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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
od dubna se potřetí a naplno rozjel 3. roč-
ník společného projektu elektrárny Teme-
lín a 31 obcí - Oranžový rok 2008. Kalen-
dář je naplněn zajímavými akcemi a Te-
melínky se vám budou snažit přinést re-
portáže z některých z nich. Na poslední
straně přinášíme první dětské kresby,
kterých se nám k jarnímu tématu sešla
asi stovka. Pokračuje zájem amatérských
fotografů. Jaro bylo na jejich fotografiích
ve znamení detailu a ukázalo se, že mají
bystré oko a pevnou ruku. Věřím, že otiš-
těné jarní fotografie potěší i naše čtenáře.  
Jaro bylo i termínem provedení průzkumu
veřejného mínění v okolí elektrárny Teme-
lín. Tentokrát nás mnohem více zajímalo,
jak se lidem pod temelínskými věžemi žije.
Dobře víme, že Češi jsou ke své kvalitě
života docela skeptičtí. Proto nás mile
překvapilo, že v okolí Temelína je se svým
životem spokojeno téměř 80 % populace,
tedy asi o 10 % více, než je průměr v ČR.
Potěšil nás i další výsledek průzkumu,
který se ptal, jestli lidé z okolí vnímají 
elektrárnu jako informačně otevřenou. 
V roce 2006 ji za otevřenou považovalo
pouze 43 % respondentů. Letos o 14 %
více. Věřím, že k tomu přispěly i Temelínky,
jejichž druhé letošní číslo nyní držíte v ruce
a uvnitř najdete i některé zajímavé výsled-
ky průzkumu STEM. Další výsledky z to-
hoto průzkumu, tentokrát k technickým
otázkám, přineseme v červnu. 

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 381 102 415 nebo na mo-
bilní číslo 606 352 518. 

Václav Brom
šéfredaktor Temelínek
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Pro třetí kolo naší fotopřehlídky vyhlašujeme téma: 
„PO JIHOČESKÝCH CYKLOSTEZKÁCH“ a věříme, že do
červnového čísla, které se cyklistikou na jihu Čech bude 
zabývat, pošlete zajímavé fotografie. V centru obrázku by
mělo být kolo, cyklista či tip na místo, které stojí zato na 
kole navštívit. 
Každý z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně 
dvě fotografie ve formátu JPG o velikosti 1600 x 1200 dpi 
s uvedením svého jména, věku, adresy a samozřejmě krát-
kým příběhem či komentářem k fotografii. Uveřejněné foto-
grafie oceníme věcnou cenou. Uzávěrka je 10. června
2008 a foto posílejte na adresu: vaclav.brom@cez.cz.

3LISTÁRNAwww.cez.cz

Pro druhé kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2008 jsme stanovili téma: „JARO JE TU“. Ukázalo se, že jaro je nejkrásnější v detailech
a makrofotografiích. Znovu jsme se přesvědčili, že naši čtenáři jsou opravdu šikovní a na první jarní květiny se umí přes hledá-
ček fotoaparátu podívat a správně zaclonit.  Věříme, že čtenářům Temelínek se vybrané jarní fotografie budou líbit a potěší.  

TÉMA: JARO JE TU - AUTOŘI
KLADLI DŮRAZ NA DETAIL

Hana Talafousová, Krč  (42 let)
Tahle jarní nádhera nám rozkvetla na zahrádce.

Aneta Rypáčková, Týn nad Vltavou (18 let) 
Jarní kytičky u babičky na zahradě. Nádhera!

Pavel Kerner, Týn nad Vltavou (54 let)
K jaru patří i motýli, tak posílám jednoho v letu od květu ke květu.

Petr Buneš, Vesce (29 let)
Jaro je období, kdy příroda začíná dýchat novým životem a zimní šeď se mění v záři-
vou zeleň. Sluneční paprsky a bílé obláčky na blankytně modré obloze přináší také
lidem novou jiskru a vyráží do přírody obdivovat krásy kolem nás a mohou narazit 
i na pracovitou včelku.



fyzické ochrany v účastnických zemích.
Významná je i praktická možnost účastní-
ků navštívit různé typy jaderných zařízení. 

Česká republika byla před dvěma lety jako
první východní stát přizvána k účasti v této
skupině. Je to skutečně skupina neformální,
která slouží pro výměnu informací v oblasti
fyzické ochrany s tím, že je ze všech stran

pro informace dodržována podmínka jejich
důvěrnosti. „ČR má touto cestou přístup 
k citlivým informacím z této oblasti. Zásadní
je možnost otevřené výměny informací, které
pomohou k trvalému a i lepšímu zajištění

Uvedením druhého bloku Jaderné elektrár-
ny Temelín do zkušebního provozu skon-
čilo jedno období v životě elektrárny, v němž
ze sebe dodavatelé i pracovníci vydali mno-
ho energie. Po frustraci z dlouhých let vý-
stavby se lidem vrátila sebedůvěra. Pro
mnohé mladé techniky a inženýry to byl 
i čas profesionálního dozrávání. Technické
problémy, které jsme během najíždění mu-
seli řešit, mnohým z nás přidělaly vrásky,
ale zároveň obohatily naše poznání. Někteří
z kolegů mi po spuštění s nadsázkou říkali,
že bez oněch problémů by to přece bývala
nuda. Osobně se ale přiznám, že například
bez dvojnásobného zkratu na rotoru gene-
rátoru druhého bloku bych se býval rád 
obešel. 
Odešel jsem z elektrárny Temelín čtyři dny
po uvedení druhého bloku do zkušebního
provozu. Nezúčastnil jsem se tak dalšího
důležitého období, kterým je stále probíha-
jící stabilizace provozu. Z dálky jsem však
sledoval, jak se Temelínu daří, prožíval 
nezdary a radoval se z každého pokroku.
Přeji Jaderné elektrárně Temelín minimálně
60 let úspěšného a bezpečného provozu.

František Hezoučký
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Uplynulo pět let od 14. dubna 2003, kdy Jaderná elektrárna Temelín dostala povolení
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ke zkušebnímu provozu druhého bloku. Tím byla
prakticky ukončena etapa spouštění elektrárny a nastalo stabilizování provozu Temelína.
Druhý blok do poloviny dubna 2008 stačil vyrobit 33,5 miliardy kWh elektřiny a celý Temelín
více než 71 miliard. Krátké ohlédnutí za spouštěním Temelína nám do redakce poslal teh−
dejší ředitel elektrárny Doc. Ing. František Hezoučký, který je nyní českým zástupcem 
v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni.

TEMELÍNU PŘEJI ŠEDESÁT LET
ÚSPĚŠNÉHO PROVOZU

František Hezoučký (vpravo) diskutuje na druhém bloku s tehdejším premiérem Vladimírem Špidlou 
a předsedkyní SÚJB Danu Drábovou.

Ve dnech 19. − 20. března se sjela na zasedání do Prahy dvacítka odborníků z deseti zemí
v rámci zasedání organizace ENSRA (European Nuclear Security Regulators Association).
Ta sdružuje zástupce státních dozorných orgánů v oblasti fyzické ochrany jaderných zaří−
zení. Druhý den jednání přijeli odborníci na fyzickou ochranu na Temelín a pro většinu to
byla první návštěva bloků typu VVER−1000.  

FYZICKÁ OCHRANA TEMELÍNA
U ODBORNÍKŮ USPĚLA

(Dokončení na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)

Například ve Finsku to byla stavba nového
jaderného bloku. Ve Velké Británii se odbor-
níci zúčastnili námořní přepravy plutonia po
přepracování. Česká republika, která byla
letos poprvé hostitelskou zemí, nabídla pro-
hlídku systému fyzické ochrany na Teme-
líně. Většina účastníků, tak měla poprvé
možnost zjistit, jak je zabezpečená fyzická
ochrana u provozovaných reaktorů typu
VVER-1000. Příští rok bude jednání v Nizo-
zemí a spojeno bude s návštěvou oboha-
covacího závodu,“ uvedl inspektor českého
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
tedy hostitelské země, Josef Sedláček. 
Ve sdružení ENSRA jsou zapojeny dozorné
orgány z Anglie, Francie, Švédska, Finska,
Nizozemí, Belgie, Německa, Španělska,
Slovinska a ČR.

Vše funguje tak, jak má, 
říká Angličan Robert Brunt.
Po skončení prohlídky systémů zajištění
fyzické ochrany si před odjezdem do Prahy
našel čas na rozhovor výkonný ředitel pro
zdravotnictví a bezpečnost dozorného or-
gánu Velké Británie Robert Brunt.

Pane Brunte, jaký je váš bezprostřední
dojem ze systému zajištění fyzické 
ochrany elektrárny Temelín?
Na úvod bych řekl, že jsem byl svými kole-
gy z deseti zemí pověřen, abych zasedání
v ČR shrnul za všechny. Všichni máme 
v rámci dozorných orgánů ve svých zemích
odpovědnost za zajištění fyzické ochrany
jaderných zařízení. Právě v rámci sdruženi
ENSRA chceme prosazovat tu nejlepší pra-
xi z této oblasti do všech zemí. Na Temelín
jsme tedy přijeli se svými zkušenostmi,
přesto jsme ohromeni z toho, co jsme viděli.
Líbil se nám především výborný a odpověd-
ný přístup k fyzické ochraně. Máte tu celou
řadu úrovní ochrany od kontrolovaných
vstupů až po výborně proškolený a profe-
sionální personál. Na všechny naše dotazy
jsme dostali otevřené, jasné a dobré odpo-
vědi. Všichni si uvědomujeme, že se nemů-
žeme zaměřit pouze na tu svou elektrárnu
či provoz, protože je jasné, že pokud se ně-
co stane v této oblasti kdekoliv v Evropě,
tak to ovlivní nás všechny.  Proto máme
radost, že jsme jistotu zajištění fyzické ochra-
ny našli na Temelíně a přesvědčili se, že
všechno funguje tak, jak má. 

Jak by, podle vás, uspěl systém fyzické
ochrany Temelína ve srovnání s využí-
vanými systémy v jaderné Evropě?
S velkou jistotou mohu říci, že jste tak dobří
jako ti nejlepší ve světě a věřte, že to neří-
kám pouze proto, že jsem nyní na Temelíně.
Určitě něco děláte jiným způsobem, ale ty
celkové standardy jsou ve srovnání s Evro-
pou a světem hodně vysoké. 

