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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
poslední březnovou neděli jsme posunuli
ručičky svých hodinek o hodinu dopředu.
Nastal letní čas (je i jedním z témat těchto
Temelínek), který je pro mě takovým za-
čátkem jara. A protože nás letošní zima
zase tolik nepotrápila, tak ten přechod do
jara tentokrát nebyl takovou výraznou
změnou. Pro elektrárnu Temelín ze Sku-
piny ČEZ a letos 28 obcí z jejího okolí je
nastávající jaro startem druhého Oranžo-
vého roku. Letos bude v obcích připrave-
no kolem 550 zajímavých akcí a redakce
Temelínek si ty nejzajímavější nenechá
utéci a přinese z nich reportáže.
Předjaří přineslo elektrárně Temelín vlnu
velké mediální publicity, která se vzedmu-
la po únorové a březnové technologické
závadě, které sice v žádném případě ne-
mohly nikoho ohrozit, ale vzbudily zájem
médií. Proto Temelínky nemohou ve svých
tématech vynechat  ani zprávy z  temelín-
ských bloků a rozhovory s lidmi, kteří tuto
největší českou elektrárnu provozují. 
Stále více nás těší váš zájem o naše čte-
nářské soutěže. Také tentokrát nám přišly
desítky jarních obrázků, potěšily nás na-
psané příběhy vašeho letošního nejzají-
mavějšího zážitku. Rovněž autoři fotografií
do naší Fotopřehlídky se činili a mohli
jsme vybírat z řady zajímavých snímků.
Tentokrát nás především zaujaly snímky
mladých autorů. Za všechny vaše náměty
a příspěvky děkujeme. Věřím, že i v Teme-
línkách 2/2007 si najdete informaci, která
vás zaujme. 

Prosím, posílejte nám dál své tipy na
reportáže, dotazy či zajímavé fotogra-
fie na adresu: Oddělení komunikace
JE Temelín, Václav Brom, 373 05
Temelín. Využít můžete i adresu elek-
tronické pošty: vaclav.brom@cez.cz,
nebo svůj námět můžete zavolat přímo
na telefon 381 10 24 15, nebo na
mobilní číslo 606 352 518. 

Václav Brom
šéfredaktor Temelínek
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Ondra Koc (Protivín, 11 let)
Stejně jako taťka zasílám do soutěže o ja-
ru dvě moje fotografie. Jedna je i z loň-
ského pálení čarodějnic na chatě za
Protivínem.

Pavel Kerner 
(Týn nad Vltavou, 53 let) 
Tak posílám taky jednu jarní. 
K začínajícímu jaru patří i rozkvetlé
„kočičky“. Ty na obrázku všechny
vyrostly v Doubravě. V redakci se
nám fotomontáž naroubování 
kočiček na kočičky líbila.

Jan Klika (Horní Bukovsko, 19 let)  
Snímek jsem pojmenoval „Svíčka a led“ 
a byl pořízen přes ledovou plochu.

Jako téma druhého kola FOTOPŘEHLÍDKY 2007 jsme vyhlásili: JARO SE
PROBOUZÍ. O typické jarní fotografie nebyla nouze. Tentokrát nás potěšila
i mladší generace a věříme, že i vás, čtenáře Temelínek, vybrané fotografie
pohladí po duši.
Pro příští kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2007 jsme stanovili téma „ZAU−
JALO MĚ V KVĚTNU“. Můžete se nechat inspirovat nejkrásnějším
měsícem v roce, a to jak v přírodě, tak na sportovních, kulturních a spole-
čenských akcích, které se svým fotoaparátem navštívíte. Opět uveřejníme
nejméně tři nejzajímavější fotografie, ke kterým se bude vázat příběh či
komentář autora a budou pořízeny na území Jihočeského kraje. Každý 
z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně 2 fotografie ve formátu
JPG o velikosti 1600 x 1200 dpi s uvedením svého jména, věku, adresy
a samozřejmě krátkým příběhem či komentářem k fotografii. Uveřejněné
fotografie oceníme věcnou cenou. Uzávěrka je 6. června 2007 a foto 
posílejte na adresu: vaclav.brom@cez.cz.

TEMELÍNSKÁ FOTOPŘEHLÍDKA
PROBUDILA JARO 

Luděk Kortus 
(České Budějovice, 33 let)
Jaro přišlo k nám na zahrádku v Zavadilce.
Typický jarní motiv sněženek se nám 
v redakci velmi líbil. Opravdu z něho dýchlo
svěží jaro.



Premiér ale už dříve dodal, že pracovníci
elektrárny si musí dávat pozor na to, aby
nedocházelo k takovým technologickým
závadám, jakými byly nedávné zbytečné
úniky mírně radioaktivní vody na odstave-
ném prvním bloku.

„S pokorou před tímto zázrakem techniky
se skláním vždy, když přijedu na návštěvu
do Temelína, kde jsem nyní poprvé jako
premiér,“ uvedl Mirek Topolánek na konci
své návštěvy jaderné elektrárny před Veli-
konocemi na Zelený čtvrtek. Tu si přijel

prohlédnout s početným doprovodem, ve
kterém byli také ministr průmyslu a ob-
chodu Martin Říman a předsedkyně Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana
Drábová. Podle Topolánka tato elektrárna
se špičkovou technologii patří k bezpečným
zařízením a on sám věří tomu, že se ve svě-
tovém žebříčku z hlediska bezpečnosti pro-
vozu posune do první třetiny.
Rakouští aktivisté se rozhodli přitvrdit v boji
proti Temelínu a zvyšují počet blokovaných
hraničních přechodů mezi oběma zeměmi.
Tím sice porušují jedno z klíčových práv
Evropské unie o volném pohybu osob a
zboží, předseda vlády je odsuzuje, ale záro-
veň řekl, že se žádná žaloba proti Rakousku
z české strany nechystá. „My se rozhodně
nenecháme dotlačit k nějakým siláckým
gestům, ale dáme přednost jednání. Řeše-
ní, které by mohlo zabránit protestům ra-
kouských aktivistů, vidím ve společné me-
ziparlamentní komisi, která se bude bezpeč-
ností temelínské elektrárny objektivně zabý-
vat. Jsme jako politici zodpovědni za to, aby
se vytratily emoce, které Temelín u někte-
rých obyvatel Rakouska vzbuzuje,“ upřes-
nil Topolánek.

Pavel Hlouch
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„Prostudoval jsem si dokumenty týkající se závad na elektrárně, ale nenašel jsem 
v nich nic závažného, došlo tady jen k několika drobným provozním nedostatkům,“ 
řekl Topolánek k údajným poruchám, které často zveličují protitemelínští aktivisté. 

PREMIÉR TOPOLÁNEK:
NEČEKEJTE SILÁCKÁ GESTA,
PŘEDNOST MÁ JEDNÁNÍ

„V Evropě začíná diskuse o příležitostech a rizicích jaderné ener−
getiky, která může přispět k naplnění cílů ke snižování emisí CO2.
Vždyť jaderná energetika je součástí energetického mixu řady
zemí EU,“ uvedl premiér české vlády Mirek Topolánek při tiskové
konferenci na závěr své návštěvy JE Temelín.

NOVÉ BLOKY? 
JE TŘEBA DISKUTOVAT,
ŘÍKÁ PREMIÉR 

(Dokončení na straně 5)



Od roku 2004 nabízí agentura STEM občanům sedm zdrojů výroby
elektřiny, které by mohly pokrýt podstatnou část potřeb elektřiny ČR.
Celkem 74 % respondentů věří, že by tuto úlohu nejlépe zvládla
jaderná energetika. 
Nejméně, 36 % respondentů, důvěřuje uhelným zdrojům. Proti roku
2006 se o 5 % (47 %) snížil počet lidí, kteří si myslí, že by šlo
podstatnou část elektřiny dovézt a dokonce 9% propad (42 %)
zaznamenala možnost výroby elektřiny z plynu. Naopak vzestup
o 5 % (na 42 %) zaznamenala větrná elektřina. 

Češi nechtějí ukončit výrobu 
v jaderných elektrárnách
Nejdůležitější místo mezi potenciálními zdroji elektrické energie si
do budoucích let udržují jaderné elektrárny. S jejich významným
uplatněním počítají tři čtvrtiny lidí - téměř všichni (95 %) stoupenci
dalšího rozvoje jaderné energetiky u nás, ale i 45 % lidí, kteří rozvoj
jaderné energetiky v ČR nepodporují. S tímto poznatkem souvisí
i další zjištění, že téměř dvě třetiny (65 %) obyvatel nesouhlasí 
s postupným zastavením výroby v současných českých jaderných
elektrárnách.
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Myslíte si, že by ČR měla zůstat i do budoucna 
ve výrobě elektrické energie soběstačná?

Pramen: průzkum agentury STEM, Trendy z února 2007,
1222 respondentů starších 18 let

(Pokračování ze strany 4)

Otázky novinářů se logicky nemohly vy-
hnout ani budoucnosti české jaderné 
energetiky, tedy i možnosti výstavby no-
vých bloků. Současná vládní koaliční
smlouva s rozvojem této oblasti energetiky
nepočítá. „Není žádným tajemstvím, že ten-
to požadavek, který umožnil vznik součas-
né trojkoaliční vlády, přišel od „Zelených“
Martina Bursíka. Osobně se domnívám,
že celá tato věc musí mít další vývoj. To si
však nevykládejte tak, že by ODS chtěla
porušit koaliční dohodu. Nicméně, evrop-
ská diskuse o jaderné energetice může
dostat i u nás tuto záležitost do racionální 
a věcné polohy. Je to i otázka energetické
bezpečnosti našeho státu a zejména pro
země střední Evropy by jádro mohlo být
dobrým řešením. Diskuse je však nyní na
začátku,“ říká premiér a dodává, že v tomto
směru nebude na Martina Bursíka vyvíjet
nějaký nepřiměřený tlak. „Probíhající dis-
kuse by však mohla věc například posu-
nout tak, aby se nebránilo přípravným pra-
cím před výstavbou nových bloků. Ale ani
tento postup není součástí koaliční doho-
dy a je nutné racionálně diskutovat,“ uvedl
na závěr návštěvy Temelína premiér vlády
ČR Mirek Topolánek.

Václav Brom

Česká republika by i v budoucnu měla být soběstačná ve výrobě elektrické energie. Požaduje
to přes 90 % občanů, plná polovina lidí je o této potřebě přesvědčena pevně.

OBYVATELÉ ČR POŽADUJÍ 
ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST

Měla by se naše republika podobně jako 
některé země EU zavázat, že během několika
desetiletí ukončí výrobu ve svých jaderných 
elektrárnách?

Pramen: průzkum agentury STEM, Trendy z února 2007,
1222 respondentů starších 18 let
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vlajkovou lodí elektrárny. Nicméně i tam vi-
dím jednoznačný posun a spoustu pozitiv-
ních věcí. Obecně je každá odstávka o 10
tisících jednotlivých činnostech, kterým mu-
síte vytvořit podmínky pro jejich realizaci.
To vše je nutné dobře zkoordinovat. Záleží
na každém jednotlivci, jeho přístupu, sou-
hře okolností, zkušenosti realizátorů, toku
informací, jejich zpracování i vyhodnocení
a samozřejmě i na spolehlivosti zařízení i

Pane inženýre, jaký je váš vztah k jižním
Čechám?
Přestože jsem se v tomto kraji nenarodil,
mám jižní Čechy rád. Je to i tím, že moje
manželka je Jihočeška a narodil se zde 
i můj syn. Obecně se mi nelíbí rovinatá
krajina a ta v jižních Čechách rozhodně
není. Mám rád lesy, řeky, rybníky, tedy vše,
čeho tady máme dostatek. 

Jak dlouho již pracujete v jaderné 
energetice a na Temelíně?
Tato otázka se pro mě spojuje v jednu, pro-
tože po ukončení školy jsem nastoupil jako
jeden ze tří prvních operátorů na Temelín.
Takže tento rok již pracuji v jaderné energe-
tice 23 let. Je sice pravda, že jsem si „od-
skočil na zkušenou“ na pět let do Dukovan,
ale již jako „temelíňák“.

