku, na Slo-
vensku nebo Podkarpatské Rusi. Pou-
tačem na zajímavou expozici je opleno-
vý vůz pro dopravu dlouhého dříví. 
Historii lesní železnice nahradí od 3. čer-
vence výstava obrazů s mysliveckou
tématikou Václava Nasvětila a od polo-
viny srpna dílo výtvarníka Jana Hoška
v rámci cyklu Příroda v ilustraci.
„Začátkem listopadu chceme uspořádat
poněkud komornější protipól Ohrad-
ských slavností, a to podzimní Svato-
hubertské slavnosti určené zejména
odborné veřejnosti, tedy především
myslivcům. Jejich součástí bude hon

a výřad zvěře na nádvoří, svatohubert-
ská mše a seminář o mysliveckých tra-
dicích,“ plánuje ředitel Slaba. O Svato-
hubertských slavnostech návštěvníci
uvidí výstavu „Po stopách sv. Huberta“
(vernisáž 2. října). „Ve spolupráci s Ji-
řím Kasinou z časopisu Myslivost před-
stavíme svatohubertskou legendu a
její ohlas v českém prostředí. Bude se
jednat především o velkoformátové fo-
tografie míst spjatých se svatohubert-
skou legendou, snímky kapliček a po-
dobně,“ objasnil M. Slaba. 
Muzeum Ohrada, zaměřené na lesnic-
tví, myslivost a rybářství, je svým způ-
sobem v Čechách ojedinělé, jeho tra-
dice sahá až do roku 1842. Ovšem
letošní rok, především podzim, se zde
ponese ve znamení jiného výročí. „Ve
vestibulu muzea připravíme výstavu
Konec medvědů v Čechách? Těžištěm
bude příběh poslední české medvědi-
ce, která byla ulovena na Šumavě 14.
listopadu 1856, tedy před 150 lety, a
jejíž preparát máme v našich sbírkách.
Chystáme i doprovodné soutěže pro
děti, možná i pro dospělé,“ vypočítal
ředitel zámku Ohrada. 

(VAM)

Průvodkyně na zámku Hluboká Tereza Kalousová ukazuje unikátní tapiserie.

Na obou zámcích v Hluboké nad Vltavou se letos uskuteční koncerty 11.
ročníku Hudebního festivalu, a to ve dnech 26. července až 9. září. Díky
generálnímu sponzorství energetické Skupiny ČEZ během festivalu vy−
stoupí například Václav Hudeček, Olympic, revivalová slovenská kapela
The Beatles, flétnista Jiří Stivín, Lubomír Brabec a na závěrečném kon−
certu chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri. S jakými novinkami počítají
oba objekty pro stávající sezonu?

ZÁMKY V HLUBOKÉ
NAD VLTAVOU OPĚT
SPOJÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

Vodní dílo Hněvkovice (cca 5 km od
Týna nad Vltavou) bylo vybudováno 
v letech 1986 až 1991 a je spolu s pře-
hradou Kořensko nejmladšími stupni
Vltavské kaskády. Délka vzdutí ve zdrži
dosahuje 16,2 km a zátopová plocha
je 312 ha. Nádrž pojme 28 milionů kry-
chlových metrů vody. Součástí hráze
jsou tři přelivy 12 m široké a plavební
komora. U levého břehu je umístěna
vodní elektrárna se dvěma Kaplanový-
mi turbínami s instalovaným výkonem
2x 4,8 MW. Hlavním účelem přehrady
Hněvkovice je zabezpečení technolo-
gické vody pro Jadernou elektrárnu
Temelín. Pro tento účel je u přehrady
postavena výkonná čerpací stanice.
„Letošní povodně s těmi v roce 2002
absolutně nelze srovnávat. Průtokově
ani objemově. Letos to byla desetiletá
voda, před čtyřmi lety více než tisíciletá!

ny regulovat manipulacemi Kořen-
skem. V povodí Lužnice, kde žádná
přehrada není, způsobila povodně
voda z odtávajícího sněhu v kombina-
ci s dešťovými srážkami,“ vysvětloval
Radek Zídek.
V době povodní se od určité úrovně
odstavují turbíny vodních elektráren
kvůli hydrodynamickému vzdutí.
„Odstávka nastává v případě, kdy zvý-
šená dolní hladina začne ohrožovat
technologie, když se začne přelévat
přes práh dveří a podobně. V roce
2002 se zavařenými a utěsněnými
dveřmi voda do hněvkovické elekt-
rárny nedostala, na Kořensku ano.
Tamní elektrárna byla vytopená úplně,
tady byla pouze odstavená. Letos na
jaře jsme chod v těchto elektrárnách
nemuseli omezovat,“ bilancoval Radek
Zídek.