Je něco, co byste kolegům z Temelína
mohl ze svých zkušeností a znalostí
doporučit jako dobrou praxi, kterou by
systém fyzické ochrany této nejmladší
české elektrárny mohli ještě vylepšit?
Mohu k tomu poskytnout pouze všeobecný
komentář, který platí i pro nás v Anglii. Je
velmi důležité, aby se fyzická bezpečnost
stala společným cílem všech pracovníků,
kteří na elektrárně pracují. Tedy nejen těch,
kteří jsou za ni přímo odpovědní. Pracuje-
te třeba na strojovně, ale musíte být schop-
ni si všímat i bezpečnosti a být schopni 
o každém nestandardním jevu informovat.
Bezpečnost by se měla stát denním úkolem
každého, kdo na elektrárně vykonává ně-
jakou činnost. Je potřeba si to uvědomit 
a tuto kulturu dále rozvíjet v celém jaderném
světě.

Anglie v poslední době začíná uvažovat
o rozšíření počtu svých jaderných elek-
tráren. S tím bude potřeba i vyřešit sys-
tém fyzické ochrany. Viděl jste na Te-
melíně takovou praxi či zkušenost, kte-
rou by bylo možné v této oblasti dopo-
ručit k praktickému použití v Anglii?
Jako velmi zajímavé vidím vyvýšení elekt-
rárny takovým umělým svahem k ochran-
ným plotům, a to především v místech od
veřejné komunikace. Zajímavá je i stálá
přítomnost policie na vaší elektrárně a ře-
šení systému ostrahy profesionální agen-
turou. 

Jako u odborníka s mnoha zkušenostmi
tedy Temelín uspěl?
Ano, elektrárna Temelín u mě osobně a ve
velmi širokém spektru zajištění fyzické 
ochrany uspěla.

Václav Brom

Výkonný ředitel pro zdravotnictví a bezpečnost dozorného orgánu Velké Británie pan Robert Brunt (vlevo)
s inspektorem SÚJB Josefem Sedláčkem před vstupem do elektrárny Temelín.

FRANCIE, VELKÁ BRITÁNIE
DOHODA O SPOLUPRÁCI K VÝSTAVBĚ NOVÝCH JADERNÝCH BLOKŮ
U příležitosti státní návštěvy francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho ve Velké
Británii bylo dohodnuto spolupracovat na zvýšení efektivity procesů přípravy nových 
jaderných projektů výstavby bloků, včetně otázek bezpečnosti a licencování. V závěreč-
ném komuniké podepsali vrcholní představitelé obou zemí dohodu o užší spolupráci
státních jaderných dozorů v oblastech jaderné bezpečnosti, fyzické ochrany, nakládání
s radioaktivními odpady a licencování. Tato spolupráce může být rozšířena i na jiné země
EU. Současně se budou hledat cesty na výměnu zaměstnanců mezi těmito institucemi. 
Zdroj: NucNet, březen 2008

ZAHRANIČNÍ ENERGETIKA
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lodi ani v elektrárně nestačí titul ze školy,
ale postupuje se praxí a dalšími zkouškami. 
Pane doktore, v poslední době se ce-
losvětově hodně diskutuje nad tím, jak
pokrýt budoucí potřebu elektřiny. Jaký
máte vy názor na tuto problematiku?
Myslím, že můj osobní názor není důležitý.
Moji angličtí a američtí kolegové bez roz-
dílu věku i já si myslíme, že pro budouc-
nost není v současné době jiná alternativa,
než jsou jaderné elektrárny. 
Na závěr. Představte si, že se znovu ve
33 letech s vysokoškolskými diplomy
rozhodujete spojit svůj život s mořem
nebo s jadernou elektrárnou. Jaký by
byl výsledek?
Určitě by zvítězil kapitánský můstek na ná-
mořní lodi nebo pilotní kabina letadla, pro-
tože v tom jsem žil od dětství. Vždyť i můj
otec byl vojenský a dopravní pilot a později
ředitel letiště v Liberci a i já vlastně na le-
tadle začal. Kdybych však nemohl tuto
službu ve vzduchu či na moři vykonávat
ze zdravotních důvodů, tak si jako jedinou
alternativu umím představit práci se sofisti-
kovanou technikou jaderné elektrárny. 

Václav Brom

Tuto svou získanou kvalifikaci si udržuje
stále a zatím poslední plavbu, při které velel
námořní lodi, absolvoval ve svých 75 letech.
V březnu se námořní kapitán Dr. Miloslav
Bacina přijel, ze svého přechodného byd-
liště v Táboře, podívat na temelínskou elek-
trárnu. „Tuto nejvyšší kvalifikaci si budu stá-
le udržovat, tak jako se to daří mému ang-
lickému kolegovi, kterému je 97 let. Další
můj anglický kolega umřel nedávno ve věku
94 let, takže věřím, že mám před sebou
ještě zajímavá léta,“ říká úvodem rozhovoru
Bacina.
Pane doktore, když vás tak poslouchám,
tak se mi zdá, že stát na kapitánském
můstku je zároveň návodem na dlou-
hověkost?
Skutečně i podle anglických a amerických
statistik námořní důstojníci a piloti žijí déle.
Za posledních padesát let se jim prodlužu-
je věk a jako jeden z důvodů je uváděno,
že v době, kdy se skutečně zjistilo, že kou-
ření a nadměrné požívání alkoholu je ne-
bezpečné, tato skupina lidí velmi omezila
pití alkoholu a přestala kouřit. Lékaři a psy-
chologové říkají, že tato skupina je velmi
šťastná ve svém profesionálním životě. Pro-
to například nechodí do penze, když dovrší
věk. Neprožijí tu změnu, že najednou ne-
jsou „k ničemu“ a další práce jim nedovolí
zrezivět.
Pamatujete si na svou první plavbu?
Když mě, jako člověka s kapitalistickou mo-
rálkou, propustili od letectva. Pravým důvo-
dem ale bylo to, že jsem měl v té době již
větší vědomosti než moji tehdejší velitelé,
a to se nenosilo. 
Takže to byl důvod, proč jste opustil
vzduch a zahájil kariéru na moři?
Kromě pilotní kvalifikace jsem měl i certifi-
kát navigátora a radiotelegrafisty. O moře
jsem se zajímal již za války a měl jsem k dis-
pozici německé knihy o námořní navigaci.
Díky tomu jsem dostal v roce 1953 nabíd-
ku ministerstva zahraničního obchodu na-
stoupit na polskou loď MS Warinski, pro-
tože naše republika připravovala spustit na
moře československou loď a i já měl získat
praxi. Během jedenáctiměsíční plavby na
této polské lodi onemocněli první i druhý
navigační důstojník a já se stal druhým
navigačním důstojníkem. 

V roce 2004 jste právě za navigaci 
dostal z rukou britského prince Philipa
nejvyšší ocenění za celoživotní dílo.
Dvacet let předtím jsem byl vědeckým pří-
slušníkem Královského institutu navigace,
který je pokládán za nejlepší na světě. Exi-
stuje tam sedm stupňů odborných hodnos-
tí. Sedm kolegů a já jsme byli povýšení na
tento sedmý - nejvyšší stupeň. 
Dnes jste si prohlédl elektrárnu Temelín.
Našel jste nějakou podobnost mezi 
jadernou elektrárnou a zaoceánskou
lodí?
Podobností je řada. Během padesáti let na
moři jsem na lodích vozil vlastní elektrárny.
Temelín i zaoceánské lodi tedy vyrábějí 
elektřinu a ty největší třeba i v jaderných
reaktorech. Velmi podobný je i systém
profesního postupu. Na lodi také důstojníci
postupují po dalších zkouškách a rozšíření
vzdělání, třeba i na velitele lodi. Dnes mi
podobný systém vysvětloval vedoucí reak-
torového bloku Temelína. Také vaši operá-
toři začínají u řízení nejaderné části bloku,
ale postupnou praxí, systémem školení a
zkoušek se v hierarchii elektrárny posunují
třeba až do ředitelské kanceláře. Ani na

Příští rok oslaví osmdesátiny. Téměř padesát let se plaví po světových oceánech. Několikrát
obeplul zeměkouli. V roce 2004 mu britský princ Philip předal nejvyšší ocenění Královského
institutu navigace v Londýně za jeho celoživotní dílo v této oblasti. Jako český rodák, nyní
s německým občanstvím, dosáhl na Západě nejvyšší kvalifikace námořního kapitána bez 
omezení velikosti lodě, které může velet. 

NÁVOD NA DLOUHOVĚKOST 
- NEODEJÍT DO DŮCHODU

Dr. Miloslav Bacina při rozhovoru s vedoucím reaktorového bloku elektrárny Temelín Stanislavem Šťastným
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Tentokrát námět cvičení využil souběhu mimořádné události na
bloku a nehody při přepravě kontejneru s jaderným materiálem
na železnici. Druhá událost byla simulována mimo střežený pro-
stor elektrárny a navíc byla spojena i se zraněním dvou osob.
„Zvolili jsme méně přístupné místo vzdálené od komunikace, takže
zásah hasičů, zdravotníků i havarijní skupiny pro jaderné materiály
byl náročnější. Zásah ukázal, že i s těmito podmínkami se skupiny
profesionálně vyrovnaly,“ uvedl vedoucí oddělení havarijní připra-
venosti Ivo Novotný.
V roce 2008 proběhne v říjnu na Temelíně poslední letošní cvičení.
Celkem se tedy letos na elektrárně uskuteční čtyři havarijní cvičení.
„V listopadu bude na elektrárně Dukovany velké součinnostní cvi-
čení - Zóna 2008. Nás na Temelíně velké a společné cvičení se
složkami Jihočeského kraje čeká příští rok. Tato součinnostní
cvičení se provádějí každé dva roky a zatím poslední společné Te-
melín absolvoval loni,“ říká k plánům dalších cvičení Ivo Novotný.

Václav Brom

Desátého dubna dopoledne proběhlo letos
již třetí havarijní cvičení personálu na Ja−
derné elektrárně Temelín. Do konce roku
budou Temelínští cvičit ještě jednou a příští
rok je čeká velké součinnostní cvičení se
zásahovými složkami Jihočeského kraje.