Byl jste u spouštení obou bloků Teme-
lína. Co bylo podle vás v tomto období
největší potíží a ve které chvíli jste začal
věřit, že Temelín poběží?
V to, že Temelín poběží, jsem veřil vždy!
Vždyť proto jsem na Temelín nastoupil. Nic-
méně při zahájení aktivního vyzkoušení
prvního bloku přešla má víra v jednoznačné
přesvědčení. Bylo mi jasné, že Temelín těch
2000 MW vyrábět bude a již brzy. Zároveň
jsem tušil, že vyladění provozní spolehlivosti
bloků bude otázkou umu našich lidí a po-
třebného času. Ale abych se vrátil k první
části dotazu. Pro každou velkou stavbu, kte-
rá se může stát politicky zajímavou, nastává
největší problém při politických a ekonomic-
kých změnách. Toto přešlapování, politické
přetahování, změna dodavatelských vztahů,
někdy i totální rozpad dodavatelského systé-
mu - to byly skutečné potíže v období výstav-
by a spouštění Temelína. V tu dobu bylo pro
Temelín nesmírně důležité, že se našel člo-
věk, který se nebál dát za dokončení elek-
trárny „hlavu na špalek“. Tím byl ministr prů-
myslu a obchodu Miroslav Grégr. Dalším
plusem bylo, že se na Temelíně podařilo
vytvořit tým kvalitních lidí, kteří si spuštení
elektrárny vzali jako své poslání. Z pohledu

technického nás nejvíce potrápila turbína,
což se dalo i čekat, neboť strojovna byla
vlastně její první zkušební místo.

V posledních letech koordinujete pravi-
delné odstávky bloku s výměnou paliva.
V prvních odstávkách se jen málokdy
podařilo dodržet jejich stanovenou
délku. Proč?
Odstávky Temelína skutečně zatím nejsou

Ing. Karel Paleček (*1960, Karlovy Vary)
V letech 1979-1984 vystudoval VUT FS Brno - jaderné a tepelné stroje a zařízení a v roce
1984 se stal zaměstnancem Českých energetických závodů (předchůdce ČEZ). V le-
tech 1985-1989 se podílel na spouštění Dukovan, kde pracoval jako operátor reaktoru
a vedoucí reaktorového bloku. Od roku 1990 pracuje na Temelíně a postupně prošel ve-
doucí funkce ve výrobě, byl zástupcem ředitele pro spouštění, vedoucím koordinace
Temelína a do 31.3.2007 pracoval ve funkci vedoucího koordinace obou českých jader-
ných elektráren. Od dubna přešel do Sekce výroby společnosti ČEZ.
Je ženatý a s manželkou Zuzanou mají 22letého syna Petra. Jeho koníčky jsou závody,
rád cestuje. Nejraději relaxuje v rodinném kruhu. A jak říká: „Nejraději dobíjím baterky
u moře. Jsem mořský typ, stačí mi ho pouze poslouchat.“

„V to, že Temelín poběží na plný výkon, jsem věřil vždy. Na druhou stranu nám bylo jasné,
že jeho provozní vyladění nás bude stát hodně dalšího úsilí a času, což se potvrzuje,“ říká
Ing. Karel Paleček, který má nyní na starost koordinaci činností při odstávkách bloků 
v Temelíně i Dukovanech a od dubna 2007 přechází do Sekce výroby společnosti ČEZ, 
kde zúročí svou 23letou zkušenost z energetiky a Temelína.

PŘI ODSTÁVCE TEMELÍNA 
JE POTŘEBA KOORDINOVAT
10 TISÍC ČINNOSTÍ

(Dokončení na straně 7)



7JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍNwww.cez.cz

Temelínské bloky čekají letos ještě dvě plá-
nované odstávky. Při nich se vymění vždy
čtvrtina paliva v reaktoru s využitím mo-
dernizovaných palivových souborů. Sou-
časně bude, při odstávkách druhého a
následně znovu prvního bloku, provedena
plánovaná modernizace průtočné části
vysokotlakého dílu turbíny. Po této moder-
nizaci by se měl zvýšit hodinový výkon tur-
bogenerátoru asi o 20 MWe. „Pro předsta-
vu čtenářů, dvacetimegawattový nárůst
výroby za hodinu provozu turbosoustrojí
pokryje spotřebu elektřiny čtyř českých
domácností na celý rok,“ přirovnává zvý-
šení výkonu Brom.
Druhý blok zahájí odstávku 5. května 2007
s ukončením na začátku července. První
blok má svou druhou letošní odstávku
plánovánu od 4. srpna 2007 s ukončením
na začátku října.

Pavla Peterková

S měsíčním zpožděním bude ve druhé polovině dubna 2007 uveden do provozu první blok elektrárny
Temelín, po ukončení odstávky. Příčinou zpoždění bylo především odstranění netěsnosti vývodu vni−
troreaktorového měření reaktoru, která byla zjištěna při tlakové zkoušce. „Bylo potřeba znovu rozebrat
vrchní část reaktoru. Přetěsnit a zkontrolovat vývody měření a znovu vrchní blok sestavit. Šlo o ča−
sově náročnou montáž, která nás zdržela tři týdny,“ vysvětluje zpoždění tiskový mluvčí elektrárny
Václav Brom.

NA PRVNÍM BLOKU ODSTÁVKA KONČÍ, 
DRUHÝ JDE DO ODSTÁVKY V KVĚTNU

přístrojů. Koordinovat však můžete pouze
to, o čem víte, nebo co můžete předpoklá-
dat s velkou pravděpodobností. Otázka do-
držení plánované délky odstávky je také
otázkou celé filozofie plánování. Zda-li si do
harmonogramu zabudujete nějaké rezervy,
nebo plánujete „na doraz“. Oba přístupy
jsou možné a oba mají svá plus a svá mi-
nus. Problémem Temelína je především do-
ba na výměnu paliva, ale i tam hledá tým
lidí optimální řešení.

Můžete nyní prohlásit, že současný 
postup odstávkových prací je již 
plynulejší? 
Ano, to mohu. Je to jednoznačně vidět na
jednotlivých odstávkách. Jejich prodloužení
není způsobeno věcmi plánovanými, nýbrž
těmi zcela neplánovanými a neplánovatel-
nými. Jasnou ukázkou je první letošní od-
stávka na prvním bloku. Veškeré plánované
práce byly ukončeny tak, abychom její pů-
vodně plánovanou délku dodrželi. Věřím,
že bychom ji zkrátili. Bohužel neplánovaný
únik vody z horního bloku reaktoru při stu-
dené tlakové zkoušce nám ukončení  po-
sunul asi o tři týdny. 

Co je důvodem tohoto zlepšení v pláno-
vání odstávek?
Jde o velké množství drobných zlepšení.
Například jsme získali softwarovou podpo-

ru pro plánování, získáváme zkušenosti,
zlepšuje se komunikace mezi provozovate-
lem a dodavateli. Prostě se zlepšujeme 
v oblasti přípravy a řízení odstávek, jen to
chce ještě dotáhnout a vyhnout se neoče-
kávaným potížím,  aby i ten celkový dojem
a  výsledek byl hmatatelný.

V letošním roce má Temelín plánované
tři odstávky. Máte je již naplánované 
a zvládnete je ve stanoveném čase?
Příprava každé odstávky je zahájena šest
měsíců před odstavením bloku a finišuje
dva měsíce před jejím zahájením. Z toho je
jasné, v jaké fázi přípravy dalších letošních
odstávek, se začátky v květnu a srpnu, jsme.
Věřím, že se v následujících dvou odstáv-
kách vyhneme neočekávaným věcem a že
čas odstávky klapne podle plánu. Je však
třeba si uvědomit, že při najíždění bloku
po odstávce je prováděna celá řada zkou-
šek. Jejich cílem je najít a včas upozornit
na případné technické problémy. Řešení
je v této etapě, kdy je blok odstaven a vy-
chlazen, mnohem bezpečnější, časově mé-
ně náročné a pro obchod s elektřinou ak-
ceptovatelnější. A to i za cenu prodlouže-
ní odstávky o několik dnů.

V roce 2010 přejde Temelín z americ-
kého paliva na ruské. Bude to mít z hle-
diska délky odstávek nějaký vliv?

Zcela rozhodující. Jsou zpracovány různé
scénáře vlivu manipulací s palivem na od-
stávky v jednotlivých letech. V současné do-
bě čekáme, který z nich bude zvolen. V té
pro nás nejvýhodnější variantě můžeme
dosáhnout až desetidenního zkrácení 
odstávky. 

Za jak dlouho by v budoucnu měl Te-
melín odstávku s výměnou paliva
zvládnout? Existuje takový dlouhodobý
výhled?
V současné době zpracováváme dlouhodo-
bou strategii v oblasti odstávek Temelína
až do roku 2021. Věřím, že po skutečné
stabilizaci se Temelín bude schopen vy-
rovnat s odstávkami v délkách 30-35 dní.
Zcela rozhodující však bude strategie v ob-
lasti jaderného paliva.

V současné době se vedou diskuse 
o tom, jak v ČR v budoucnu vyrábět 
elektřinu. Pokud by se stavěly v repub-
lice nové jaderné bloky, chtěl byste 
u toho být?
Jednoduchá odpověď - ano chtěl. I přesto,
že by to pro mě nebylo vůbec jednoduché
období - o tom by mohla hovořit především
moje rodina. Na druhou stranu by šlo o ob-
rovskou investorskou akci a zkušenost, 
u které stojí za to být! 

Václav Brom

Pohled na obrazovku ve velíně zavážecího stroje, na které vidíme kartogram zavážení nových palivových
souborů v reaktoru.

(Pokračování ze strany 6)



speciální kanalizací a po přečištění byla vrácena do systému elekt-
rárny. V místnosti bylo pouze potřeba vodou očistit podlahu a ně-
které armatury. „Nicméně je to naší ostudou,“ přiznává Zronek.
„Máme umět zkontrolovat stav a ověřit jej dříve, než se začne čer-
padlo plnit. Ostuda, nedbalost ano, ale havárie se na Temelíně
neudála.“ 

Temelín své okolí ještě nikdy neohrozil
Druhá událost se stala v době, kdy Temelín finišoval s odstávkou
na výměnu čtvrtiny paliva. „V reaktoru je množství měření, která jsou
vyvedená asi šedesáti průchodkami přes víko reaktoru nahoru. Po
kompletaci jsme ještě před spuštěním reaktoru do provozu začali
zkoušet těsnost primárního okruhu i se všemi průchodkami, které
jsou utěsněné přírubami,“ vysvětluje Zronek.
Zkouška ukázala, že některá z přírub na horním bloku reaktoru ne-
těsní, takže z reaktoru unikla voda. „Tentokrát jsme zjistili únik vody
vizuálně, kamerou,“ říká Zronek. „Okamžitě jsme zastavili tlakovou
zkoušku a po vypuštění vody začali všechny komponenty kontro-
lovat a rozebírat. Po nalezení příčiny došlo k nápravě. Vrchní blok
reaktoru, který jsme museli rozebrat, jsme znovu smontovali. Při
opakované tlakové zkoušce v závěru března a začátkem dubna
jsme se přesvědčili, že všechno je v pořádku a první blok po od-
stávce můžeme spustit,“ vysvětluje další postup Zronek a doplňuje,
„při skončení každé odstávky bloku se právě tlakové zkoušky dělají
proto, aby se předešlo případným poruchám po spuštění reaktoru.“ 
Podle směnového inženýra Bohdana Zronka je druhá událost z po-
hledu provozu bloku významnější, neboť odsunula ukončení od-
stávky a spuštění bloku téměř o tři týdny. „Pro společnost ČEZ to
je určitě finančně nepříjemné, protože bude muset zajistit výrobu
elektřiny z dražších zdrojů, než je Temelín,“ přiznává Zronek. „Z po-
hledu jaderné bezpečnosti jsou ale obě události naprosto okrajové,
bezvýznamné a nikoho na elektrárně a samozřejmě ani mimo ni
neohrozily,“ říká směnový inženýr JE Temelín Bohdan Zronek.
Za pravdu mu v tomto případě dává i starosta Týna nad Vltavou
Karel Hájek, jehož město leží v 5km evakuační zóně kolem elektrárny
Temelín. „Z Temelína dostávám, stejně jako moji kolegové z „pětky“,
informace prakticky o všem, co se připravuje, či co se na Temelíně
přihodilo. Pro mě je vždy nejdůležitější informací, jestli případný
technologický problém neohrozí okolí elektrárny a Týn nad Vltavou.
To mě prioritně zajímá a tam vždy míří i moje první otázka na lidi
z elektrárny. Zatím se žádná taková událost, která by vyžadovala
aktivaci městských složek havarijní připravenosti, na Temelíně ne-
stala a věřím, že to tak zůstane i do budoucna,“ říká starosta Týna
Karel Hájek.
Jeho slova potvrzuje vedoucí oddělení havarijní připravenosti JE
Temelín Ivo Novotný: „Havarijní řídicí středisko elektrárny jsme zatím
ještě nikdy nemuseli aktivovat z důvodů události na elektrárně.
Třikrát jsme je ale ostře aktivovali z vnějších vlivů. Jedním bylo 
11. září 2001, druhým povodně v roce 2002 a třetím začátek války
v Iráku.“    