(VAM)

Žádná z přehrad takový nápor nezvlá-
dala, všechny segmenty byly otevřené,
přesto voda stále stoupala,“ vzpomínal
hrázný z vodního díla Hněvkovice Ra-
dek Zídek. Přesto i letos vyřizoval řadu
dotazů, kdy se zejména chataři z pod
Hněvkovické přehrady telefonicky i 
osobně dotazovali, jestli voda ještě půj-
de nahoru, případně jak moc, kdy pří-
tok do přehrady opadne. Volali třeba 
z Prahy, zda už voda pronikla na cestu
před chatou a podobně.
„Ani se jim nedivím po zkušenostech
s apokalypsou v roce 2002. Když se jim
konečně podařilo dát rekreační objekty
znova do kupy, příroda zahrozila zno-
vu. Naštěstí jsme nyní po celou dobu
manipulace uregulovali vše, co do pře-
hrady přitékalo. V Týně pomalu ani ne-
věděli, že se na Vltavě něco děje. V pří-
padě Týna navíc můžeme výšku hladi-

„Přehrady nejsou spásou před povodněmi,“ říká hrázný Radek Zídek.

Velká voda v srpnu 2002 zbortila mýtus o zázračné schopnosti odvrátit díky nim jakoukoliv povodeň. Letošní povodně při−
pomněly, že vodohospodáři dokážou efektivně korigovat průtoky deseti až dvacetileté vody. Některým lidem se však podle
hrázných stále obtížně vysvětluje i to, že záplavy objemově převyšující prostor všech děl Vltavské kaskády, i kdyby byly
úplně vypuštěné, soustava vodních děl pouze zpomalí. Pod naším redakčním drobnohledem se ocitlo vodní dílo Hněvkovice,
jako nejmladší člen Vltavské kaskády.

PŘEHRADY NA VLTAVSKÉ KASKÁDĚ 
NEJSOU PROTI POVODNÍM VŠEMOCNÉ
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Historie zámečku sahá až do první po-
loviny 15. století. V roce 1994 koupila
zámeček s parkem společnost ČEZ.
Pro tu bylo první prioritou zrekonstruo-
vat vlastní zámeček tak, aby mohl slou-
žit jako jedinečné Informační centrum
elektrárny Temelín. Stavebně se to po-
dařilo do září 1997, kdy se informační
centrum nastěhovalo do nových pro-
stor. Již v této době se postupně kulti-
vovalo okolí zámečku a připravovala se
velká rekonstrukce zámeckého parku.
Tam se největší penzum práce na úpra-
vě parku se začalo dělat od února 2005,
nyní zde probíhají úpravy po zimě, aby
park mohl v plné kráse návštěvníky uví-

tat 10. června při slavnostním otevření. 
Význam parku nespočívá ani tak v ucho-
vání historické památky, jako v jeho pří-
rodní hodnotě. Park je veden od roku
1997 v plánu Územního systému ekolo-
gické stability jako ekologicky významný
krajinný a interakční prvek. Byla zde
zachována soustava vodních nádrží 
s částmi mokřadlové vegetace a vzrost-
lé výsadby s pestrou směsí listnatých
a jehličnatých dřevin, z nichž je však
velké procento na konci svého životní-
ho cyklu. Vždyť věk nejstarších stromů,
lípy a dubu letního, se odhaduje na 200
až 300 let. Hlavním záměrem společ-
nosti ČEZ bylo vrátit parku jeho původ-

ní funkce. Tedy obnovit soustavu vod-
ních nádrží, zakomponovat do parku
komunikace, odstranit mrtvé stromy
a oživit park novou výsadbou. 