TEMELÍN CVIČIL
LETOS POTŘETÍ

Temelínští hasiči si při cvičení odzkoušeli i mobilní sprchové zařízení.

Češi jsou poměrně skeptičtí ve výhledu do bu−
doucna, ale na otázku agentury STEM, jak jsou
celkově spokojeni se svým životem, odpovídají
převážně kladně. 
Spokojenost obyvatel okolí Temelína (soubor 570 lidí reprezen-
tujících celou oblast) je v porovnání s celou českou populací
mírně nadprůměrná. V dospělé české populaci pociťuje spoko-
jenost se svým životem řádově 70 % lidí, v okolí Temelína je to
takřka 80 %. 
Lidé v okolí Temelína se v souvislosti s velkou mediální pozorností,
která je už řadu let na elektrárnu upřena, stali „věcí veřejnou“.
Nepřekvapuje proto ani to, že většina z nich, 66 %, se zajímá 
o veřejné dění ve vlastní obci a regionu.
Zhruba tři čtvrtiny lidí v okolí Temelína souhlasí s tím, že temelínská
elektrárna se stala pevnou součástí kraje a lidé z okolí elektrárny
většinou konstatují fakt, že zde bylo vybudováno rozsáhlé ener-
getické dílo. Z hlediska vzájemného soužití elektrárny a obyvatel
v jejím okolí je mnohem významnější než dominanta stavby to, jak
dobře spolu vedení elektrárny na straně jedné a lidé z vesnic 
a měst poblíž elektrárny na straně druhé vycházejí. Aktuální prů-
zkum ukázal, že vztahy se za poslední dva roky výrazně zlepšily
- v současnosti skoro tři pětiny obyvatel okolí elektrárny uznávají,
že představitelé elektrárny s nimi jednají otevřeně. 
Obyvatelé okolí Temelína odpovídali na to, zda dobře funguje
spolupráce na společných projektech, které společnost ČEZ 
a obce společně realizují. „Tato konkrétní spolupráce je lidmi hod-

nocena velmi dobře a proti roku 2006 se pozitivní hodnocení té-
měř zdvojnásobilo. Právě v tomto roce se rozjížděl například i pro-
jekt Oranžový rok, který se do hodnocení určitě promítl.
Elektrárna je totiž při akcích Oranžového roku dobře vidět za řadou
koncertů, sportovních akcí či společenských událostí v obcích a je-
jich obyvatelé to vnímají jako pomoc ke zlepšení jejich vyžití,“ vysvět-
luje si tento posun tiskový mluvčí elektrárny Temelín Václav Brom. 

Markéta Mikešová

Elektrárna Temelín je pro okolní obce dobrým
partnerem při realizaci společných projektů 
(v procentech)

Zdroj grafu: Regionální výzkum STEM, březen 2008

DVA ZE TŘÍ OBČANŮ 
SE ZAJÍMAJÍ O VĚCI VEŘEJNÉ



Část lokality, ve které se usadili někteří chránění
živočichové. Na jejich stěhování dohlédnou od-
borníci z CHKO Třeboňsko.
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Broučci důkazem 
šetrnosti provozu Temelína
„Tak v těsné blízkosti Jaderné elektrárny
Temelín žije v mokřadu mnoho vzácných
druhů živočichů, například užovka, střevlík
a svižník. Něco takového nebývá hned tak
k vidění. Ochránci přírody i stoupenci jader-
né energetiky by se tak mohli svorně za-
radovat, že jádro přírodě neškodí.
Jenomže některá občanská sdružení mají
problém s tím, že se mokřad nachází v mís-
tech, které Temelínští hodlají využít k jinému
účelu. Proto chce elektrárna živočichy pře-
stěhovat. Nevím, já osobně v tom žádný
spor nevidím. Broučci, hadi a další se pře-
stěhují do srovnatelných podmínek o pár set
metrů dál. To jim přece nemůže škodit, žít
se jim tam bude stejně. Navíc odborníci se
stěhováním souhlasí. Tak v čem je vůbec
problém? Mám dojem, že protitemelínským
sdružením jde ostatně, jako téměř vždy, 
o něco jiného. Oni využívají jakékoliv zámin-
ky k tomu, aby mohli jaderné energetice
znepříjemňovat život, a když se to hodí, tak
jsou záminkou k potížím i malí živočichové,
kterým nakonec přece nikdo neublíží.
Rozhodnutí vedení elektrárny, které chce
tyto tvorečky přemístit, je v naprostém po-
řádku. Pevně také věřím tomu, že kompe-
tentní úřady nebudou mít proti této akci
námitek a budou následovat stanovisko
CHKO Třeboňsko, která přemístění nejchrá-
něnějších druhů již povolila. Opak by byl 
v rozporu se zdravým rozumem,“ napsal
nám čtenář Jakub Šerých.

Názor tiskového mluvčího
„Čtenář Temelínek má na věc podobný ná-
hled jako elektrárna,“ říká tiskový mluvčí
elektrárny Marek Sviták a pokračuje, „ve
spolupráci s odborníky na tuto problema-
tiku jsme se rozhodli chráněné živočichy
přemístit. V žádném případě neuvažujeme
o tom, že bychom mokřad i s živočichy za-
sypali. Naopak, pro nás je výskyt těchto
vzácných druhů v těsné blízkosti elektrárny
dobrý argument o její neškodnosti.

Abychom měli jistotu, že živočichy přemístí-
me co nejšetrněji, kontaktovali jsme profe-
sora RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc., z České
zemědělské univerzity v Praze, vedoucího
katedry ekologie a životního prostředí. Ten
zpracoval odbornou studii, ve které navrhu-
je novou lokalitu vzdálenou asi 300 metrů
od místa současného výskytu. Její vhodnost
potvrdili i zástupci CHKO Třeboňsko. Pro
samotné přestěhování živočichů je nutné
mít dvě povolení. První povolení pro pře-
místění přísně chráněných druhů od CHKO
Třeboňsko již máme. Nyní čekáme na pra-
vomocné rozhodnutí jihočeského krajského
úřadu pro přemístění méně chráněných
druhů.“ 

Václav Brom

V těsné blízkosti elektrárny Temelín se po ukončení staveb−
ního ruchu a zahájení provozu usadili někteří chránění živo−
čichové. S plochou je počítáno v souvislosti s plánovanou
výstavbou skladu vyhořelého paliva, proto elektrárna připra−
vuje, ve spolupráci s odborníky CHKO Třeboňsko, přestěho−
vání živočichů. Téma mediálně v březnu otevřely Lidové no−
viny a nám do redakce poslal zajímavý názor s titulkem
„Broučci důkazem bezpečnosti Temelína“ Jakub Šerých 
z Českých Budějovic. 

ŽIVOČICHŮM U ELEKTRÁRNY
TEMELÍN NIKDO NEUBLÍŽÍ

Stěhování živočichů 
očima a tužkou Lenky Bláhové



9JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍNwww.cez.cz

Na vysokém počtu návštěvníků se letos po-
zitivně projevil měsíc leden, který je tradičně
a dlouhodobě z hlediska návštěvnosti nej-
slabší. Tentokrát si cestu na Temelín našlo
1220 lidí, a to je o 500 více než loni. „Na
podzim loňského roku elektrárna navázala
úzkou spolupráci s vybranými jihočeskými
středními školami. Pro ně byly již loni rezer-
vovány termíny pro exkurze a těší nás, že je
školy využily a přijely již v lednu,“ vysvětluje
hlavní důvod nárůstu návštěvníků IC Teme-
lín tiskový mluvčí elektrárny Marek Sviták.
Velký zájem o Temelín je i ve druhém čtvrt-
letí letošního roku. „Pro skupinové návštěvy
zbývá v měsících duben až červen posled-
ních několik termínů v pracovních dnech.
S ohledem na velký zájem jsme rozšířili
termíny pro skupiny o víkendech. S teplej-
ším počasím narůstá i zájem individuálních
návštěvníků, který od května zesílí přede-
vším o cyklisty,“ doplňuje Marek Sviták, kte-
rý současně zve do prostor informačního
centra na výstavu fotografií „Proměny vody“
píseckého fotografa Daniela Schrolla. Ta
začala prvního dubna a potrvá do konce
května. 

Markéta Mikešová

Za první čtvrtletí 2008 přijelo na informační centrum 4 846 lidí. Je to o 20 % více návštěvní−
ků než v loňském roce. Loni přijel na Informační centrum JE Temelín rekordní počet 26 875
návštěvníků. Od roku 1991, kdy začalo informační centrum na elektrárně působit, jej navští−
vilo 308 455 návštěvníků, ze kterých bylo 18 945 (6,14 %) zahraničních.  

O IC TEMELÍN JE ZÁJEM I LETOS

Návštěvnost IC JE Temelín 2004−2008 (období leden - březen)

Zdroj grafu: databáze návštěvníků Informačního centra JE Temelín

V porovnání se situací před dvěma roky se
mezi lidmi, kteří trvale žijí v okruhu cca
20 km od Jaderné elektrárny Temelín, zvý-
šilo povědomí o tom, že v zámečku Vysoký
Hrádek funguje informační centrum Teme-
lína. „V současnosti o tom vědí dvě třetiny
obyvatel okolí Temelína, což představuje
20% posun oproti roku 2000. V nejbližší
obci Temelín ví o informačním centru do-
konce 75 % lidí. Z těch, kteří o našem infor-
mačním centru ví, je nejméně jednou nav-
štívilo již 41 % lidí, z obce Temelín 53 % a 
z celého regionu do dvaceti kilometrů od
elektrárny to je 28 % dospělé populace. I to

INFORMAČNÍ
CENTRUM
TEMELÍNA
ZNÁ 67 % 
POPULACE

se samozřejmě pozitivně projevuje na ná-
vštěvnosti informačního centra, která byla
loni rekordní a trend zájmu pokračuje i le-
tos,“ komentuje výsledky výzkumu STEM

z března 2008 tiskový mluvčí elektrárny
Václav Brom.

Markéta Mikešová

Víte o tom, že v zámečku Vysoký Hrádek bezprostředně 
u elektrárny je v provozu Informační centrum 
Jaderné elektrárny Temelín?

Zdroj grafu: Výzkum Region STEM, březen 2008

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.