Václav Brom

Mediální svět se do Temelína pustil a veřejnost mohla nabýt dojmu,
že se na Temelíně stala „havárie“ ohrožující celou Evropu. „V žád-
ném případě události neohrozily bezpečnost provozu ani pracov-
níků,“ říká směnový inženýr Bohdan Zronek a dodává, „směna si
s nimi poradila. Stávat by se to však nemělo, protože i takové drob-
nosti nám dělají špatný obraz v očích veřejnosti.“ Podle Bohdana
Zronka stačilo v prvním případě uzavřít ventil, voda sama odtekla

V závěru února a začátkem března přetřásala média dvě technologická klopýtnutí Temelína
na závěr odstávky pro výměnu paliva prvního bloku. Z pondělí 27. února na úterý vyteklo 
z neuzavřeného ventilu v kobce uvnitř kontrolovaného pásma asi dva kubíky mírně aktivní
vody. O týden později objevila tlaková zkouška netěsnost na přírubě vnitroreaktorového
měření v horní části reaktoru a na víko reaktoru vytekl asi kubík vody.

MOŽNÁ JE TO OSTUDA, 
ALE URČITĚ NE HAVÁRIE

8 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

Pracovníci ŠKODY JS provádějí při odstávce prvního bloku kontrolu kanálků
vnitroreaktorového měření.
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„Každé havarijní cvičení slouží k ověření
schopnosti lidí, jak kvalifikovaně, účinně a
účelně plní úkoly stanovené Vnitřním hava-
rijním plánem elektrárny a zásahovými in-
strukcemi v případě vzniku mimořádné 
události. Díky praktickým cvičením si prově-
říme schopnosti personálu a zároveň zjistí-
me, jak jednotlivé činnosti vylepšit,“ říká ve-
doucí oddělení Havarijní připravenosti Mgr.
Ivo Novotný.  
V březnu se poprvé ve scénáři objevil simu-
lovaný náraz transportu jaderného paliva,
při kterém došlo k pádu obalového soubo-
ru ze železničního vagónu s následným 
uvolněním části jaderného materiálu. Navíc
došlo i ke zranění jedné osoby. Vzhledem
k tomu, že nehoda byla situována do těsné
blízkosti elektrárny Temelín, tak vedoucí
transportu požádal o pomoc směnového
inženýra. Během několika minut se na mís-

to dostavili hasiči, sanita s lékařem i perso-
nál havarijní skupiny pro přepravu jaderné-
ho paliva. „Ověřili jsme si tak v terénu koor-
dinaci tří zásahových složek z havarijního
štábu elektrárny. Navíc veškerá činnost za-
sahujících probíhala s použitím osobních
ochranných prostředků a hasiči provedli 
i dekontaminaci osob. Zásah nám prokázal
připravenost zúčastněných složek k řešení
nehody při přepravě jaderného paliva,“ do-
plnil Ivo Novotný k průběhu cvičení. 
Na letošní rok čeká personál elektrárny ješ-
tě několik cvičení, a to největší proběhne 
v říjnu. „Půjde o společné cvičení naší elek-
trárny, složek havarijní připravenosti Jiho-
českého kraje, Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost a Armády ČR. Poslední takové
součinnostní cvičení proběhlo v roce 2004,“
upřesňuje Novotný.

Václav Brom

Každý rok procvičují pracovníci Jaderné elektrárny Temelín pět až šest situací zaměřených
na zvládnutí mimořádné události na blocích. Stejně postupují i na elektrárně Dukovany.
První letošní cvičení na Temelíně proběhlo v závěru března. Jeho námětem byl souběh 
mimořádné události druhého stupně na bloku a současně i řešení situace s nehodou
vzniklou při přepravě čerstvého jaderného paliva.

TEMELÍN PROCVIČIL 
NEHODU PŘI PŘEPRAVĚ PALIVA

Jihočeský hejtman přijel společně s primátorem Českých Budějovic Jurajem Thomou
a radním Jihočeského kraje zodpovědným za životní prostředí Jiřím Netíkem. Pan hejtman
měl velký zájem si prohlédnout kobku, kde v únoru došlo k úniku vody a prohlédl si re-
aktor prvního bloku, kde byla odhalena tlakovou zkouškou netěsnost přírub měření.
„Pan hejtman si pod dohledem vedoucího provozu inženýra Lubomíra Hobzy prohlédl
i ventil odvzdušnění a celý systém kontroly a odvádění vody speciální kanalizací.
Vysvětlena mu byla i příčina závady odhalené tlakovou zkouškou na vrchní části reaktoru.
Jak pan hejtman v diskusi podotkl, tak je mu jasné, že obě nepříjemnosti v žádném
případě neohrožovaly obyvatele kraje a kontrolované pásmo Temelína je na takové věci
připraveno. Přesto hejtman konstatoval, že i takové nepříjemnosti přináší jihočeské elek-
trárně negativní publicitu a provozovatel by se měl podobným nepříjemnostem vyhýbat,“
krátce shrnul dojmy z návštěvy Jana Zahradníka na Temelíně vedoucí oddělení komu-
nikace elektrárny Milan Mušák. 

Pavla Peterková

Za doprovodu místopředsedy představenstva společnosti ČEZ
Jiřího Borovce a ředitele JE Temelín Vladimíra Hlavinky si v po−
lovině března prohlédl elektrárnu Temelín hejtman Jihočeského
kraje Jan Zahradník.

JIHOČESKÝ HEJTMAN 
SI PROHLÉDL MÍSTA
„JADERNÝCH HAVÁRIÍ“ 

Hejtman Jan Zahradník si spolu s radním JČ kraje
Jiřím Netíkem prohlédli i místnost doplňovacích
čerpadel, kde v únoru vytekly dva kubíky mírně
aktivní vody.

Temelín si v terénu vyzkoušel koordinaci zásahu
hasičů s lékařem záchranky.
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ně Dukovan. Chce to už zmíněnou trpělivost, důslednost, chuť lidí
„starat se o svoji fabriku“ a odchytávat i nejmenší chybičky a ne-
dostatky. Není to ale záležitost týdnů či měsíců, bude to podle mne
trvat pár let a bude to vyžadovat hodně pevné nervy. I právě proto,
že mediální tlak hned tak neopadne. Pokud vůbec někdy.
Základním předpokladem je minimalizace počtu různých provoz-
ních událostí, které se na důvěryhodnosti elektrárny podepisují
a činí jí mediálním evergreenem. Václav Brom

Paní předsedkyně, je Temelín bezpečnou jadernou 
elektrárnou?
Temelín naprosto vyhovuje požadavkům české legislativy a jeho
projektová řešení odpovídají mezinárodní praxi. Provozní ukazatele
bezpečnosti jsou na dobrém evropském průměru. V oblasti tzv.
kultury provozu a provozní spolehlivosti má však stále co dohánět
a bude potřebovat ještě několik let trpělivé a důsledné každodenní
práce personálu i dodavatelů, aby se i v těchto oblastech dostal na
odpovídající úroveň. Důležité však je, že od svého spuštění teme-
línské bloky nikoho ani náznakem neohrozily.
Váš úřad byl za českou stranu garantem plnění dohody 
z Melku. Z rakouské strany se stále ozývají hlasy, že česká
strana své závazky z této dohody neplní. Mají pravdu? 
Všichni, kdo se na plnění Melkské dohody z české strany podílejí,
svou práci odvedli a naše závazky byly a jsou plněny.
Na konci února se český premiér a rakouský kancléř dohodli
na zřízení česko-rakouské parlamentní komise, která by měla
dohlížet na bezpečnost Temelína. Dovedete si představit
fungování této komise? Myslíte si, že by mohla být přínosem
zlepšení vztahů obou zemí v otázce Temelína? 
Dovedu. Vlastně jsme tak v roce 2000 ve velmi vypjaté atmosféře
těsně před spouštěním začínali. Společným jednáním českých a
rakouských poslanců na elektrárně. Od té doby se však podobné
jednání poslanců neopakovalo. Iniciativa českého premiéra a ra-
kouského kancléře může tedy po sedmi letech diskusi obohatit
a přispět k její otevřenosti.
Od listopadu 1999 sledujete Temelín z pozice předsedkyně
státního dozoru. Co této největší české elektrárně schází 
k tomu, aby o ní nebylo slyšet, stejně jako není slyšet o Du-
kovanech? A je takový stav „mediální neviditelnosti“ Temelína
vůbec možný?
Temelín má všechny předpoklady krok za krokem dosáhnout úrov-

Dana Drábová vysvětluje přímo v kontrolovaném pásmu filozofii bezpečnosti
Temelína reportéru ČTK Janu Běhavému.

Předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se Dana Drábová stala 1. listopadu
1999, tedy v době kdy vrcholilo spouštění Temelína. Za sedm let práce si vybudovala vysoký
odborný kredit uznávaný v celé Evropě. Od roku 2006 je předsedkyní evropské Asociace
dozoru nad jadernou bezpečností. 

VYLADĚNÍ TEMELÍNA BUDE
VYŽADOVAT ČAS A TRPĚLIVOST

Za první čtvrtletí letošního roku si přijelo pro−
hlédnout Informační centrum elektrárny Temelín
3 917 návštěvníků, což je zase o něco více než
loni. 
Proti roku 2004 narostl zájem o polovinu. „Těší nás, že zájem lidí
o Temelín, jadernou energetiku i naše zajímavé informační centrum
stále roste. Od roku 1991 si již elektrárnu mohlo prohlédnout více
jak 280 tisíc lidí a jestli budou lidé letos přijíždět alespoň tak jako
loni, tak v závěru roku na Temelíně přivítáme 300tisícího návštěv-
níka,“ říká tiskový mluvčí elektrárny Temelín Václav Brom.

Pavla Peterková

ZÁJEM O TEMELÍN STÁLE ROSTE
Graf návštěvnosti IC JE Temelín 
v 1. čtvrtletí roku − srovnání roků 2004 − 2007

Zdroj grafu: databáze IC JE Temelín

Kontakty pro objednání exkurze v IC elektrárny Temelín:
E-mail: infocentrum.ete@cez.cz, telefon: 381 102 639, fax: 381 104 900;
Objednávky přes Internet: www.cez.cz/exkurze-ete
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stav rozumíme, že zařízení a pracovní pro-
středí není kontaminováno nad hodnoty
směrných úrovní radiačních parametrů
stanovených českou legislativou,“ vysvět-
luje Koc.

Temelín prodlužuje rok o půl
hodiny
Skvělých výsledků Temelín dosahuje i v dal-
ší oblasti, která je zajímavá právě pro oby-
vatele v okolí elektrárny. Jde o množství
plynných výpustí z jaderných bloků. Česká
legislativa stanovuje omezení na množství
vypouštěných radioaktivních látek přímo
ve vyjádření zdravotního ohrožení kritické-
ho, tj. potenciálně nejvíce zatíženého oby-
vatele v okolí jaderné elektrárny. Hodnota
optimalizační meze je vyhláškou SÚJB
stanovena ve výši 200 mikroSievert za rok
pro plynné výpusti a 50 mikroSievert pro
výpusti kapalné. „Pro Temelín byla tato le-
gislativní optimalizační mez pro plynné vý-

pusti Státním úřadem pro jadernou bezpeč-
nost zpřísněna na hodnotu 40 mikroSievert
za rok a pro kapalné výpusti na hodnotu
3 mikroSievert. V loňském roce dosáhla
hodnota dopadů plynných výpustí na kri-
tického jedince v okolí Jaderné elektrárny
Temelín 0,054 mikroSievertu za rok, což
představuje pouze desetiny procenta zpřís-
něného limitu,“ konstatuje Josef Koc. 
Pro srovnání je vhodné uvést, že přirozená
úroveň radiace v této části Jihočeského
kraje se pohybuje okolo hodnoty 0,1 mikro-
Sievertu za hodinu. „Srovnáme-li tuto hod-
notu s hodnotou plynných výpustí Temelína,
tak lze jednoduše odvodit, že roční plynné
výpusti z elektrárny mají stejný vliv jako
prodloužení kalendářního roku o půl ho-
diny,“ uvádí zajímavé srovnání Josef Koc.
Nízké hodnoty tohoto parametru dokládají
minimální vliv provozu elektrárny Temelín
na životní prostředí a okolní obyvatele.