Pracovalo se i pod dohledem
pyrotechniků
Jak už to u rekonstrukcí bývá, jakmile
se odkryje povrch, v tomto případě
kopne do země, zjistí se, že řada věcí
je jinak a problémy je nutné operativně
řešit na místě. „Diskuse s projektantem
a dodavateli byly přínosem, protože
každá strana přinesla novou zajímavou
myšlenku ze své praxe. A především
všichni chtěli, aby výsledek byl co nej-

lepší. Přijatá řešení tak jsou v celkovém
výsledku lepší, než kdyby se rekonstru-
ovalo jen podle názoru jedné strany,“
říká ing. Luděk Honsa z útvaru příprava
a realizace investic elektrárny Temelín,
který prováděl technický dozor. 
Tak jako každá rekonstrukce, přinesla
i úprava parku zcela nečekaná překva-
pení. „Například při odbahňování rybní-
ků byl objeven funkční granát z druhé
světové války. Rázem bylo nutné v tom-
to rizikovém prostoru postupovat zvlášt-
ním způsobem pod dohledem pyro-
techniků. A podobných překvapení, 
i kdyže ne tak „výbušných“, bylo více,“
říká Luděk Honsa. 

(KARFÍKOVÁ, BROM)

Kdo projíždí pravidelně po silnici mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi, určitě nepřehléd−
ne 155 metrů vysoké chladicí věže elektrárny Temelín. V jejich stínu funguje od roku 1997 v zámečku
Vysoký Hrádek Informační centrum elektrárny. To je obklopeno zajímavým pětihektarovým parkem.
Právě jeho vzhled je od února 2005 upravován a 10. června letošního roku v něm proběhne velká
párty pro veřejnost, která bude symbolickou tečkou za rekonstrukcí Informačního centra elektrárny
Temelín. Symbolickému přestřižení pásky bude předcházet zajímavý program, při kterém si na své
přijdou jak dětští, tak dospělí návštěvníci. Tak si nezapomeňte zaznamenat do svého kalendáře:
10. června odpoledne Informační centrum elektrárna Temelín − Velká párty. 

VELKÁ PÁRTY OTEVŘE 10. ČERVNA ZÁMECKÝ PARK 

Od roku 1991 již elektrárnu Temelín
a její informační centrum navštívilo
256 177 návštěvníků, z toho bylo 
14 963 (5,84 %) zahraničních. Letos
zatím navštívilo elektrárnu 207 zahra-
ničních návštěvníků, ale v měsíci dub-
nu jich čekáme stovky. Je přihlášeno
dvanáct velkých skupin, a to přede-
vším z Polska, kde mají enormní zá-
jem o český Temelín především vyso-
ké školy technického zaměření.
Druhou největší zahraniční skupinou
tradičně tvoří návštěvníci z Rakouska
a Německa. 
„Informační centrum elektrárny Teme-
lín se snaží neustále nabízet svým ná-
vštěvníkům něco zajímavého a nové-

ho. V nejbližší době tak návštěvníci
uvidí premiéru nového třírozměrného
filmu o elektrárně, nebo se přímo v ki-
nosále virtuálně a také třírozměrně
přenesou až k reaktoru. Desátého
června připravujeme pro veřejnost 
a zaměstnance elektrárny slavnostní
otevření pětihektarového zámeckého
parku vedle informačního centra, kte-
rému jsme se rozsáhlou obnovou sna-
žili vrátit jeho původní krásu. Je nyní
jen na návštěvnících, aby mu svoji pří-
tomností vdechli i život,“ doplňuje Mi-
lan Nebesář.

(JENŠOVSKÝ)

Jadernou elektrárnu Temelín ze Skupiny ČEZ navštívil za první čtvrtletí roku 2006 rekordní počet 3 776 návštěvníků. Proti
roku 2005 tak prošlo Informačním centrem temelínské elektrárny o 45 % lidí více. „Nárůst zájmu je především u středních
a vysokých škol, jejichž studenti si mohou prohlédnout i části střeženého prostoru Temelína. Zájem o tuto formu exkurze je
ohromný. Nyní již máme prakticky do prázdnin všechny termíny obsazeny, protože bezpečnostní opatření pro pohyb osob
ve střeženém prostoru nám umožňují provést denně elektrárnou pouze jednu 32člennou skupinu,“ konstatuje Milan Nebesář.  

Kontakty pro objednání exkurze v Informačním centru elektrárny Temelín:
E-mail: infocentrum.ete@cez.cz, Telefon: 381 102 639, Fax: 381 104 900, Objednávky přes internet: www.cez.cz/exkurze-ete

ZÁJEM NÁVŠTĚVNÍKŮ O TEMELÍN JE REKORDNÍ 

Graf srovnání návštěvnosti IC JE Temelín v 1. čtvrtletí 2004 - 2006
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