Premiérový ročník v roce 2006 proběhl ve 22 obcích, loni se jich
zapojilo 28 a letos projevil zájem rekordní počet obcí - 31. „Potě-
šilo nás, že zájem o Oranžový rok každoročně roste. Na jednotlivé
akce Oranžového roku 2008 se mohou obyvatelé a návštěvníci těšit
od dubna, kdy se projekt ve všech obcích rozběhne,“ uvedl ředitel
JE Temelín Miloš Štěpanovský. Během tří let tak v obcích za part-
nerství elektrárny Temelín proběhne několik stovek kulturních, spor-
tovních i společenských akcí, na které elektrárna přispěla dohro-
mady částkou 28,5 miliónu korun.
Temelínky projekt Oranžový rok budou opět mapovat a ze zajíma-
vých akcí přinesou reportáže. „Těší nás, že jak obyvatelé obcí, tak
starostové projekt vzali za svůj a hodnotí jej jako přínos pro rozvoj
spolkové činnosti a života v obcích," říká vedoucí oddělení komu-
nikace JE Temelín Milan Mušák.
Jeho slova podtrhuje i anketa mezi starosty, kterou Temelínky udě-

ELEKTRÁRNA A REGION

V letošním roce pokračuje projekt Oranžový rok, který
Projekt zahrnuje podporu JE Temelín jako partnera k u
lečenských aktivit na území obcí v okolí elektrárny. Le
korun.  

ORANŽOVÝ ROK 2
ODSTARTOVAL V 31
V OKOLÍ ELEKTRÁRN

KVĚTEN
n Výstava fotografií, Rudolf Kostelecký ml. - Chile, 

Patagonie, Městské muzeum, Týn nad Vltavou;
n 03. 5. Tálínský duatlon 7. ročník,Tálín;
n 03. - 29.5. Miroslav Mlynář - výstava k životnímu jubileu, 

Městská galerie, Týn nad Vltavou;
n 04. 5. Den otevřených dveří (hasičská zbrojnice 

Dolní Bukovsko), Dolní Bukovsko;
n Výstava obrazů Toulky krajinou - Josef Černý, 

Městské muzeum, Týn nad Vltavou;
n 08. 5. Vorařská 51 - 31. ročník, Týn nad Vltavou;
n 10. 5. Historická vozidla, Číčenice;
n 10. 5. Den matek, Dobšice;
n 10. 5. 85. výročí založení SDH Velice, Dříteň;
n 10. 5. Společné setkání žen a matek, DK Neznašov;
n 10. - 11. 5. 7. ročník sportovních dnů, Žďár;
n 16. 5. Posezení s důchodci, Temelín;
n 17. 5. Rybářské závody, Vodňany;
n 17. 5. Vodňanské rybářské dny, Vodňany;
n 17. 5. Setkání příslušníků jednotek PTP Vltavotýnska 

a okresu ČB, DK Neznašov;
n 17. 5. Soutěž ve střelbě brokovou zbraní, Všemyslice;
n 17. 5. Okrsková hasičská soutěž, Zahájí;
n 18. 5. Pouť v Mydlovarech, Mydlovary;
n 24. 5. Rybářská soutěž o Nákeřského kapra, Nákří;
n 24. 5. Dětské rybářské závody, Všemyslice;
n 30. 5. Čeňkovská letní setkání, Čeňkov u Bechyně;

n 30. 5. Den dětí - cesta za pohádkou, Olešník;
n 30. 5. - 15.6. Výstava fotografií:

Tono Stano a Herbert Slavík, Týn nad Vltavou;
n 31. 5. Motosprint cestovních motocyklů 

na čtvrt anglické míle, Týn nad Vltavou;
n 31. 5. Den dětí, Bečice;
n 31. 5. Mezinárodní den dětí, Číčenice;
n 31. 5. Dětský den, Dolní Bukovsko;
n 31. 5. Den dětí Dříteň, Dříteň;
n Setkání žen, Horní Kněžeklady;
n Setkání rodáků, Horní Kněžeklady;
n Den matek, Modrá Hůrka;
n 26. 5. - 1.6. Expozice exotické přírody 

– Indonésie, Protivín;

ČERVEN
n 01. 6. Dětský den s hasiči, Albrechtice;
n 01. 6. Taneční soutěž, Temelín;
n 01. 6. Turnaj v nohejbale, Zahájí;
n 01. 6. Den dětí a rybářské závody, Záblatí;
n 06. 6. Muzeiní noc - prohlídka muzea 

ORANŽOVÝ ROK 2008

„Je to již 16. ročník a tentokrát jde o dvoudenní akci, kterou do
svého kalendáře zařadila i česká juniorská reprezentace, takže Týn
hostí opravdovou domácí špičku. Ta měla za soupeře zápasníky
z Německa, Rakouska a Polska. Celkem se turnaje zúčastnilo
723 zápasníků mládežnických a seniorských kategorií, což je nej-
více v šestnáctileté historii a turnaj se zařadil mezi největší judi-
stické akce v republice,“ řekl předseda SKJ Týn Miroslav Petřík 
a doplňuje, „turnaj je již třetí rok zařazen do sportovního programu
Oranžového roku. Díky podpoře města a hlavního partnera, kterým
je Jaderná elektrárna Temelín, jsme si mohli troufnout na tak roz-
sáhlý turnaj.“
„Projekt třetího Vltavotýnského Oranžového roku podpořil ČEZ 
elektrárna Temelín letos částkou dva milióny korun. Zájem orga-
nizací, sportovních klubů a spolků výrazně však převýšil finanční
možnosti projektu, takže město muselo vybírat a případně i krátit
jednotlivé požadavky," říká starosta Týna Karel Hájek, který slav-
nostně otevíral mezinárodní turnaj v judu. 
K nejzajímavějším akcím města budou patřit tradiční červnové Vlta-

Stejně jako v minulých dvou letech proběhne 
i letos v Týně společný projekt města a JE
Temelín Vltavotýnský Oranžový rok. První 
největší sportovní akcí se stal 19.−20. dubna
mezinárodní turnaj v judu TÝN CUP 2008. 

ORANŽOVÝ ROK 
ROZJELI JUDISTÉ



laly v závěru loňského roku a ze které nyní několik názorů můžeme
zopakovat. „Projekt Oranžový rok je pro obec velkým přínosem.
Z vlastního rozpočtu by obec Žimutice nemohla takovéto množství
sportovních a kulturních akcí v této výši financovat,“ uvedl v anketě
starosta Žimutic Zdeněk Šálený. „Díky Oranžovému roku se ve Dřítni
konalo 30 akcí, které by bez podpory nemohly proběhnout. Všechny
akce se těší zvýšenému zájmu občanů o společenské dění,“ říká
starosta Dřítně Karel Lukáš. „Umožní podpořit akce, které by pro
pořadatele byly ztrátové. To umožní vytvořit zajímavější program a
tím přitáhnout účastníky,“ vidí přínos projektu starosta Chrášťan
Miroslav Jiříček. „Během roku pořádáme v obci triatlon, duatlony,
plavecké závody pro děti, běžecké závody a fotbalový turnaj.
Oranžový rok nám pomáhá zajistit závody kvalitnější a bezpečnější
pro závodníky a atraktivnější pro diváky,“ říká starostka Tálína Jana
Študentová.

Markéta Mikešová
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 byl zahájen v roce 2006, svým třetím ročníkem.
uspořádání zajímavých sportovních, kulturních a spo−
etos byly akce 31 obcí podpořeny částkou 9,5 miliónu

008 
1 OBCÍCH 
NY TEMELÍN

v nočních hodinách, Týn nad Vltavou;
n 06. - 7.6. 110. let SDH Temelín, Temelín;
n 07. 6. Rybářské závody „O vltavotýnského vodníka“ 

- dospělí, Týn nad Vltavou;
n 07. 6. Turnaj v nohejbale hasičských družstev,

Všemyslice;
n 08. 6. Rybářské závody „O vltavotýnského vodníka“ 

- děti a mládež, Týn nad Vltavou;
n 14. 6. 50 let školy v Olešníku, Olešník;
n 14. 6. Přes Písecké hory na kole a pěšky, Paseky;
n 14. 6. Výročí 60 let od založení 

Mysliveckého sdružení Protivín, Protivín;
n 14. 6. Krakovčická smeč, Žimutice;
n 14. 6. 85. let SDH Litoradlice, Temelín;
n 15. 6. Vltavotýnská pouť, výstava svazu chovatelů, 

výstava práce včelařů, Městské muzeum,
Týn nad Vltavou;

n 19. 6. Bariérový den, Týn nad Vltavou;
n 21. 6. Výročí 650 let založení obce Dívčice 

a setkání rodáků, Dívčice;
n 21. 6. Oranžové vítání prázdnin, Nákří;
n 21. 6. Pohár starosty Zvěrkovice, Temelín;
n 21. 6. Posezení s dechovkou, Olešník;
n 21. 6. Setkání rodáků obce Záhoří, Záhoří;
n 26. 6. Dětské závody u bazénu, Olešník;
n 27. 6. Zahajovací koncert 36. Vltavotýnských koncertů

v kostele Sv. Jakuba - koncert duchovní hudby, 
Týn nad Vltavou;

n 27. 6. - 6.7. „O poklad rytíře Čábelického“ 
- festival her pro děti a dospělé, Týn nad Vltavou;

n 28. 6. - 30.8. Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 
- XIV. ročník, Týn nad Vltavou

n 28. 6. Vítání léta, Číčenice;
n 28. 6. Velká cena okresu České Budějovice 

a O Putovní kahan v požárním sportu, Mydlovary;
n 28. 6. Závody do vrchu - dvoutakty 

„Neznašovská čtvrtmíle“, Všemyslice;
n 28. 6. Turnaj o jihočeský míč, Zliv;
n Turnaj v tenise, Dolní Bukovsko;
n Setkání rodáků Strachovice, Dříteň;
n Setkání seniorů, Dříteň;
n Den dětí, Hodonice;
n Dětský den, Modrá Hůrka;
n Sportovní turnaj žáků základních 

a středních škol města Vodňany, Vodňany;

votýnské výtvarné dvorky. Ty budou letos nově doplněny prázdni-
novým cyklem jazzových koncertů. „I letos připravujeme červen-
cové Vltavotýnské letní slavností a sobotní promenádní koncerty
na náměstí Míru. Vrcholem sportovní sezony určitě bude zářijové
Mistrovství světa v kanoistickém maratónu, kterého je ČEZ gene-
rálním partnerem. Věřím, že letošní mistrovství nepostihne stejný
osud jako v roce 2002, kdy mistrovství světa odnesly srpnové zá-
plavy. Letos bylo týnským kanoistům mistrovství svěřeno jako ná-
hradní termín právě za rok 2002," doplňuje závěrem starosta.