Václav Brom

Kolektivní dávka je vlastně součet všech
dávek jednotlivců, kteří pracovně vstupují
do kontrolovaného pásma elektrárny a vy-
konávají zde pracovní činnosti v průběhu
běžného kalendářního roku. „I vloni Teme-
lín potvrdil špičkové výsledky v oblasti za-
jišťování radiační ochrany pracovníků vyko-
návajících činnosti v kontrolovaném pás-
mu,“ říká vedoucí oddělení řízení radiační
ochrany ing. Josef Koc, který jako hlavní
důvody těchto výborných výsledků vidí 
v lepším výběru konstrukčních materiálů
zařízení a komponent primárního okruhu,
dobře promyšlené a především do důsled-
ků dodržované podmínky chemického re-
žimu chladicí vody primárního okruhu. 
„V neposlední řadě jsou dobře zorganizo-
vané i kontrolní dozimetrické činnosti jak
před zahájením pracovních činností na
kontaminovaných zařízeních, tak v průběhu
prací a zejména po ukončení, kdy je ověřo-
váno, že  zařízení a prostor jeho umístění
zůstává v „čistém“ stavu. Pod pojmem čistý

V souvislosti s provozem elektrárny Temelín si hodně přečtete o „haváriích“, které jsou prý
zde na denním pořádku. Podle této virtuální mediální reality je tak možné lehce nabýt do−
jmu, že Temelín je nebezpečný a „zamořený“ radioaktivními látkami. Skutečnost je však
úplně jiná. Například úroveň zajištění radiační ochrany na jaderných elektrárnách se ve
světě hodnotí i pomocí hodnot kolektivních efektivních dávek. V roce 2006 dosáhl Temelín
hodnoty 0,13 Sievertu na blok. Průměr ve světě je 0,9 Sievertu na blok, tedy sedmkrát 
více než dosáhl Temelín. Ten tak v této oblasti patří mezi světovou špičku. 

V RADIAČNÍ OCHRANĚ JE
TEMELÍN SVĚTOVOU ŠPIČKOU



porujeme kulturu, spolky i sport. Díky elek-
trárně Temelín jsme mohli letos posílit tuto
podporu o 950 tisíc Kč, které směřují do
28 organizací. Ty uspořádají v rámci Vlta-
votýnského Oranžového roku 2007 asi 170
akcí pro veřejnost. Tímto způsobem jde
podpora přímo obyvatelům našeho města
a posiluje na území Týna občanskou spo-
lečnost. Jsem přesvědčen, že jde o obou-
stranně výhodnou spolupráci Týna a teme-
línské elektrárny,“ řekl na tiskové konferen-
ci starosta Týna nad Vltavou Karel Hájek.
Do projektu Oranžový rok 2007 vstu-
pují obce: Týn nad Vltavou, Temelín, Vše-
myslice, Dříteň, Olešník, Bechyně, Protivín,
Vodňany, Zliv, Albrechtice nad Vltavou, Be-
čice, Březnice, Čenkov u Bechyně, Číčeni-
ce, Dívčice, Dobšice, Dolní Bukovsko, Hodo-
nice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany,
Modrá Hůrka, Mydlovary, Nákří, Paseky, Tá-
lín, Zahájí a Žimutice.

Pavla Peterková

„Potěšilo nás, že vedení obcí hodnotí pro-
jekt Oranžový rok jako velmi přínosnou
podporu elektrárny kultuře, sportu i spol-
kům v obcích. Podařilo se jim zvýšit kvalitu
již tradičních akcí, ale zároveň začít i se
zcela novými, po kterých veřejnost volala,
ale obecní rozpočty na jejich pořádání ne-
stačily. Pro společnost ČEZ je projekt Oran-
žový rok vynikající možností, jak se v obcích
prezentovat jako významný partner, který
pomáhá společenský život zlepšit. Potěšilo
mě, že zájem o spolupráci opět stoupl a 
s ním i počet obcí, kterých se letos zapojilo
o šest více než vloni,“ uvedl na tiskové kon-
ferenci, která se konala v Ateliéru U berán-
ka v Českých Budějovicích k zahájení pro-
jektu, ředitel elektrárny Temelín ing. Vladi-
mír Hlavinka. 
„Každá koruna, kterou se městu podaří zís-
kat od sponzorů, nám pomáhá zlepšit spo-
lečenský život ve městě. Právě z tohoto po-
hledu je projekt Oranžového roku velmi vý-
znamná věc. Z městského rozpočtu pod-
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Prvního dubna začal druhý ročník společného projektu JE
Temelín a obcí v jejím okolí, který se jmenuje Oranžový rok
2007. V letošním roce se do projektu zapojilo 28 obcí, což
je o šest více než vloni. V programovém kalendáři mají zatím
naplánováno více jak 550 kulturních, společenských a spor−
tovních akcí. Na jejich uskutečnění přispívá JE Temelín ze
Skupiny ČEZ částkou 9,1 miliónu korun.

VE 28 OBCÍCH S
ROZJEL ORANŽO

n 28.4. Slavnostní otevření nové 
Městské galerie ART CLUB, 
Týn nad Vltavou;

n 28.4. Turnaj ve stolním tenise,
Dolní Bukovsko;

n 30.4. Stavění májky, Bečice,
Žimutice;

n 30.4. Pálení „čarodějnic“ - VI. ročník,
Číčenice;

n 30.4. Vítání jara, stavění máje, Hosty;
n 1.5. „Taneční Oranžový rok Temelín

2007“ - mezinárodní taneční 
soutěž dětí do 15 let, Temelín;

n 2.5. − 5.5. Vodňanské rybářské dny, 
Vodňany;

n 5.5. Setkání příslušníků jednotek 
PTP, Všemyslice;

n 5.5. Setkání rodáků - 100 let založení
SDH Všeteč, Všemyslice;

n 6.5. Tálínský duatlon, Tálín;
n 8.5. Skalská míle, Tálín;
n 11.5. Den matek - společenské 

setkání žen, Všemyslice;
n 12.5. Kočárková rallye pro matky 

s malými dětmi, Číčenice;
n 12.5. Setkání žen, Modrá Hůrka;
n 13.5. Den matek, Mydlovary;
n 26.5. Dětský den, Dívčice, Dolní 

Bukovsko;
n 26.5. Vernisáž výstavy Martina 

Němce s vystoupením skupiny
Precedens s Bárou Basikovou,
Týn nad Vltavou;

n 26.5. Rybářská soutěž o Nákeřského
kapra, Nákří;

n 26.5. Na kole a pěšky přes Písecké 
hory, Paseky;

n 26.5. Dětské rybářské závody,
Všemyslice;

n 26.5. Turnaj v nohejbale, Zahájí;
n 26.5. První temelínské setkání 

heligonkářů, Temelín;
n 31.5. Úvodní turnaj XIV. Poháru 

Temelínek v malé kopané;
Týn nad Vltavou;

n 1.6. Dětský sportovní den, Zahájí;
n 1.6. Cesta pohádkou, Olešník;
n 2.6. Den dětí, Bečice;
n 2.6. Čenkovská letní setkání přátel 

Čenkova, Čenkov;
n 2.6. Dětský den, Číčenice, Žimutice;
n 2.6. Turnaj v nohejbale o pohár ETE, 

Všemyslice;

ORANŽOVÝ
ROK 2007



„Pro nás je problematika rychle rostoucích dřevin velmi aktuální téma. V současné době
pěstujeme kanadský topol na ploše téměř 3,5 hektarů. Proto jsme se rozhodli připravit
pro naše občany v rámci Oranžového roku návštěvu obce Wippenham. Právě z této obce
pochází naše rychle rostoucí dřeviny,“ objasnil důvody cesty starosta obce Jan Čihovský.
V obci Všemyslice využívají rychle rostoucí dřeviny dvojím způsobem. Dřevní štěpky spa-
lují ve dvou obecních kotelnách, které zásobují teplem například místní školu, školku či
obecní úřad a kulturní dům. Druhou část dřevin zpracovávají na 22 - 23 cm dlouhé řízky,
které následně prodávají. Podle starosty obce byl letošní rok rekordní. „Měli jsme 90 zá-
jemců, kteří dohromady odkoupili více než sto tisíc kusů řízků. Obrat z prodeje přesáhl
až 400 tisíc korun, což představuje významný přínos pro naši obec. Takto získané finanční
prostředky můžeme investovat do dalších akcí, které souvisejí s rozvojem vybavenosti a
infrastruktury obce,“ dodává Jan Čihovský. 

Marek Sviták
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SE V DUBNU 
OVÝ ROK 2007

Kanadský topol, jako rychle rostoucí dřevina, je využíván jak ve Wippenhamu v Horním Rakousku, 
tak v jihočeských Všemyslicích.

Hornorakouská obec Wippenham se 4. dubna stala cílem
cesty přibližně padesáti obyvatel obce Všemyslice. Důvodem
návštěvy byl seminář pojednávající o využití rychle rostou−
cích dřevin spojený s ukázkou techniky a zpracování rychle
rostoucích topolů.

VŠEMYSLICE ZAHÁJILY 
ORANŽOVÝ ROK 
V HORNÍM RAKOUSKU

n 3.6. Dětský sportovní den, Horní 
Kněžeklady;

n 3.6. Pouť v Mydlovarech, Mydlovary;
n 9.6. Tradiční pouť, Bečice;

n 9.6. 105. výročí založení SDH 
Bohunice, Všemyslice;

n 9.6. Krakovčická smeč, Žimutice;
n 14.6. Druhý turnaj XIV. Poháru 

Temelínek v malé kopané;
Týn nad Vltavou;

n 16.6. 600 let založení Neznašova,
Všemyslice;

n 16.6. Soutěž plavidel a setkání 
seniorů, Dolní Bukovsko;

n 16.6. I. ročník fotbalového turnaje 
přípravky, Žimutice;

n 19.6. Školní akademie, Olešník;
n 23.6. Oranžové vítání prázdnin, 

Nákří, Hodonice;
n 23.6. Fotbalový turnaj „Jihočeský 

míč“, Zliv ;
n 23.6. Setkání rodáků a 100 let SDH,

Dobšice;
n 28.6. Dětské závody u bazénu,

Olešník;
n 29.6. Fotbalový turnaj a dětský den,

Březnice;
n 30.6. 125. výročí založení SDH , Dolní 

Bukovsko;
n 30.6. Tradiční rybářská soutěž dětí 

do 15 let „O Pohár JE Temelín“,
Temelín;

n 30.6. Turnaj v kopané pro staré 
pány, Číčenice;

n 30.6. Ukončení školního roku,
Modrá Hůrka;

n 30.6. O putovní kahan“ - soutěž
v požárním sportu, Mydlovary;

n 30.6. Setkání rodáků, Olešník;



Na 400 tun paliva (typu TVSA+), které TVEL
podle uzavřeného kontraktu do Temelína
dodá, bude mít pro jihočeskou elektrárnu
speciálně vylepšené parametry. Všechna
zlepšení však samozřejmě musí projít schvá-
lení Státního úřadu pro jadernou bezpeč-
nost. Palivo pro Temelín tak bude přichystá-
no na přelomu roku 2008 a 2009.
Ruská společnost TVEL však není v českém
jaderném průmyslu žádným nováčkem.
Vždyť od poloviny 90. let dodává jaderné
palivo elektrárně Dukovany, výzkumnému
reaktoru LVR-15 Ústavu jaderného výzkumu
v Řeži i školnímu reaktoru VR-1 na kated-
ře jaderné fakulty ČVUT Praha. Zvláště na
Dukovanech jsou se spoluprací s TVEL
spokojeni. Díky postupnému přechodu na
vylepšené palivo TVEL s nižším obohace-
ním, ale s delším výměnným cyklem ušetří
elektrárna miliardové částky ročně.

Společnosti TVEL záleží i na
rozvoji česko−ruských vztahů
Výrobce jaderného paliva, firma TVEL, se
chce v České republice profilovat nejen ja-
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ko dodavatel paliva pro české jaderné re-
aktory, ale také jako partner kulturních či
charitativních projektů. Tím se chce podílet
na budování česko-ruských vztahů. I proto
je letos již potřetí generálním partnerem
projektu Dny ruské kultury v ČR, který čes-
kým divákům představuje současné ruské
umělce z oblasti hudby, tance a divadla.
V půlce dubna 2007 tak proběhnou dvě
baletní představení v Brně a v Praze. „Chtěli
bychom se angažovat více v regionech i 
v České republice obecně. Jaderná odvětví
obou zemí jsou úzce provázána již řadu let.
Nyní je naším cílem nejen rozvíjet vzájemné
obchodní vztahy, ale také se angažovat 
v česko-ruských vztazích. Především se nám
jedná o oblast umění, sportu, vzdělávání
a dětské tvořivé činnosti. V současné době
se rozhlížíme a analyzujeme možnosti. A vi-
díme, že je jich mnoho,“ říká Vladislav Boč-
kov, mluvčí společnosti TVEL. Není tedy
vyloučeno, že například příští Dny ruské
kultury proběhnou i v jižních Čechách.

Alice Horáková 

Od roku 2009 bude do reaktorů Jaderné elektrárny Temelín
dodávat palivo ruská společnost TVEL. Na základě tendru
vypsané společností ČEZ v roce 2004 nahradí TVEL americ−
kou firmu Westinghouse. Zdokonalené palivo se zpevněnou
konstrukcí by mělo významně omezit nadměrnou deformaci
palivových článků, s níž se temelínská elektrárna v součas−
nosti potýká. 

PALIVO PRO TEMELÍN ZAČNE
DODÁVAT RUSKÝ TVEL

Výroba paliva TVSA+ ve výrobním závodě ruské
firmy TVEL

ŠVÝCARSKO - JADERNÁ ENERGETIKA 
JE NEZBYTNÁ I PO ROCE 2020
Švýcarská vláda přijala rozhodnutí, že jaderná energetika je pro
zemi nezbytná na pokrytí nedostatku energie po roce 2020. Mi-
nistr pro energetiku Moritz Leuenberger dne 21.02.2007 předsta-
vil veřejnosti novou energetickou politiku, která počítá s rozšířením
současného podílu jaderných elektráren o nové jaderné bloky.
Řekl, že Švýcarsko si nemůže dovolit setrvat na stávajícím podílu
jádra v energetickém mixu, protože by to znamenalo významné
ohrožení zajištění energetických zdrojů. Energetická politika je
založena na třech pilířích: na efektivitě spotřeby, na obnovitelných
zdrojích a na velkých elektrárnách v základním zatížení. Zde navr-
hují jako „dočasné řešení“ pokrytí současných požadavků velké
plynové elektrárny a rozšíření parku jaderných elektráren.
Kromě toho tři z pěti jaderných bloků ve Švýcarsku se blíží konci
své životnosti a končí dlouhodobé kontrakty na dovoz elektřiny ze
zahraničí. Federální rada státu rozhodla, že jít cestou jádra je
pro Švýcarsko ne variantním řešením, ale naprostou nutností. 

(WNA News, NucNet, únor 2007)

SLOVENSKO - ITALOVÉ DOSTAVÍ 
DVA BLOKY V MOCHOVCÍCH
Italská společnost ENEL, která vlastní Slovenské elektrárny,
schválila v průběhu příštích pěti let dostavbu dvou jaderných
bloků v lokalitě JE Mochovce. Generální ředitel společnosti 
ENEL Fulvio Conti přislíbil slovenskému ministerskému předse-
dovi Robertu Ficovi, že práce na dokončení 3. a 4. bloku JE
Mochovce (VVER 440, V 213) budou zahájeny již v druhé polo-
vině tohoto roku. Předběžné
odhady říkají, že se jedná 
o investici cca 63 miliard slo-
venských korun. ENEL je při-
praven investovat na Slovensku
do roku 2013 celkem 110 mili-
ard korun, což byla jedna z pod-
mínek získání 66 % akcií ve
Slovenských elektrárnách. 

(NucNet, únor 2007)

KRÁTCE ZE SVĚTOVÉ JADERNÉ ENERGETIKY
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„V letošním roce ještě proběhne grantové řízení v Nadaci ČEZ na
druhé pololetí roku 2007, kde předpokládáme rozdělení dalších
pěti miliónů korun. Navíc města Bechyně, Jindřichův Hradec 
a Ledenice uspěla v celostátním grantovém řízení Nadace ČEZ
a každé získalo 700 tisíc korun na vybudování Oranžového dět-
ského a sportovního hřiště,“ říká ke spolupráci s obcemi ředitel 
elektrárny Temelín ing. Vladimír Hlavinka. 
Kromě 27 obcí uspěla v grantovém řízení Nadace ČEZ vyhlášeném
pro jižní Čechy také římskokatolická církev. Ta použije částku 300
tisíc korun na opravu vnitřních omítek kostela sv. Prokopa v Křtěnově.
S pomocí Nadace ČEZ letos rozjede zajímavý projekt Týn nad
Vltavou. „V loňském roce jsme odhalili v jádru města zajímavé
podzemní chodby z doby gotiky. Letos chceme realizovat první
etapu projektu jejich zpřístupnění. Stavební práce začnou na
vstupním a výstupním prostoru, vyčistíme část chodeb a musíme
realizovat systém odvodnění podzemí. Věřím, že zpřístupnění vlta-
votýnského podzemí přispěje k turistické zajímavosti našeho měs-
ta,“ říká starosta Týna Karel Hájek, který si ze Zahájí odnesl 550
tisíc korun na rozjetí tohoto zajímavého projektu.

Pavel Hlouch
Starostka Olešníka Jana Píchová si odnesla šek na 200 tisíc korun, které obec
využije na zateplení mateřské školy.

Ve vstupní hale úřadu zavoněla vůně per-
níčků a barev. Na výstavce připravené dět-
mi během Barevného dne, který se usku-
tečnil 2. dubna v rámci Oranžového roku
2007, bylo k vidění mnoho výtvorů šikov-
ných dětských rukou. Lidé si mohli prohléd-
nout barevné kraslice, mrkající zajíčky, ve-
selé ptáčky s chocholkou, zdobená vejce
z perníku, kytici papírových narcisů, zvířát-
ka z moduritu a další symboly jarních svát-
ků. Na první pohled bylo vidět, že děti pou-
žily opravdu velkou škálu pestrých a vese-
lých barev, které k jaru patří a umí lidi pří-
jemně naladit. A protože děti tvořily s chutí
a radostí, doufáme, že si lidé alespoň tro-
chu pozitivní energie odnesli s sebou do-
mů a jarní start absolvovali s úsměvem.  

J. Adamovská 
autorka je učitelkou ZŠ Temelín

„Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev a bez lásky.“ Na jaře se zdá, jako by tato slova klasika
platila dvojnásob. Proto se děti a učitelky ze Základní a mateřské školy Temelín rozhodly, že zpříjemní
obyvatelům Temelína cestu na obecní úřad výstavkou − Malované jaro. A tak prostory úřadu na Ve−
likonoce rozkvetly.

VELIKONOCE V TEMELÍNĚ 
ZAČALY MALOVANÝM JAREM

V závěru března 2007 předali zástupci JE Temelín a Nadace ČEZ v Kulturním domě v Zahájí
starostům 27 obcí z okolí elektrárny Temelín symbolické šeky v celkové výši pěti miliónů
korun. Tyto peníze budou využity k realizaci projektů, jejichž hodnota byla vyčíslena na více
jak osm miliónů korun. „Naše společnost tak pokryje šedesát procent nákladů na realizaci
těchto projektů,“ říká tiskový mluvčí elektrárny Temelín Václav Brom. 

PĚT MILIÓNŮ Z NADACE ČEZ
POMŮŽE 29 PROJEKTŮM
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Vedle spoluspalování biomasy s uhlím ve
stávajících uhelných elektrárnách (Hodonín,
Poříčí, Tisová, Ledvice) plánuje Skupina
ČEZ také výrobu z čisté biomasy. Nová 
elektrárna na spalování čisté biomasy s vý-
konem 5 MW by měla vzniknout v Hodoní-
ně. Na čisté spalování biomasy by měla být
přeměněna také část teplárny Dvůr Králové. 
Dále ČEZ hodlá do roku 2020 zvýšit účin-
nost malých vodních elektráren v průměru
o 5 % s celkovými náklady 300 miliónů ko-
run. V případě velkých hydroelektráren chce
ČEZ zvýšit efektivitu, a tedy i výrobu, prů-
měrně o 3 %, a to při vynaložení cca 100
miliónů korun do roku 2010. 

Ladislav Kříž
Autor je tiskový mluvčí ČEZ, a. s.

Důležitou oblastí v akčním plánu je rozvoj
obnovitelných zdrojů energie. Tady se Sku-
pina ČEZ zaměří na využití větru a biomasy.
„Potenciál energie větru lze díky dostupnos-
ti technologií využít nejdříve. Ze strategické-
ho hlediska však budeme věnovat pozor-
nost též cíleně pěstované biomase a zajiš-
tění její dostupnosti v průmyslovém měřít-
ku,“ vysvětlil Alan Svoboda. „Cílem je vyrá-
bět v roce 2020 třikrát více energie z obno-
vitelných zdrojů, než v roce 2005,“ dodal.
Skupina ČEZ plánuje do roku 2012 dosáh-
nout celkem 100 MW instalované kapacity
větrných elektráren a 500 MW instalované-
ho výkonu do roku 2020. Souhrnné nákla-
dy představují 20 miliard korun. 

Vyplývá to z Akčního plánu snižování emisí CO2 do roku 2020, který zveřejnilo vedení firmy.
Výroba elektřiny z OZE by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh, což je třikrát
více, než Skupina ČEZ vyrobila v roce 2005 (1,7 TWh). K dalším cílům patří snížit intenzitu
emisí skleníkových plynů o 15 %, přispět ke splnění národního cíle snížení energetické ná−
ročnosti o 23 TWh ročně a investovat v zahraničí do projektů, které povedou k úspoře nejmé−
ně 30 miliónů tun CO2. Plánovaná opatření si do roku 2012 vyžádají dodatečné výdaje v souhr−
nu více než 17 miliard korun. 

DO ROKU 2020 ČEZ
ZTROJNÁSOBÍ VÝROBU
ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ (OZE) 

„Našim cílem při výběru projektů bylo, aby
se jejich potenciál mohl co nejdříve a co
nejefektivněji zúročit ve prospěch rozvoje
obnovitelných zdrojů v České republice,“
uvedl předseda Rady Zelené energie pro-
fesor Josef Tlustý, vedoucí katedry ener-
getiky FEL ČVUT. „Snažili jsme se podpo-
řit jak nadějný výzkum, tak zajímavé popu-

larizační programy, ale i výstavbu zařízení
využívajících obnovitelnou energii,“ dodal. 
V projektu výstavba vybrala rada instalaci
kolektorového solárního pole na střeše
Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, dopl-
něné osazením oběhových čerpadel. Toto
zařízení bude využito pro ohřev vody Hos-
picu sv. Štěpána. Mezi 14 podpořených

Rada Zelené energie letos vybrala 14 projektů, mezi které rozdělila cel−
kem 4,33 miliónu korun z Fondu Zelené energie. O finanční příspěvek 
z fondu se ucházelo celkem 102 projektů. Z vybraných projektů se osm
týká osvěty v oblasti obnovitelných zdrojů, pět projektů se zaměřuje na
výzkum a jeden projekt na výstavbu nových obnovitelných zdrojů. 