Václav Brom

Na fotografii vpravo předává vltavotýnský starosta Karel Hájek stříbrnou me-
daili domácí Veronice Písaříkové. Fotografie vlevo ukazuje zaujetí zápasníků
v jednom ze stovek soubojů.
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Co do objemu výroby je jedničkou Skupiny
ČEZ elektrárna Hodonín, která z biomasy
vyrobila celkem 116 GWh, zvýšila meziroč-
ně výrobu o 85 % a předstihla dosavadního
největšího výrobce - polskou Skawinu
(102 GWh). 
„Věřím, že dokážeme spálit v tomto roce
ještě více biomasy díky úpravám v techno-
logii, které letos budeme realizovat. Je to
přínos nejen pro skupinu ČEZ, ale i pro
životní prostředí a obyvatele regionu,“ řekl
Petr Hodek, ředitel elektrárny Hodonín.
Celková hmotnost spálené biomasy v České
republice dosáhla v loňském roce 241 tisíc
tun, které se spálily společně s hnědým
uhlím. Dalších 136 tisíc tun se spálilo ve
Skalině společně s černým uhlím. V rámci
portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ
je biomasa druhý nejvýznamnější zdroj po
vodních elektrárnách.

Ivo Měšťánek

Výroba elektřiny z biomasy
zaznamenává v ČR rok co
rok výrazný nárůst. V roce
2007 vyrobila Skupina ČEZ
v domácích elektrárnách 
z biomasy celkem 249 GWh
elektřiny, tedy o 52 % více
než v předchozím roce.
Dalších 102 GWh vyrobila
polská Skawina. 
Pro srovnání − v roce 2006
ČEZ v ČR takto vyrobil 163
GWh, o rok dříve 115 GWh.

BIOMASA 2007
- REKORDNÍ ROK SKUPINY ČEZ

„Klíčovým faktorem je, že se nám daří zís-
kávat důvěru obcí. Finanční síla a stabilita
Skupiny ČEZ jsou pro ně zárukou, že do-
kážeme plnit naše závazky a budeme spo-
lehlivým partnerem,“ řekl Josef Sedlák, ge-
nerální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje. 
V současnosti připravuje ČEZ Obnovitel-

Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ

Výroba 2007 Výroba 2006 Meziroční
(v MWh) (v MWh) nárůst

Tisová 41 294 31 346 32 %
Poříčí 79 247 57 427 38 %
Teplárna Dvůr Králové 12 732 2 104 505 %
Hodonín 115 966 62 708 85 %
Další elektrárny ČEZ v ČR 0 9 851 -
Celkem v ČR 249 239 163 436 52 %
Skawina (Polsko) 101 680 - -

né zdroje výstavbu čtyř větších a většího
počtu menších větrných parků. Realizace
projektů ve větrné energetice je vzhledem
k přísným legislativním nárokům během
na dlouhou trať, první stroje by přesto mohly
být v provozu již v průběhu roku 2009. 
„V České republice existuje řada „projektů“,

kterým chybějí základní předpoklady pro-
veditelnosti. Naše projekty jsou opravdu
reálné - jsou v místech s výbornými větrný-
mi podmínkami a kromě souhlasu obcí
máme i zajištěné pozemky a garantované
připojení,“ dodal Josef Sedlák. 

Martin Pavlíček

Těchto 55 větrných elektráren bude mít celkový instalovaný výkon 110 − 150 MW. První
stroje by mohly stát již příští rok. Cílem Skupiny ČEZ je mít v roce 2012 v provozu stroje
o celkovém instalovaném výkonu 100 MW. 

ČEZ MÁ SOUHLAS OBCÍ 
NA 55 VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 
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Na Farní charitě v Týně dobrovolníci pro-
vedli vyklízení, vymalování a uklizení pro-
stor pro mládež. V Dětském centru ARPIDA
osm dobrovolníků společně s dětmi vyrá-
bělo předměty na dětský den a rozebíralo
vyřazené vozíky na náhradní díly. Ředitel
Dětského centra ARPIDA Jiří Jankovský
považuje „Čas pro dobrou věc“ za přínosný
pro všechny účastníky. „Jsem rád, že se
zaměstnanci elektrárny Temelín rozhodli
pomoci naší organizaci. Díky tomu mají
možnost netradičním způsobem nahléd-
nout do světa dětí se zdravotním postiže-
ním a poznat práci lidí, kteří se jim snaží
pomoci,“ říká ředitel ARPIDY.
Jedním z osmi dobrovolníků v Dětském
centru ARPIDA byla ekonomka elektrárny
Temelín Dagmar Tycová. „Chtěla jsem vyu-
žít nabízenou možnost pomoci dobré věci.
Na práci s postiženými dětmi se velmi těším
i proto, že několik let trénuji dětský atletický
oddíl. Nyní mám možnost pomoci někomu,
kdo naši pomoc opravdu potřebuje. Proto
jsem ráda, že mohu alespoň touto formou
přispět,“ uvedla Tycová.

V rámci akce „Čas pro dobrou věc“ tak bu-
dou dobrovolníci z temelínských řad pomá-
hat v Dětském centru ARPIDA, pracovat 
s hlínou u píseckého sdružení Horizont,
provádět jarní úklidy u sdružení Pomoc
přírodě a Farní charity v Týně nad Vltavou
a starat se o klienty vltavotýnského Domova
svaté Anežky. „Převážně se jedná o nezis-
ková sdružení, se kterými elektrárna již řadu

let spolupracuje. Potěšil nás velký zájem
našich zaměstnanců o tuto dobrovolnickou
práci, kterou společnost ČEZ v okolí naší
elektrárny organizuje letos poprvé,“ vysvětlil
tiskový mluvčí elektrárny Marek Sviták. 
Vedle nabídky z pěti organizací si každý
dobrovolník mohl vybrat i typ práce, se
kterou potřebovala organizace pomoci.
„Kromě jarních úklidů či malování si někteří
vyzkouší práci s hlínou nebo výrobu pomů-
cek pro postižené. Jiní si troufli i na nároč-
nou práci s klienty ústavů sociálních služeb.
Odpracovanou dobu mají účastníci propla-
cenou zaměstnavatelem, jako by byli na
svém pracovišti,“ uvedl Sviták. 

Co je to projekt 
„Čas pro dobrou věc“ 
Je to možnost strávit pracovní den dobro-
volnickou prací ve vybraných neziskových
organizacích. Zaměstnanci Skupiny ČEZ
se mohou díky projektu podílet na dobro-
volnictví dvěma způsoby. Buď se zúčastní
nabídnuté skupinové akce, nebo vyvinou
vlastní aktivitu. V případě individuálního
dobrovolnictví si může každý zvolit jakou-
koliv organizaci ve svém okolí, kterou 
osobně zná, a přihlásit ji ve Fóru dárců.

Václav Brom

Celkem 28 zaměstnanců Jaderné elektrárny Temelín prožilo v týdnu od 16. do 23. dubna
jeden pracovní den ve vybraných jihočeských neziskových organizacích v Týně nad Vltavou,
Českých Budějovicích a Písku. Podobné akce Skupiny ČEZ budou až do konce října probíhat
pod názvem „Čas pro dobou věc“ i na ostatních místech České republiky, kde společnost
ČEZ působí.  

TEMELÍNŠTÍ SI NAŠLI
„ČAS PRO DOBROU VĚC“ 

Ekonomka elektrárny Temelín Dagmar Tycová 
asistuje v ARPIDĚ malému Pavlíkovi při malování
jarního obrázku.

Temelínský Jan Kudláček při demontáží vozíků v Dětském centru ARPIDA

Pánové Tomáš Trampota (vlevo) a Petr Kovařík
při úpravě zeleně na stanici Pomoc přírodě v Týně
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dnes představil, jsou tak bezpečné, že zóna
havarijního plánování, která je u Dukovan
dvacet a tady na Temelíně třináct kilometrů,
by výpočty vznikla jako okruh s poloměrem
necelý kilometr. Věřím, že takové zúžení 
okruhu kolem bloků by se nedotýkalo sou-
časného okruhu, ve kterém uplatňuje ČEZ
svou politiku finanční podpory projektů 
v obcích kolem elektrárny,“ vtipně glosoval
senátor a starosta Hluboké Tomáš Jirsa,
který převzal šek na 200 tisíc na realizaci
bezbariérových úprav v Domově důchodců
„U Zlatého kohouta“. 

Václav Brom

Ještě před předáváním šeků v celkové hod-
notě pět miliónů korun seznámil ředitel JE
Temelín Miloš Štěpanovský starosty s ak-
tuálním stavem provozu elektrárny i výhle-
dem na letošní rok. „V posledních letech se
nám podařilo provoz bloků stabilizovat.
Dokreslím to dvěma údaji. V loňském roce
jsme poprvé v historii dosáhli snížení tech-
nické poruchovosti bloků pod dvě procen-
ta. Když si vezmeme, že v roce 2005 to by-
lo téměř devět procent a světový průměr
jsou čtyři procenta, je to bezesporu pozi-
tivní posun. To, že Temelín se zlepšuje, do-
kládá i množství článků a reportáží o naší
elektrárně, kterých výrazně ubylo. Je to do-
kladem toho, že poruch je méně a normál-
ní provoz není pro média pochopitelně za-
jímavý,“ zdůraznil ředitel elektrárny.