ČTYŘI MILIÓNY KORUN 
ROZDĚLILA RADA ZELENÉ 
ENERGIE MEZI 14 PROJEKTŮ 
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záměrů se prosadil i jihočeský projekt Ener-
getické plodiny a my, který podalo Sdru-
žení pro ochranu botanické zahrady v Tá-
boře. Jde o prezentaci o energetických
plodinách s praktickou ukázkou 32 druhů
rostlin a dřevin nejběžněji využívaných pro
energetické potřeby.
Radu Zelené energie tvoří vědci, ekologové
a odborníci na obnovitelné zdroje. 
Z došlých žádostí o finanční podporu z Fon-
du Zelené energie se nejvíce (57) týkalo
osvěty a vzdělávání v oblasti obnovitelných
zdrojů, 36 projektů bylo zaměřeno na vý-
stavbu nových zdrojů využívajících obnovi-
telnou energii a 9 žádostí spadalo do ob-
lasti výzkumu. „Celkový počet žádostí po-
važujeme za velký úspěch a současně dů-
kaz toho, že akce má smysl a nachází 
odezvu u veřejnosti,“ uvedl Milan Mika ze
společnosti ČEZ Prodej. 
Zelená energie je elektřina vyráběná z ob-
novitelných zdrojů - z vody, větru, slunce
nebo biomasy. Jejím odběrem vyjadřují zá-

kazníci Skupiny ČEZ svoji odpovědnost
k životnímu prostředí a podporu ekologic-
kým aktivitám. Zákazníci za odběr Zelené
energie platí symbolický příplatek 10 ha-
léřů za kilowatthodinu k běžné ceně elek-
třiny podle zvoleného produktu. Všechny
takto shromážděné prostředky budou plně
využity k financování neziskových a všeo-
becně prospěšných projektů v oblasti ob-
novitelných zdrojů energie. Zákazníci ode-
brali v roce 2006 zhruba 40 GWh Zelené
energie. Ve srovnání s rokem 2005 se tak
množství odebrané Zelené energie zvýšilo
osmkrát. 

Podrobnější informace jsou k dispozici
na internetové adrese: 
www.zelenaenergie.cz

Ivana Vejvodová
autorka je tisková mluvčí ČEZ, a. s.

nanců Pražské energetiky je úspora elek-
trické energie pouze v období okolo rov-
nodennosti v rozsahu jednoho procenta,
v letních měsících nemá letní čas na spo-

třebu elektrické energie v podstatě žádný
vliv. Rovněž Rakouský svaz podnikatelů 
v energetice uvádí, že zavedení letního
času již několik let nepřináší energetické
úspory, ale naopak například vede ke zvý-
šené spotřebě pohonných hmot, neboť Ra-
kušané jezdí svými auty do pozdějších ve-
černích hodin.
Dříve se odborníci přikláněli k tomu, že za-
vedení letního času přináší úspory ve výši
několika desetin procenta roční spotřeby.
Vlivem vyrovnávání diagramu spotřeby bě-
hem roku, tj. smazáváním rozdílu spotřeby
mezi zimou a létem, v posledních letech tato
úspora téměř zmizela.
A tak jsem si vzpomněl na slova jednoho
vltavotýnského zahrádkáře: „Tak se, Vašku,
těším na ten letní čas, protože teď když při-
jdu v pět z práce, tak se mohu rýpat v ze-
mi asi hodinku. Na konci března uvidím na
plevel do sedmi a v dubnu již do osmi.
Každá hodinka péče je pro zeleninu a ky-
tičky dobrá.“ A tak možná právě tato „za-
hrádkářská“ hodina delšího dne je nakonec
jedním z mála pozitiv letního času, protože
pro energetiku a úspory je nyní již vliv za-
nedbatelný.

Václav Brom

Letní čas byl znovu zaveden v důsledku
úsporných opatření za druhé světové války.
V českých zemích (tehdy v Protektorátu
Čechy a Morava) fungoval například ne-
přetržitě (!) od 1. dubna 1940 až do 4. října
1942. Dále pak v letních měsících let 1943
- 1949. Můžeme se chlubit i jedním světo-
vým unikátem. Tím bylo v roce 1946 zave-
dení zimního času, kdy byl čas posunut
o jednu hodinu dozadu, a to v období od
prosince 1946 do února 1947.
Každoroční letní čas byl v Československu
zaveden v roce 1979. Po několika letech
se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní
čas zaváděl poslední březnový víkend a
končil poslední zářijový víkend. Od roku
1996 je letní čas o jeden měsíc delší - trvá
až do posledního víkendu v říjnu. Tato změ-
na byla provedena v celé Evropské unii,
takže se přizpůsobilo i Česko.
Argumentem pro zavádění letního času by-
ly především energetické úspory. Občas
se také argumentuje pro letní čas tím, že
se poněkud zmírňují některé energetické
špičky. Ale například podle měření zaměst-

Poslední březnovou neděli jsme si opět na hodinách posunuli ručičky o hodinu dopředu 
a nastal letní čas. Ten nás bude provázet až do posledního říjnového týdne, kdy se ručička
opět vrátí. První vážně míněný návrh na zavedení letního času učinil londýnský stavitel
William Willett v roce 1907. Ačkoli se mu podařilo přesvědčit i jednoho z britských poslanců,
návrh se prosadit nepodařilo. V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války
v roce 1916, a to hned v řadě evropských zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Švédsko,
a to od 14. dubna 1916 do 30. září téhož roku. V dalších letech v něm však už nepokračovalo.

VÝZNAM LETNÍHO ČASU JE PRO
ENERGETIKU ZANEDBATELNÝ
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tří etap, které by bylo možné postupně re-
alizovat v letech 2007-2009. A přesně pod-
le této filozofie podalo město Hluboká na
konci března žádost o dotaci Státnímu fon-
du dopravní infrastruktury na rok 2007.
Tato první etapa byla oceněna na šest mi-
liónů korun a fond byl požádán o 60 %,
tedy o 3,6 miliónu, zbývající náklady pokry-
je město s pomocí kraje a Nadace Jihočes-
kých cyklostezek. 
Tisíce cyklistů by určitě tato atraktivní stez-
ka potěšila a do Týna by mohla v létě při-
vést stovky cyklistů, kteří zatím nyní končí
své putování od Budějovic na Hluboké.

Václav Brom

Úsek Týn-Hluboká je dlouhý 21 km a po
své realizaci se stane součástí Vltavské
cyklistické stezky. „Jde vlastně o pokračo-
vání stezky Budějovice-Hluboká. Jednáme
již i o pokračování z Týna přes Písecké ho-
ry a v dlouhodobém cíli by tato stezka mě-
la skončit v Praze,“ upřesňuje záměr ředitel
Nadace Jihočeské cyklostezky Pavel Marek. 
Vraťme se však z Prahy na úsek Týn - Hlu-
boká. Dvanáct kilometrů prochází katast-
rálním územím Hluboké a devět Týna nad
Vltavou. Ta hranice je u Buzkova za Jeznicí.
„V současné době přemýšlíme o financo-
vání akce. Rozpočet našeho úseku se vy-
šplhal na 25 miliónů korun, když původně
jsme počítali asi s patnácti. Ale jenom ob-
jezd vrchu Baba s oddělením stezky od
obory nám rozpočet navýší o šest miliónů.
Rovněž požadavky lesů na pojízdnost ko-
munikace technikou a tedy větší zpevnění
cesty přijdou na další peníze navíc,“ dopl-
ňuje Tomáš Jirsa. O možnostech financo-
vání má starosta jasno. „Věřím, že šedesát
procent nákladů na projekt jsme schopni
získat ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Je příslib, že Jihočeský kraj by v prů-
běhu dvou let mohl na realizaci dát tři a půl
miliónu, další tři milióny by přišly z Nadace
Jihočeské cyklostezky i díky společnosti
ČEZ, která je generálním partnerem nada-
ce. Město by tak každý rok přispělo asi jed-
ním a půl miliónem a to je reálné.“ 

Týn zatím projektuje
Týn nad Vltavou je v projektu mírně poza-
du, protože nyní dokončuje projektovou
dokumentaci trasy. Odhad nákladů, vzhle-
dem k její délce a náročnosti, je kolem 18
miliónů. „Model financování je však podob-
ný jako na Hluboké a město by ve dvou
letech potřebovalo vždy asi milión korun.
Naší prioritou je však rekonstrukce Soko-
lovny, ale při tomto dotačním modelu finan-
cování je realizace cyklostezky reálná,“
konstatuje starosta Týna Karel Hájek. Týňá-
ci se potýkají s jinými technickými potížemi.
Vždyť 90 % trasy jde po cizích pozemcích
a je potřeba se s vlastníky dohodnout. Část
trasy u Vltavy je záplavovém pásmu, což
bude klást větší nároky na kvalitu stezky,
aby se záplavami neodplavala. „Například
Povodí Vltavy potřebuje nábřežní komuni-
kaci pojízdnou pro jejich techniku, aby mo-
hli upravovat břehy a zeleň podél Vltavy.
To samozřejmě bude klást zvýšené nároky
na komunikaci a cenu za její realizaci,“ říká
Hájek, který jako důležitý krok vidí dokon-
čení projektové dokumentace, jednání 
s vlastníky a zpracování rozpočtu akce.
„To potřebujeme, abychom byli schopni
úspěšně žádat o státní dotaci,“ konstatoval
Karel Hájek.
Jako schůdné a finančně i organizačně jed-
nodušší vidí starosta Hluboké Tomáš Jirsa
rozfázování cyklistické stezky do dvou až

Leží na levém břehu Vltavy asi tři kilometry od Hluboké, tyčí se do 446 metrů nad mořem
a jmenuje se Baba. „V projektu jsme předpokládali, že přes vrch Baba cyklostezkou Týn
− Hluboká přejedeme. Na vrcholu však rostou cenné mechy, tak nás tam ochranáři nepustí.
Kousek za Babou je ještě keltské pohřebiště, které musíme také nechat mimo trasu. Navíc
se pohybujeme ve Staré oboře. To jsou nyní aktuální problémy s projektováním cyklostezky,
které musíme vyřešit,“ říká starosta Hluboké Tomáš Jirsa.

PŘEKÁŽKOU VLTAVSKÉ
CYKLISTICKÉ STEZKY JE BABA

Cyklostezkou Budějovice - Hluboká se v letních mě-
sících denně prožene okolo tří tisíc sportovců.
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Nejen školou však žije Zahájí. Starostu těší,
že se podařilo pomocí stížností a tlaků na
kraj získat dotaci na opravu státní silnice
procházející obcí. „Silnice Munice - Zahájí
byla opravena i díky evropským fondům 
a jsme za to velmi rádi,“ pochvaluje si Jiří
Novák.
Zahájí je také jednou z 28 obcí, které se za-
pojily do projektu spolupráce s elektrárnou
Temelín - Oranžový rok 2007. „Díky této
podpoře můžeme realizovat akce, na které
bychom z rozpočtu nedosáhli. Zastupitel-
stvo mě proto pověřilo i letos Zahájí do pro-
jektu zapojit,“ potvrzuje starosta.
Hlavní akcí Oranžového roku 2007 v Zahájí
bude zářijový již 34. ročník soutěže v ha-
sičské dovednosti. Tato soutěž začala se
jménem Hornický kahan, ale v posledních
letech je to Pohár starosty obce. Soutěže
se zúčastňuje až 32 týmů z celého kraje.
„Díky podpoře Temelína můžeme tuto tra-
dici udržovat a zlepšovat kvalitu soutěže.
Během uplynulých let jsme kahan několi-
krát vyhráli, ale nyní máme mladý tým, kte-
rý zatím na nejvyšší mety nedosáhne. Je
však dobré, že naše hasičská mládež se
začíná probouzet. Máme jeden tým mužů
a jeden žen a věřím, že během několika let
se při soutěži dostane Zahájí opět na stup-
ně vítězů,“ přeje si starosta obce Zahájí Jiří
Novák.

Václav Brom

V minulosti však skladba obyvatel obce ne-
byla ideální, populace stárla. „Podařilo se
nám připravit 29 stavebních parcel, včetně
zainvestování inženýrských sítí. Ty si odkou-
pili lidé z Budějovic, Zlivi, Hluboké, Bechyně
i Zahájí, kteří zde postavili nebo staví rodin-
né domky. Většinou jde o mladé lidi s dětmi,
kteří jsou pro nás zárukou naplnění mateř-
ské školky a naší dvoutřídní školy,“ říká
starosta obce Zahájí Jiří Novák. Do školy
tak nyní chodí 31 školáků a do školky 27
dětí. „V naší dvoutřídce máme plný počet
dětí a nemusíme žádat o výjimku. A navíc
pět let dopředu víme, že tento stav bude-
me moci udržet. Naopak začínáme mít tro-
chu problém všechny děti umístit, protože
vycházíme vstříc i Mydlovarům, tak nyní má-
me nadbytek dětí. Jsme však za tyto staros-
ti rádi, protože vidíme, že má cenu investo-
vat jak do rozvoje bydlení, tak do opravy 
obou školních budov,“ doplňuje starosta.
„Od roku 2005 získalo Zahájí od Nadace
ČEZ dary v celkové výši půl miliónu korun
a prakticky celá tato částka skončila v re-
konstrukci školských budov,“ potvrzuje sou-
časnou prioritu obce Marek Sviták z elekt-
rárny Temelín. „Ostatně i sto tisíc, které jsme
od Nadace ČEZ získali v prvním pololetí
2007, přijde do výměny oken ve školce,“
potvrzuje Jiří Novák při březnovém převzetí
šeku Nadace ČEZ, které uspořádalo právě

Zahájí ve svém kulturním domě. Škola v Za-
hájí tak již má novou střechu, je zateplená
a má vyměněná okna. To samozřejmě při-
spělo jak k jejímu vzhledu, tak ke snížení
energetické náročnosti na její provoz.

První zmínka o obci Zahájí se datuje do roku 1352. Původně se jmenovala Vavřinčice a pa−
třila do panství Schwarzenbergů. Kněžna z panství jezdila do kostela ze „za háji“, tak obec
dostala jméno Zahájí. Nyní v ní žije 400 obyvatel a její pýchou, kromě nově opravené silnice
přes obec, je především modernizovaná a zcela dětmi naplněná škola a školka. 

ZAHÁJÍ OMLÁDLO

Prvňák Radim Krejčí se do Zahájí jezdí učit číst, psát a počítat z nedalekých Mydlovar.

„Sluníčková škola“ je chloubou obce Zahájí.



vyplatí, protože masopustní kolečko a za-
hraná písnička mu přinese dobrý rok.
Masopustní veselí v Temelíně, které pokra-
čovalo večerní taneční veselicí,  tak dalo

jasný signál, že za čtyřicet dní přijdou
Velikonoce. 

Václav Brom
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„Masopustní průvod jde v Temelíně již po-
páté. Navázal na dlouholetou tradici maso-
pustu ve Chvalešovicích, jehož základem
byla parta vodáků. O masopust ve Chvale-
šovicích přestal být mezi novými obyvateli
zájem. Asi před pěti lety jsem se potkal se
starostou Temelína, který měl zájem o ma-
sopustní průvod v obci. Slovo dalo slovo,
přidali se temelínští hasiči a v Temelíně se
udělala parta, která si masopust opravdu
umí užít,“ říká rychtář temelínského maso-
pustu Václav Polanský. 
Letošní masopustní průvod měl televizní ná-
mět „Výměna manželek“ a téměř pro každé
ze zastavení u stavení byla připravená scén-
ka inspirovaná některým z televizních po-
řadů. A tak přišel pošťák Ondra, diskutovala
rodina Kopečkovic či se natáčela reportáž
Na vlastní oči.  
Při každém vystoupení a tanečním kolečku
s hospodářem bylo vidět, jak se masopust-
ní průvod baví a především jak baví všech-
ny kolem. Za vytancovaná kolečka hospo-
dář zaplatil dobrým jídlem a pitím, což se

„Tímto symbolickým klíčem předávám vládu nad obcí rychtáři masopustního průvodu, který
může vyrazit na svou pouť od stavení ke stavení. Vláda veselých masek bude trvat nejdéle
24 hodin. A k tomu, aby vám při tanci a písničce v krku nevyschlo, přidám i sud zlatavého
moku,“ odstartoval masopust v obci Temelín starosta Stanislav Helige. A stohlavý průvod
koledníků a doprovodu vyrazil za podpory muzikantů písecké Otavanky na své putování obcí.

STAROSTA PŘEDAL TEMELÍN
NA DEN MAŠKARÁM

Také letos zvolili pořadatelé systém, který se loni velmi osvědčil
a zúčastněná mužstva si jej pochvalovala. Hrát bude osm pozva-
ných mužstev na stadionu Olympie, kde budou na ploše připra-
vena dvě hřiště na malou kopanou. Seriál bude třídílný. V úvod-
ních dvou hracích dnech (31. 5. 2007 a 14. 6. 2007) sehraje kaž-
dý tým zápas se všemi soupeři. „Mužstva tak čeká sedm zápasů,
které rozhodnou o jejich postavení v základní tabulce.
Následuje rozdělení tabulky na dvě části a ve finálovém turnaji,
který je na programu 13. září, se první čtyři mužstva utkají o pohár
a družstva na pátém až osmém místě o tato pořadí. Věřím, že i le-
tos uvidíme zajímavé zápasy a ti nejlepší si odnesou krásné po-
háry a atraktivní ceny,“ těší se šéfredaktor Temelínek Václav Brom.

Pavla Peterková

Již čtrnáctý ročník fotbalového turnaje se letos uskuteční na fotbalovém stadionu FK Olympie v Týně
nad Vltavou. A třetí rok za sebou jde o fotbalové klání těch nejmenších fotbalistů. Letos to budou
ročníky narození 1998 a mladší. Prvenství z roku 2006 obhajuje fotbalový potěr Týna nad Vltavou.

XIV. FOTBALOVÝ POHÁR TEMELÍNEK
ZAHÁJÍ POSLEDNÍHO KVĚTNA



21ELEKTRÁRNA A REGIONwww.cez.cz

vstupy, aby jimi ptáci nemohli uniknout.
Pak jim nebudeme muset zkracovat peří na
křídlech,“ vysvětlil Kössl.    
Lidé uvidí v zahradě i letošní přírůstky. V břez-
nu přišel na svět beránek ve stádě oveček
ouesantských, v únoru se narodila mláďata
kočkodana husarského. Ošetřovatelé ale
zatím neznají jejich pohlaví. Jejich matky -
samice Gamba a Ekiti k nim nikoho nepustí. 
V současné době ZOO Ohrada chová: 121
savců ve 32 druzích, 585 ptáků ve 122 dru-
zích, 143 plazů v 18 druzích, 5 obojživel-
níků ve 2 druzích, kolem 34 ryb v 15 dru-
zích a 21 bezobratlých ve 4 druzích. Od
svých českých a moravských kolegyň se
liší svým zaměřením, soustřeďuje se hlavně
na zvířata žijící v České republice.
Zdejší zoologická zahrada byla založena
Adolfem Schwarzenbergem a jeho manžel-
kou v parku u loveckého zámku Ohrada
na konci třicátých let minulého století. Pro
veřejnost byla otevřena 1. května 1939 a
ještě v tomto roce ji navštívilo přes 33 tisíc
návštěvníků.
V současné době jsou expozice zahrady
umístěny na ploše dvou hektarů, v budouc-
nu by zvířata měla žít na území o šesti hek-
tarech. Zaměstnanci ZOO plánují v příštích
letech chov sibiřských tygrů, stavbu ubikací
pro medvědy i výběhy pro kamzíky a sviště.

Pavel Hlouch

To znamená stop těsným klecím a zelenou
pro prostorné výběhy. Letos čeká přesun
malé šelmičky, jako jsou liška, kočka divo-
ká a jezevec. „Nové výběhy bychom chtěli
otevřít nejpozději počátkem června,“ upo-
zornil šéf propagace ZOO Roman Kössl.
Bydlení pro malé šelmy bude rozděleno na
vnitřní a venkovní výběhy. Vnitřek expozice
je koncipován tak, že se lidé mohou dostat
k jezevcům jakoby do nory, děti se k nim
mohou dokonce přiblížit originálním tunýl-
kem. „Takové řešení jsme přijali z toho dů-
vodu, že jezevci přes den většinou spí a li-
dé je moc nevidí,“ řekl Kössl.
Stěhování na nové místo čeká i malé kozič-
ky, které jsou velmi oblíbené zvláště mezi
nejmenšími návštěvníky. Ti za nimi mohou
vlézt do výběhu a krmit je. Děti však o svou
zábavu nepřijdou, jen budou muset za svý-
mi oblíbenci až na druhou západní stranu
ZOO do sousedství nové restaurace.
Vedle restaurace a výběhu bude zprovoz-
něno i dětské hřiště s různými dřevěnými
prolézačkami a lanovými atrakcemi. Takže
rodiče si mohou dát po obědě třeba ještě
kávu a děti mohou zatím dovádět na hřišti
nebo krmit zvířátka. 
Drobní ptáci by měli začít obývat novou vel-
kou průchozí voliéru o rozměrech 27 x 13,5

x 8 metrů. Uvnitř voliéry by to mělo vypadat
jako v lese, protože svůj domov tady najdou
lesní druhy jako strakapoudi, datlové, a růz-
ní pěvci.
Oddělený od ostatních však bude dudek.
Proč? „Je to z toho důvodu, že on na rozdíl
od ostatních ptáků, kteří budou ve voliéře,
požírá pouze hmyz a pokud by byl mezi ni-
mi, tak by trpěl hlady, proto bude žít samo-
statně,“ zdůvodnil toto řešení Roman Kössl.
V nové budově centra ekologické výchovy
bude pro návštěvníky přístupná místnost
s terárii plazů, lidé zde uvidí například i kraj-
tu královskou, ale také všechny druhy čes-
kých hadů.
Jenom kousek od vchodu se nachází dlou-
hý přízemní dřevěný blok staré restaurace
s bufetem. Tady nastane akce jako ve filmu
Kulový blesk v menším provedení. Bufet
se přestěhuje na místo staré restaurace,
v bývalém bufetu bude otevřen nový stánek
se suvenýry, který v ZOO dosud chyběl,
a restaurace, jak již bylo uvedeno, najde
nové místo v zadní západní části zahrady.
Všechny výše uvedené novinky se změní
ve skutečnost začátkem června.
Pracovníci ZOO chystají i úpravu velkého
výběhu vodních ptáků na březích Munické-
ho rybníka, který od loňského roku kryje
ochranná síť, což je opatření proti zavlečení
ptačí chřipky. „Musíme tady instalovat nové

Nové výběhy pro drobné šelmy, restauraci a výběh s malými kozičkami. To vše a další no−
vinky chystá v nastávající letní sezoně vedení zoologické zahrady Ohrada pro návštěvníky.
I tato nejmenší ZOO v České republice se trvale snaží o lepší životní podmínky pro zvířata. 

ZOO OHRADA CHYSTÁ NOVÉ
BYDLENÍ PRO ŠELMY A PTÁKY  

Rodina kočkodanů husarských se rozrůstá pravidelně každý rok.

Malé kozičky jsou velmi oblíbené zvláště 
mezi nejmenšími návštěvníky.



hasičských družstev o Mydlovarský kahan
a pak 12. srpna 2006 při noční soutěži,“
troufá si říct Petr Ciglbauer s tím, že obě
klání patřila do projektu „Oranžový rok s Ja-
dernou elektrárnou Temelín“. V roce 2006
se jednalo o řadu aktivit podpořených ja-
dernou elektrárnou celkovou částkou 130
tisíc korun. „Když bylo více prostředků, mo-
hli jsme zlepšit propagaci a určitě jsme na-
bídli i kvalitnější program,“ dodává staros-
ta. K nejpovedenějším akcím patřily pohád-
kové ukončení prázdnin rozšířené o kurz
první pomoci a znalostní soutěž o obci My-
dlovary. O den později, v sobotu 2. září
2006, se uskutečnilo setkání k nedožitým
80. narozeninám významného rodáka, ka-
tolického kněze P. Josefa Petra Ondoka.
Ten byl za totality v roce 1951 odsouzen 
k sedmnácti letům vězení. Po návratu ze
žaláře pracoval v JZD u zedníků a po roce
1990 učil na teologické a biologické fakultě
Jihočeské univerzity. 
„Pro velký zájem se i v letošním roce za-
pojíme do projektu Oranžového roku 2007
s naší obcí, elektrárna Temelín nám přispě-
je na rozvoj společenského a kulturního
života opět částkou 130 000 Kč. Letošní
Oranžový rok bude kopírovat loňské akce,
přičemž máme připravené některé novinky
pro jejich atraktivnější průběh," doplnil na
závěr starosta obce Petr Ciglbauer.