Elektřina z nových bloků? 
Tak po 15 letech práce
V další části pracovního programu seznámil
starosty ředitel přípravy nových zdrojů spo-
lečnosti ČEZ Ivo Kouklík s možnostmi roz-
voje jaderné energetiky v ČR. „Je nutné si
uvědomit, že výstavba nového bloku je bě-
hem na dlouhou trať. Pokud by došlo zítra
k rozhodnutí budovat nový jaderný blok, tak
první elektřina z něho začne proudit za
13 - 15 let. Vlastní výstavba by sice trvala
asi šest let, ale zbývající čas by připadal na
legislativní a povolovací proces. Přitom již
kolem roku 2015 začne mít naše republika
problémy s tím, aby byla v pokrytí spotřeby
soběstačná,“ uvedl Ivo Kouklík málo vníma-
ný aspekt délky trvání výstavby nového ja-
derného bloku.
To, že povolovací proces k jadernému za-

řízení je opravdu složitá a dlouhá záležitost,
nepřímo potvrdil Karel Šlégr z týmu připra-
vujícího sklad vyhořelého paliva v lokalitě
Temelína. „Posuzování stavby skladu na
životní prostředí (EIA) bylo zahájeno v čer-
venci 2003. V dubnu 2008 proběhne další
veřejné projednávání k územnímu rozhod-
nutí, když dvě kladná již z formálních důvo-
dů ministerstvo zrušilo. Je jasné, že u no-
vých bloků by seriál odvolání a průtahů byl
podobný,“ poukázal na složitost povolova-
cích procedur Karel Šlégr.
„Docela mě zaujal údaj, že tři typy moder-
ních jaderných bloků, které Ivo Kouklík

Senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa spolu s domácím starostou Karlem Lukášem při
předávání šeků Nadace ČEZ ve Dřítni

Na základě grantového řízení Nadace ČEZ převzalo v závěru března ve Dřítni třicet starostů
obcí z okolí Jaderné elektrárny Temelín symbolické šeky v souhrnné výši pět miliónů 
korun. Nadací ČEZ bylo podpořeno 30 projektů, na které obce požadovaly šest miliónů
korun. Pětimiliónový příspěvek tak pokryje 83 % požadovaných nákladů.

NADACE ČEZ PODPOŘILA 
PROJEKTY 30 JIHOČESKÝCH OBCÍ 

Poslední čtvrtek v březnu se sjela do sálu hospody ve Dřítni třicítka starostů obcí z okolí
elektrárny Temelín. „Jako hostitelé jsme pro vás připravili batohy se jménem naší obce. 
V něm najdete brožurku s historií Dřítně, domácí chléb z naší pekárny a myslím, že se do
něho vejde i šek, který dnes dostaneme od Nadace ČEZ. Energetický koláč si vezmete při
odchodu do ruky,“ přivítal kolegy starosty z třiceti obcí ve Dřítni starosta Karel Lukáš.

BATOH, CHLÉB, KOLÁČ A ŠEKY
PRO TŘICET STAROSTŮ
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územním plánem mohla tuto možnost dát.
Letos proběhne i v Dřítni třetí ročník
Oranžového roku. Na jaké akce byste
návštěvníky Dřítně v jeho rámci pozval?
Loňský Oranžový rok se určitě povedl 
a dostal se povědomí našich občanů. Letos
se nám do něho již přihlásilo 41 akcí. Určitě
velmi zajímavá bude oslava 85 let vzniku
hasičů ve Velici, která bude spojena se
srazem rodáků. Tělovýchova v Dřítni letos
oslaví 45 let a připravuje samozřejmě zají-
mavé akce. Úplnou novinkou je společná
aktivita dříteňských žen a hasičů, která
má název Pastelka. Začne nyní na jaře a
skončí s poslední akcí našeho kalendáře
Oranžového roku. V celém tomto období
budou děti malovat, co se v obci a jejich
částech stalo a na závěr budou nejzajíma-
vější práce u nás v obci vystaveny.

Václav Brom

Pane starosto, dnes jste od zástupců
elektrárny Temelín a Nadace ČEZ pře-
vzal šek na 400 tisíc korun. Jak peníze
využijete?
Půjdou na pokračování stavební rekonstruk-
ce budovy naší základní školy, na které se
ČEZ podílí několik let. V minulých letech
jsme dokončili přístavbu kuchyně, jídelny
a prostory pro vedení školy. Letošní dar
Nadace ČEZ nám pomůže při vybudování
jiného vchodu do školy, místnosti pro dru-
žinu a vybudujeme i novou učebnu.
Škola ve Dřítni je již léta chloubou obce. 
Jako relativně malá obec máte devíti-
letku. Udržíte ji i do budoucna?
Škola k obci patří a bez ní by zde bylo smut-
no. Požadavky na zázemí školy rostou, pro-
to do jejího zázemí neustále investujeme
a určitě máme zájem devět tříd mít naplně-
ných a udržet je. Loni do první třídy nastou-
pilo dvacet pět dětí a letos se jich u zápisu
hlásilo dvacet osm.
Dostatečný počet malých dětí je i dokla-
dem toho, co je v posledních letech vi-
dět v obci - nová výstavba či připravené
parcely pro rodinné domky. 
Je tam spojitost?
Rozestavěných nezkolaudovaných domků
a přidělených parcel pro jejich výstavbu
máme nyní asi šedesát. Nyní děláme změ-
nu územního plánu obce, který území obce
rozšíří o další stavební parcely. Zatím o po-
zemky zájem je a věřím, že i do budoucna
bude. Je jasné, že bez mladých lidí, kteří
mají kde bydlet, založí rodinu a jejich děti
naplní školku a školu, se nemůže Dříteň
dále rozvíjet. Víte, než se začala stavět elek-
trárna Temelín, tak obec stagnovala. Řadu
let zde nepřibyl jediný domek či byt. V roce
1991 jsme měli 450 obyvatel, nyní je to 720

obyvatel a jak jsem řekl před chvílí, tak po-
kračuje výstavba na 60 pozemcích. Myslím,
že do budoucna Dříteň a tisíc obyvatel ne-
ní utopie. Důležité je, abychom jim zde vy-
tvořili podmínky pro dobrý život.
Jak se díváte, v této souvislosti, na
možnost dalšího rozšíření elektrárny
Temelín?
V současné době připravujeme zpracování
nového územního plánu obce, který by mohl
být mnohem odvážnější k rozvoji bytové
výstavby. Především se nám však musí po-
dařit vykoupit vhodné pozemky. Zastupi-
telé ve všech částech naší obce nyní mají
úkol vytipovat takové vhodné lokality a
mluvit i s jejich majiteli, jestli mají ochotu je
prodat. Dnes se o možné dostavbě Teme-
lína začíná mluvit stále hlasitěji a častěji 
a je jasné, že by přinesla do regionu nové
lidi. Ti samozřejmě musí i bydlet a pět ki-
lometrů vzdálená Dříteň by jim s novým 

Nejstarší záznam o Dřítni se datuje rokem 1432 a zmiňuje se o Mikuláši ze Dřítně. První 
elektrické světlo se v obci rozsvítilo 9. ledna 1927. Dnes v obci vzdálené pět kilometrů 
od největší české elektrárny žije 720 obyvatel a jak říká starosta Karel Lukáš, není žádnou
utopistickou představou, aby obec v následujících letech měla svých obyvatel tisícovku.
„Než se začal stavět Temelín, tak obec stagnovala. Dnes lidé staví na šedesáti pozemcích
a další se obec bude snažit připravit, protože zájem trvá,“ říká úvodem rozhovoru starosta
obce Karel Lukáš.

BEZ ŠKOLY BY BYLO SMUTNO

Starostové Karel Lukáš (vlevo) a Stanislav Helige při předávání šeků Nadace ČEZ ve Dřítni

„Obce v okolí elektrárny Temelín mají o spo-
lupráci zájem a do jednotlivých řízení se
aktivně zapojují. Díky tomu může Nadace
ČEZ přispět k realizaci řady zajímavých
projektů zlepšujících kvalitu života v okolí
největší české jaderné elektrárny,“ říká 
ředitelka Nadace ČEZ Lucie Speratová.
Finanční prostředky Nadace ČEZ ve výši
550 tisíc korun využije město Týn nad
Vltavou při instalaci osvětlení na prohlídko-
vé trase a expozicích středověké podzemní
chodby. Za částku 400 tisíc vylepší obec

Dříteň místním žákům školní prostory.
Bezbariérové úpravy bude realizovat Hlu-
boká nad Vltavou v Domově důchodců.
Dětská hřiště zrekonstruují 100 tisíci koru-
nami obce Hodonice a Dolní Bukovsko.
Za přispění nadace realizují své projekty
také v Temelíně, Všemyslicích, Olešníku,
Bechyni, Protivíně, Zlivi, Albrechticích nad
Vltavou, Bečicích, Březnici, Čenkově u Be-
chyně, Číčenicích, Dívčicích, Dolním Bu-
kovsku, Horních Kněžekladech, Hostech,
Chrášťanech, Modré Hůrce, Mydlovarech,

Nákří, Pasekách, Tálíně, Zahájí, Záhoří,
Žďáru a Žimuticích.
Navíc v dalších pěti jihočeských městech
letos vyroste Oranžové hřiště. Na ně se
mohou těšit děti z Českých Budějovic,
Českého Krumlova, Horní Stropnice, Pro-
tivína a Prachatic. Tím se zvýší počet Oran-
žových hřišť na jihu Čech na sedmnáct.

Václav Brom
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bych si v budoucnu představit, že bych 
usedl do křesla operátora jaderné elektrár-
ny. Docela se mi líbila ta pracovní možnost,
kterou nám nastínil pan Šimák při diskuzi
na informačním centru. Určitě bych tady
mohl využít matiku, fyziku či přírodní vědy,
které mě baví, ale napřed mě čeká pět let
studia,“ uvažoval při prohlídce simulátoru
Martin Michálek z Hradce Králové, který si
podal přihlášku na Matematicko-fyzikální
fakultu UK v Praze.
„Zatím o svém profesním životě nemám
zcela jasno, ale musím přiznat, že své uplat-
nění v energetice či jaderné energetice si
docela umím představit. Energetika je roz-
hodně perspektivní obor, a protože jsem se
letos přihlásil na Matematicko-fyzikální fa-
kultu UK v Praze v oboru fyzika, tak je třeba
i Temelín zajímavá možnost mého budoucí-
ho uplatnění,“ uvažuje o nové možnosti pro
své budoucí uplatnění v energetice Jan Ča-
pek z Duchcova. 
„Jsem rád, že pořadatelé Matematické olym-
piády z Gymnázia Jírovcova našli pro pa-
desát finalistů v programu odpoledne k ná-
vštěvě Temelína. Právě mladí matematici
mají potenciál pokračovat ve vzdělání na
technických vysokých školách, ze kterých
naše elektrárna čerpá nové odborníky.
Potěšil mě živý zájem studentů o možnost
uplatnění se v energetice. Je třeba si uvě-
domit, že výchova personálu jaderné elek-
trárny trvá několik let a mladí matematici,
kteří dnes na Temelín přijeli, jsou ve třetím
či maturitním ročníku, takže mají před se-
bou ještě pět let na vysoké škole. Když se
po ní rozhodnou pro budoucnost v energe-
tice, tak jsou to právě ti lidé, kteří mohou
provozovat Temelín někdy po roce 2015 
a být třeba i u renesance jaderné energe-
tiky v Čechách,“ říká vedoucí personálního
útvaru Temelína Pavel Šimák, který se stu-
denty při návštěvě diskutoval možnosti 
a šance jejich uplatnění ve Skupině ČEZ.

Václav Brom

„Je velkým úspěchem každého z vás, že
jste se dostali mezi padesátku nejlepších
matematiků a zúčastnili se celostátního
kola zde v Českých Budějovicích. Naše
společnost se letos stala hlavním partne-
rem celostátního kola Matematické olym-
piády a moc si toho vážíme. Vždyť vzdělané
mladé lidi v technických oborech budeme
stále potřebovat. Potěšilo nás, že se vám
líbila včerejší prohlídka elektrárny Temelín
a to, že někteří z vás projevili zájem s naší
společností v budoucnu spojit svůj profesní
život,“ řekl při předávání ocenění nejlepším

matematikům na českobudějovické radnici
zástupce ředitele elektrárny Temelín Anto-
nín Ješátko.

Matematická olympiáda
− nejvýznamnější středoškolská
soutěž v republice
Společnost ČEZ se dlouhodobě věnuje 
a bude věnovat projektům, které podporují
vzdělanost, a tak je logické i partnerství při
Matematické olympiádě. „Věřím, že mezi pa-
desátkou mladých a chytrých lidí, kteří zde
na českobudějovické radnici přebírají oce-
nění úspěšných řešitelů, stojí i naši budou-
cí zaměstnanci,“ doplnil Antonín Ješátko.
„Loni byly úlohy, především na krajském
kole, náročnější. Nulu nemám a to je úspěch,
ale uvidíme zítra při vyhlášení výsledků. 
O tom pracovat v jaderné energetice jsem
zatím neuvažovala. Možná je to i tím, že
fyziku nemusím, ale mám ráda matematiku
či biologii, ale nejvíce mě láká architektura,
kam jsem letos dělala talentové zkoušky,“
uvedla při prohlídce Temelína studentka
čtvrtého ročníku gymnázia Alena Skálová
z Prahy, která byla jednou ze šesti dívek,
které se letos probojovaly do celostátního
kola.
Matematická olympiáda patří k nejvýznam-
nějším středoškolským soutěžím v repub-
lice. Byla první předmětovou olympiádou,
která u nás vznikla a stala se vzorem ostat-
ním olympiádám - biologické, fyzikální, che-
mické, zeměpisné. Jde o soutěž prestižní,
ale zároveň velmi obtížnou, která pokračuje
i na mezinárodní úrovni a i letos tam budou
nejlepší řešitelé reprezentovat české školství.

Pracovat na Temelíně?
Ano, umím si to představit
Padesátka finalistů si na elektrárně Temelín
prohlédla informační centrum, strojovnu
prvního bloku, podívala se k chladicím
věžím. Studenty velmi zaujal plnorozsahový
simulátor, tedy přesná kopie blokové dozor-
ny, kde, jak se ukázalo, by někteří z mladých
matematiků v budoucnu rádi pracovali.
„Exkurze na Temelíně se mi líbila a uměl

Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích hostilo v březnu 2008 celostátní kolo již 57.
ročníku Matematické olympiády. Do nejvyššího kola soutěže postoupilo 50 nejúspěšnějších
řešitelů, kteří prošli sítem školních a krajských kol. Hlavním partnerem celostátního kola
Matematické olympiády byla energetická společnost ČEZ, a mladí matematici z celé repub−
liky si tak mohli prohlédnout i elektrárnu Temelín.

NEJLEPŠÍ STŘEDOŠKOLŠTÍ 
MATEMATICI SI PROHLÉDLI
ELEKTRÁRNU TEMELÍN

Alena Skálová z Prahy a Martin Michálek 
z Hradce Králové na simulátoru JE Temelín



„Kostel sv. Prokopa byl rekonstruován v době výstavby elektrárny
Temelín. V loňském roce společnost ČEZ věnovala tři sta tisíc na
provedení opravy vnitřních omítek kostela a při pohledu na krásné
prostory kostela šlo o výbornou investici. Věřím, že dnešní bene-
fiční koncert nastartuje zajímavou hudební tradici v tomto místě
a jsem rád, že u jejího vzniku mohla být i naše energetická spo-
lečnost,“ spokojeně uvedl vedoucí oddělení komunikace elektrárny
Temelín Milan Mušák.
„Velikonoční koncert v podání vokálního souboru Dyškanti opravdu
může být začátkem, který bude ku prospěchu obou světů energie
a zároveň pomůže toto krásné místo zachovat a oživit,“ doplnil
Jiří Netík.
„Byl to opravdu nádherný velikonoční koncert v místě se skvělou
akustikou. Moc se mi to líbilo a pořadatelům i mecenášům patří
dík, že nám umožnili pět kilometrů od Týna najít nové a tak zajíma-
vé místo. Klidně bych si tu uměl představit i jazzový koncert či
kytarový recitál. Viděl bych tady i zajímavé výstavy umění, protože
plochy uvnitř kostela si o takové využití přímo říkají,“ hledal další
možnosti využití prostor kostela sv. Prokopa vltavotýnský výtvarník
Ladislav Hodný, kterého akustika a prostory kostela sv. Prokopa
doslova nadchly.

Václav Brom
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„Prostor kostela sv. Prokopa na Křtěnově je tak historicky zajímavé
a nádherné místo, kde se potkávají dva světy energie, které tady
vedle sebe nyní existují. Temelín představuje energii elektrickou,
bez které si již těžko umíme svůj život představit, a prostory kostela
jsou místem energie duchovní, která tady jednoznačně je a musí
být zachována. Přes hudbu se dnes tyto dva světy potkaly a lidé
si jejím prostřednictvím k sobě mohou najít cestu, která byla v mi-
nulém století historicky přetržena,“ řekl na úvod koncertu radní
Jihočeského kraje Jiří Netík. 

Poslední březnovou neděli uspořádalo Ob−
čanské sdružení Pomoc Týn ve spolupráci
se společností ČEZ a Farním úřadem řím−
skokatolické církve Týn první benefiční
koncert v kostele sv. Prokopa na Křtěnově.
S duchovní hudbou renesance a baroka 
vystoupil českobudějovický vokální soubor
Dyškanti a na premiérový hudební počin 
na tomto místě si našla cestu asi stovka
posluchačů. 

Radní Jihočeského kraje Jiří Netík (vlevo) s vltavotýnským farářem Markem
Donnerstagem a vedoucím komunikace Temelína Milanem Mušákem v kos-
tele sv. Prokopa

Část vokálního souboru Dyškanti, který rozezněl barokní a renesanční hud-
bou kostel sv. Prokopa ve Křtěnově.

NA KŘTĚNOVĚ SE POTKALY
DVA SVĚTY ENERGIE

Divákům se koncert líbil a ocenili ho dolouhým potleskem.
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nentu, na které vyrážel ze své keňské farmy.
Malý zámek Kratochvíle u Netolic proslul
v dřívějších dobách svými expozicemi ani-
movaného filmu. Byly tu k vidění ukázky 
z dílen takových mistrů, jakými bezpochyby
byli Jiří Trnka či Hermína Týrlová.
To už je sice minulostí, přesto však není dů-
vod Kratochvíli při cestách na Prachaticko
vynechávat. Krásné interiéry zůstávají.
Vstupní sál a jídelnu v přízemí vyzdobil mal-
bami s loveckými motivy Georg Widmann.
Strop společenských sálů v prvním patře
pokrývá bohatá štukatérská výzdoba s ná-
měty z římských dějin, mistrovské dílo Anto-
nia Melany. Celý zámek se nyní jakoby vra-
cí do doby svého vzniku. Lidé tady mohou
vidět obnovené apartmány posledních Ro-
žmberků, Viléma a Petra Voka. „V červnu
bychom měli otevřít celé první patro,“ řekl
Pavelec.
V bývalých hospodářských budovách vznik-
nou expozice pro děti, jejich podobu však
vedení NPÚ zatím tají.
Na zámku se budou také v červnu a červen-
ci konat divadelní představení. Divadelní
spolek z Netolic v zámeckém areálu opa-
kovaně po několik večerů zahraje předsta-
vení Hrátky s čertem a Pyšná princezna.