Vam

Soutěž Vesnice roku pořádají Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu
venkova a Svaz měst a obcí ČR od roku
1995. „Přihlásili jsme se poprvé v roce
1997, ale zjistili jsme naše velké nedostat-
ky. Další roky jsme vynechali. Až v roce
2004 jsme dosáhli výraznějšího úspěchu,
mydlovarská knihovna byla vyhodnocena
jako nejlepší v kraji a mezi knihovnami Čes-
ké republiky obsadila druhé místo. V dalším
roce jsme získali ocenění za zpracování
Místního programu obnovy vesnice. V loň-
ském roce jsme dosáhli největšího úspě-
chu, třetí místo je pro naší obec asi maxi-
mum, neboť nám scházejí některé věci, tře-
ba zájmové soubory, přesto se do soutěže
Vesnice roku přihlásíme i v roce 2007.
Program obnovy venkova mapuje minulé
období a obsahuje výhled do dalších let.
Vybudovali jsme všechny náležité prvky
infrastruktury, máme i nové komunikace,
předloni jsme dokončili plynofikaci, takže
zbývá vylepšovat detaily a propracovat ná-
ležitosti, jako je nakládání s odpady, které
vyžaduje Evropská unie. Když přidáte ná-
roky, které musí obce plnit, je toho dost a
dost,“ uvedl mydlovarský starosta.
Mydlovary poznamenal průmysl. V minulém
století tady fungovala elektrárna a chemic-
ká úpravna MAPE, těžil se zde lignit, takže
většina problémů směřuje do oblasti život-
ního prostředí. Příznivou zprávu pro obec

vydala společnost E.ON, když odstoupila
od záměru výstavby spalovny komunálního
odpadu. „Snažíme se vytvořit o naší ves-
nici jiný obraz, než prezentují některá mé-
dia. Životní prostředí se v posledních letech
výrazně zlepšilo, ekologické zátěže se za-
hlazují. Pozitivní je, že většina rekreačních
domků již slouží k trvalému bydlení.
Nepočítáme s masivní výstavbou, tím by se
úplně změnil charakter obce. Kromě dvou
tří nových domků ročně na pozemcích
soukromých vlastníků připravujeme lokali-
tu asi pro šest stavebních parcel, abychom
vyhověli opravdovým zájemcům o bydle-
ní,“ vysvětlil starosta a dodal, „když si vez-
mete první studii Programu obnovy ven-
kova plnou snímků neutěšených objektů 
v rozpadající se vesnici na pokraji zkázy
a projedete si obec dnes, získáte jasný 
výsledek změn za posledních 15 let.“

Oranžový rok Mydlovarům 
pomohl zkvalitnit akce
Z volnočasových aktivit hrají v Mydlovarech
prim hasiči. „Jsou hybnou silou spolkového
života. Léty sice stárnou a hůře se daří do-
plňovat členskou základnu, ale patří ke
špičce okresu v požárním sportu.To doka-
zují na domácí půdě, ale i po celém okre-
se. Organizační schopnosti předvedli na
domácí půdě 1. července 2006 při Velké
ceně okresu České Budějovice v soutěži

Obec Mydlovary získala třetí místo v soutěži Jihočeská vesnice roku 2006. Výsledky hodno−
cení 30 jihočeských obcí, které se loni přihlásily do krajského kola soutěže, vyhlásil jiho−
český hejtman Jan Zahradník. Tato skutečnost pochopitelně potěšila starostu Mydlovar
Petra Ciglbauera, který věří, že radost mají všichni z 280 obyvatel, především ti, kteří se na
rozvoji obce aktivně podíleli.  

JIHOČESKÁ VESNICE ROKU: 
MYDLOVARY MAJÍ „BRONZ“  
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července do začátku září budou konat noč-
ní prohlídky doprovázené scénkami z his-
torie, na které se dostaví i zdejší proslulá
Bílá paní.
„Na rozdíl od jiných hradů a zámků, které
nabízejí podobné a často vymyšlené atrak-
ce, na Jindřichův Hradec Bílá paní už díky
tradici patří, což dokládá několik pověstí,
třeba ta o duchu paní Perchty, která na Ve-
likonoce rozdávala chudákům kaši. Letos
budou prohlídky daleko bohatší než loni,“
slibuje majitel pořádající agentury Antonín
Kaška.
Součástí prohlídek jsou setmělá nádvoří,
zámecký rondel, kaple svatého Ducha a
svůj příběh bude vyprávět i zámecká kaš-
na. Noční návštěvníci zámku jsou oproti
denním obohaceni o hru - ztvárnění staro-
dávných příběhů, které jim přiblíží dobu
dávných vládců zámku pánů z Hradce.
Lidé tady mohou potkat jak urozené pány,
tak i zbrojnoše a prostý lid a rovněž někte-
ré z významných osobností, třeba zdejšího
slavného rodáka hudebního skladatele
Adama Michnu z Otradovic. Výlet do Jindři-
chova Hradce se tak o prázdninách určitě
vyplatí!  

Pavel Hlouch

Cílem NPÚ je přiblížit zájemcům éru zakla-
datele tohoto zámečku či správněji vily Vi-
léma z Rožmberka, který si jednopatrovou
budovu nechal postavit v letech 1583-1589
italským stavitelem Baltazarem Maggi z Aro-
gna jako letní sídlo. Lidé  tady uvidí náby-
tek, obrazy a další předměty z konce 16.
století. „Je pravdou, že dříve tady nebyl sko-
ro žádný interiér, a to nyní chceme změnit,“
vysvětlil ředitel.
Dlouho nebylo jasné, jaký bude osud výsta-
vy animovaného filmu, kterou si oblíbili pře-
devším malí návštěvníci. Donedávna hrozi-
lo, že odtud bude přesunuta, nyní se však
situace změnila. „Dohodli jsme se s majite-
lem sbírky Richardem Benýškem, že tady
zůstane a bude umístěna v přízemí. Otevře-
na je od začátku dubna, stejně jako kaple
a okolní zahrada,“ potvrdil Pavelec.
Lidé se tak mohou zatím i nadále těšit z mi-
strovských děl špičkových tvůrců české
animované tvorby, jakými byli Jiří Trnka,
Hermína Týrlová, Karel Zeman a další, zů-
stanou tady rovněž i originály známých
loutek, scén a dekorací, i když v polovič-
ním rozsahu než dříve.      
Renesanční letohrádek Kratochvíle je nej-
názornějším svědectvím o italské kulturní
orientaci Viléma z Rožmberka, předního
velmože české renesance. Vstupní sál a jí-
delnu v přízemí vyzdobil malbami s lovec-

kými motivy Georg Widmann. Strop spole-
čenských sálů v prvním patře pokrývá bo-
hatá štukatérská výzdoba s náměty z řím-
ských dějin, mistrovské dílo Antonia Melany.
Do tří let má na Kratochvíli dojít k dalším
výrazným změnám. Celá budova by měla
ve svých místnostech připomínat slavnou
éru posledních Rožmberků, vladaře Viléma
a jeho mladšího bratra Petra Voka.
Expozice animovaného filmu, pokud se ji
tady podaří i pro příští léta zachovat, by se
měla přesunout do přízemních domků 
v předzámčí.
Nové prohlídkové trasy se letos otevřely i na
zámku Hluboká. Hlavní prohlídkový okruh
je rozšířen o kompletní zbrojnici. Návštěv-
níci se také mohou podívat do soukromých
apartmánů kněžny Hildy, která byla man-
želkou knížete Adolfa posledního Schwar-
zenberského majitele zámku, z první polo-
viny dvacátého století.
Ředitel Pavelec také uvedl, že na všech ji-
hočeských zámcích a hradech budou
prohlídkové trasy obohacené o nový mobi-
liář, který restaurátoři obnovili v minulých
letech. 
Netypický program čeká návštěvníky zám-
ku v Jindřichově Hradci. Tady se od konce

Nejvýraznější novinky ze všech jihočeských zámků a hradů čekají letos na návštěvníky
letohrádku Kratochvíle u Netolic. „Tady od poloviny května otevřeme v prvním patře novou
expozici renesančního uměleckého řemesla,“ uvedl ředitel jihočeské pobočky Národního
památkového ústavu Petr Pavelec. 

LIDÉ SE SEZNÁMÍ S VILÉMEM 
Z ROŽMBERKA I BÍLOU PANÍ

Letohrádek Kratochvíle

Petr Pavelec, ředitel jihočeské pobočky
Národního památkového ústavu



Martin Galla (Veverská Bítýška, 14 let)
Protože není letos sníh, tak si hledám různou zábavu. Začal jsem
lézt na střechu seníku. Tam jsem si našel oblíbené místečko. Bylo
to na nejvyšším místě, kde jsem pozoroval malé človíčky. Jednou
mi však ujela noha a já se ocitl na zemi. V nemocnici jsem si týden
poležel, ale naštěstí jsem z toho vyvázl jen s modřinami.

Ondřej Lukášek (ZŠ Žimutice, 11 let)
Jednou, když jsme odjížděli od babičky, tak jsem si všiml, že se
taťka často vyptává na cestu, přestože jsme tudy jezdili často. Já
a můj brácha jsme nevěděli, oč jde. Až když jsme zastavili u div-
ného statku, tak nám taťka řekl, že si jedeme pro psa. A tak ho
máme. Cestou domů jsme mu dali jméno Kim. To byl nejlepší
den v mém životě.

MŮJ LETOŠNÍ NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK
Tak se jmenovala literární soutěž, kterou jsme pro školáky vyhlásili
v prvním letošním čísle Temelínek. Do redakce přišlo 15 literárních
dílek. Radost školákům dělala nejrůznější zvířátka. Tedy nový
pejsek, kočička, krmení syslů na Orlíku, ale zážitkem je i nepří-
jemný úraz. Tři vybrané nyní otiskujeme a jejich autoři dostanou
od redakce odměnu.

Šárka Trávníčková (Žimutice, 7 let)
Můj největší zážitek bylo narození sestřičky Anetky. Maminka mu-
sela do nemocnice, protože se panu doktorovi něco nelíbilo. V úte-
rý večer nás babička vzbudila a řekla, že se nám narodila sestřička.
Byli jsme s bráchou strašně rádi. Druhý den jsme se jeli na ni po-
dívat. Vypadala jako princezna. Moc jsem se těšila, až ji maminka
přiveze domů.
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SOUTĚŽ 3/2007: „MALUJEME ZVÍŘÁTKA“
Protože se na vašich obrázcích velmi často objevují nejrůznější zvířátka, tak jsme rozhodli pro příští malířskou
soutěž zvolit téma: MALUJEME ZVÍŘÁTKA. A již se těšíme na vaše krásné obrázky. Soutěž je určena pro děti
od 3 do 15 let. Velikost obrázku je maximálně A4, technika volná. Uzávěrka je 6. června 2007. Svá dílka posílejte
na adresu: JE Temelín, Václav Brom, oddělení komunikace, 373 05 Temelín. Na obálku napište: Soutěž Teme-
línek - Malujeme zvířátka.

HRAJEME SI S ENERY

Druhá soutěž z minulého čísla byla určena pro předškoláky a
prvňáky. Znovu jsme se přesvědčili, že malujete raději než píšete
a do redakce nám přišlo 120 rozzářených jarních obrázků a věřte,
že nebylo jednoduché vybrat tři nejlepší. Potěšilo nás, že do sou-
těže přišly i obrázky z MŠ Jahůdka Bechyně, Dětského klubu
Klubíčko při MěDDM v Týně či z MŠ Smetanova ve Bosňanech.
Jsme rádi, že úkol z Temelínek se stal námětem pro práci s dětmi.
Všechny obrázky byly krásné a moc za ně děkujeme.

Výherci výtvarné soutěže „Jaro přišlo“ jsou:

JARNÍCH OBRÁZKŮ 
PŘIŠLO 120

Terezka Lexová MŠ Smetanova Vodňany (6 let)

Anička Hronová MŠ Jahůdka Bechyně (6 let)

Lucinka Brdková Číčenice (3,5 roku)