Pavel Hlouch 

Unikátní hoslovický mlýn je velmi starý. Pí-
semné prameny jej dokládají už v 16. stole-
tí. Současný areál tvoří tři roubené či zděné
stavby kryté došky, samotný mlýn, stodola,
menší hospodářské stavení, přilehlý rybník
s náhonem, sad a louky. Za dokonalou at-
mosféru dávných dob mohou jeho posled-
ní vlastníci, kteří se od padesátých let izo-
lovali od společnosti a odmítli brát na vě-
domí technický pokrok. V posledních letech
mlýn sice chátral, ale Jihočeský kraj jej ne-
chal opravit za osmnáct miliónů korun a ta-
ké z toho důvodu tady bude pro příchozí
připraven pestrý program. Například v peci
budou pekaři připravovat chléb a placky,
které návštěvníci budou moci ochutnat
zdarma.
K příjemné pohodě zde budou vyhrávat
harmonikáři a minulé časy tady navodí
hudební skupiny, které zahrají a zapívají
staré kramářské písně. Hoslovický skanzen
provozuje Muzeum středního Pootaví ve
Strakonicích.
Je dobře, že jižní Čechy už mají také svoji
expozici lidové architektury, která tady do-
sud chyběla. Dočká se však zdejší skanzen
někdy rozšíření? Ředitel muzea Miroslav
Špecián uvedl, že ano. „Počítáme s tím, že
by tady bylo takové muzeum zdejšího kraje
- šumavského podlesí. Takže v budoucnu

sem soustředíme další drobné stavby.
Ovšem kolik jich bude a které to budou, to
zatím ještě nevíme,“ řekl Špecián.
Řeklo by se, že takový proslulý a známý
zámek, jakým je Hluboká, už nemůže lidem
nic dalšího nabídnout. Opak však je prav-
dou. Ředitel Národního památkového ústa-
vu v Českých Budějovicích Petr Pavelec
sdělil, že převratnou novinkou bude celo-
roční provoz. „To znamená, že zájemci sem
budou moci přicházet i v zimě, kdy většina
památek bývá uzavřena,“ objasnil.
Celoroční trasa, která bude otevřena pořád,
povede přes apartmány posledního maji-
tele zámku Adolfa Schwarzenberga. Ten
proslul svoji loveckou vášní, a proto k nej-
zajímavějším exponátům na této trase pat-
ří trofeje a zbraně v lovecké jídelně.
Pracovníci NPÚ chystají zpřístupnění i II.
patra zámku, které zatím bylo vždy uzavře-
no. Tady se nacházejí bohatě vybavené
pokoje určené hostům, jeden z nich na-
příklad v 19. století obýval i pražský arcibis-
kup, kardinál Bedřich Schwarzenberg.
Za návštěvu určitě stojí i nedaleký lovecký
zámek Ohrada, ve kterém je letos otevřena
africká expozice Adolfa Schwarzenberga.
Na ní jsou vystaveny trofeje, jež tento šlechtic
získal při častých lovech na černém konti-

Celkový pohled a záběr z vnitřní expozice vodního mlýna v Hoslovicích

Podívat se na to, jak se pracovalo ve starodávném vodním mlýně, už letos nebude v jižních
Čechách žádný velký problém. Právě v Hoslovicích na Strakonicku mohou lidé zhlédnout 
unikátní mlýnský objekt. Uvidí také funkční žentour, kterým se mlelo obilí, v akci bude 
i hlavní zařízení této technické památky − vodní kolo.
Zajímavé novinky čekají i na návštěvníky zámků Hluboká a Kratochvíle.

LIDÉ MOHOU NAVŠTÍVIT NOVÝ
SKANZEN V HOSLOVICÍCH
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byly, nám bylo umožněno za souhlasu ře-
ditele chrámové hudby města Lurdy vystou-
pit v podzemní bazilice Pia X. před dvaceti
tisíci poutníky. Sbor Záviš předvedl část
české mše v českém jazyce, kterou jsem
sám složil. Ohlas na naše vystoupení byl
mimořádně vynikající,“ řekl Chvátal.
Jak je tedy patrné, kromě řízení Záviše se
dlouholetý sbormistr zabývá též kompono-
váním. Složil například mši Chvalte Hospo-
dina nebe i země.
Nedávno sbor Záviš vystupoval i na osla-
vách stého výročí povýšení Hluboké nad
Vltavou na město.
Sbor Záviš vydal dvě cédéčka, jedno s vá-
nočními a českými a moravskými lidovými
písněmi, druhé právě z hlubockých oslav,
z vystoupení při slavnostní bohoslužbě 
v místním kostele.
Za zmínku stojí také to, že sbor se nejme-
nuje podle šlechtice Záviše z Falkenštejna,
jak se mnozí domnívají. „Název byl vybrán
podle staročeského kněze, básníka a sou-
časně hudebního skladatele Záviše, který
žil v druhé polovině 14. století a narodil se
v Zapech u Prahy,“ upozorňuje sbormistr.
Historie Záviše je velmi dlouhá. Založen byl
už v roce 1863, kdy na podzim Alois Nedo-
bilý vypracoval jeho stanovy. Zpočátku to
byl pouze mužský sbor, ale už v dobách I.
republiky vystupoval jako smíšený.
Ladislav Chvátal má dvě dcery, vnuka a
dvě vnučky. Trochu ho však mrzí, že pouze
jediná vnučka Šárka zůstala věrná rodové
tradici a učila se hrát na klavír. 
„V současné době studuje vysokou školu
a na hudbu nemá čas, ale třeba se k ní
zase jednou vrátí,“ doufá. Kromě zpěvu se
sbormistr věnuje i psaní divadelních her,
z nichž některé už zahrál místní divadelní
soubor Křižáci. 
Ten také děkuje Městskému úřadu v Hlu-
boké nad Vltavou a všem sponzorům za
podporu, bez níž by sbor nemohl existovat.
A je naděje, že sbor Záviš by mohl být opět
smíšený? „My bychom se tomu nebránili,
ale potíž je v tom, že muži podnikají a říkají,
že na zpívání nemají čas. Pokud by se však
našlo pět tenorů a pět basů, tak bychom
byli rádi. Zájemce uvítáme s radostí,“ uza-
vřel Chvátal.

Pavel Hlouch 

Později, když začal studovat gymnázium
v Českých Budějovicích, chodil i do hudeb-
ní školy. Pak rovněž v jihočeské metropoli
absolvoval pedagogickou fakultu, obor čes-
ký a ruský jazyk. Celý život učil a k tomu
ještě zvládl dálkové studium konzervatoře
v Praze, v oboru hra na housle. Po mnoha
peripetiích, komunistům vadil jeho nedělnic-
ký původ, nakonec ještě vystudoval dějiny
a teorie hudby na Filozofické fakultě Karlo-
vy univerzity v Praze.
Ty pak vyučoval i na Pedagogické fakultě
v Českých Budějovicích až do odchodu do
důchodu. Se souborem Záviš, kde působí
od čtyřicátých let minulého století, zažil
chvíle dobré i zlé. Dobře si pamatuje rok
1951, kdy soubor dočasně ukončil činnost.
„Tehdy bylo nařízeno, že máme být pod
nějakou organizací, a tak jsme přešli pod
závodní výbor ROH Svazu zaměstnanců
státních lesů. To se však některým starším
členům nelíbilo a ti to bojkotovali. Tehdy
se vystupovalo jen při některých slavnost-
ních příležitostech a zpívaly se hlavně bu-

dovatelské písně,“ objasnil sbormistr.
V roce 1967 se zasloužil o obnovení Záviše.
Zpočátku to byl mužský sbor, později smí-
šený sbor a v současnosti je to čtyřiceti-
členný ženský sbor. Nejmladší člence Janě
Fikotové je patnáct let, na opačném pólu
se nacházejí osmdesátnice. Pestrá je rov-
něž směs povolání uvnitř sboru, jsou v něm
úřednice, učitelky, zdravotní sestry, lékařka,
ženy v domácnosti i důchodkyně. O svých
svěřenkyních Ladislav Chvátal říká: „Zpívají
rády a na každé veřejné vystoupení se těší.
Všechny je spojuje zájem o hudbu, zpěv a
radost z úspěchů.“ V repertoáru Záviše pře-
važují české, moravské a slovenské lidové
písně a chrámové skladby. Kromě nich sbor
zpívá též lidové písně slovanských národů.
Sbor Záviš si vydobyl renomé i v zahraničí.
Vystupoval na koncertech v Německu, Ra-
kousku, Slovensku, Švýcarsku a Francii,
kde exceloval ve světoznámém poutním
místě Lurdy. „Zde se nám dostalo velkého
uznání. Jako jedinému z dalších čtyř evrop-
ských pěveckých  souborů, které tady také

Více než čtyřicet let vede ženský hudební sbor Záviš v Hluboké nad Vltavou zdejší rodák
sedmasedmdesátiletý sbormistr Ladislav Chvátal. Hudba byla jeho velkou láskou odjakživa,
na housle se naučil hrát už jako malý chlapec. „Dá se říct, že je to rodinná tradice, v sou−
boru Záviš vystupoval už můj otec,“ řekl Chvátal. 

SBORMISTR CHVÁTAL SI CENÍ
VYSTOUPENÍ ZÁVIŠE V LURDECH

Hudební sbor Záviš se svým sbormistrem Ladislavem Chvátalem (vpravo)



Jana Truhlářová (Záboří, 14 let) Barbora Hátleová (ZŠ Máj II. České Budějovice, 13 let)

Michaela Veselá (ZŠ Žimutice, 11 let)

Michaela Macurová
(Týn nad Vltavou, 11 let)

Kristina Krátká (ZŠ Neznašov, 8 let)

20 ČTENÍ A SOUTĚŽE PRO DĚTI

Úvodní dětskou výtvarnou soutěž jsme vyhlásili v prvním letošním čísle. Jejím 
tématem byly „VELIKONOCE“ a podle ohlasů a stovky obrázků, které nám přišly,
jsme téma na úvod zvolili dobře. Tolik nakreslených kuřátek, zajíčků, beránků či
vajíček jsem pohromadě ještě neviděl. Bylo těžké vybrat pouze několik obrázků,
ale nakonec přinášíme pět obrázků, jejichž autoři dostanou věcné ceny.
Krabičku s dárky posíláme i Mateřské školce Šumavská do Strakonic a děkujeme
za krabičku s velikonočními výrobky, kterou jsme dostali. Dáreček posíláme i Mi-
chalu a Vašíkovi Čadkovi do Žďáru, kteří společně s maminkou složili básničku
Temelín, kterou otiskujeme.

TEMELÍN
Vedou dráty z Temelína, lampička si svítí
prý v nich bydlí elektřina. - to je díky elektřině,
Není slyšet ani vidět, vidíš ty můj milý.
tiše říká maminka. Je to díky elektřině,
Lednice si trochu vrčí, co dělají v Temelíně.

Téma další výtvarné i literární soutěže se jmenuje „Na kole“. Obrázky i literární
dílka by měly zobrazovat kolo a zážitky či nebezpečí při jízdě na něm. Těšíme se
na vaše obrázky i příběhy. 
Uzávěrka je 10. června 2008 a autoři vybraných prací se mohou těšit na dárek od
elektrárny Temelín. Svá dílka posílejte na adresu: JE Temelín, Václav Brom, od-
dělení komunikace, 373 05 Temelín. Na obálku napište: Soutěž Temelínek.

HRAJEME SI S TEMELÍNKEM


