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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
rok 2014 bleskově odkrojil své dva první měsíce.
Letošní zima byla opravdu mírná a nebývale slu-
nečná. To dokládá i statistika meteorologů. Ti
na konci února uvedli, že z celé zimy bylo mra-
zových pouze šest dní. Slunce nám svítilo oproti
předchozí zimě 220 hodin, což je dvojnásobek.
A teplotní průměr se dostal na nebývalé plus dva
stupně Celsia. Díky tomuto průběhu zimy jsme
doma ušetřili za topení. Silničáři ušetřili za posy-
pové materiály. Nyní je potřeba věřit, že tyto úspo-
ry v přicházejícím jaru vloží do oprav silnic, které
v řadě úseků nejsou v dobré kondici. Oranžové
vesty byly na mnohých místech silnic již vidět
při prořezávce křovin a čištění krajnic či příkopů.
To vše pomůže nám řidičům jezdit bezpečněji. 
Krátce se vrátím k loňskému roku u nás na elek-
trárně Temelín. Díky spolehlivosti provozu bloků
se nám opět podařilo výrobu elektřiny posunout
za hranici 15 miliard kWh. Takové množství čistě
a bezpečně vyrobené elektřiny pokryje spotřebu
dvaceti procent České republiky. A protože ja-
derné elektrárny patří k nejlevnějším zdrojům vý-
roby elektřiny, tak jsou i brzdou nárůstu její ko-
nečné ceny. 
A co nás čeká na elektrárně letos? Opět plánu-
jeme vyrobit 15 miliard kWh elektřiny. První le-
tošní odstávku pro výměnu paliva v reaktoru 
zahájíme na druhém bloku 26. dubna. Na prv-
ním bloku začne odstávka 28. června. Během
ní nás především čeká výměna nízkotlakých ro-
torů turbíny, díky které zvýšíme výkon turboge-
nerátoru o dvě procenta. Nové rotory vyrobené
ve Škodě Power jsme v únoru ukázali i panu pre-
zidentovi Miloši Zemanovi, který nás poctil svou
návštěvou.
Nadále budeme pokračovat v realizaci opatření,
která vyplynula ze zátěžových testů EU. Již v úno-
ru jsme zahájili přípravu stanovišť pro dva nové
externí dieselgenerátory. Jejich osazení proběhne
ještě na jaře a spuštění agregátů je plánováno
na podzim. Letos tak zprovozníme jedenáctý způ-
sob elektrického napájení temelínských bloků. 
Jarní slunce získává na síle a věřím, že nám při-
nese i více životní energie do úspěšného roku
2014. Přeji vám krásné, slunečné a teplé jaro.

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín
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hem či komentářem k fotografii. Uveřejněné fotografie oceníme
drobnými dárky. Uzávěrka je 7. dubna 2014 a foto posílejte na
adresu vaclav.brom@cez.cz.

Přinášíme z archivu elektrárny Temelín
Tentokrát jsme pro fotografie na stránku určenou pro naše foto-
grafy - čtenáře sáhli do archivu Jaderné elektrárny Temelín. Díky
tomu jsme se přenesli o řadu let zpátky, do doby, kdy elektrárna
byla ještě staveništěm. Věříme, že pro vás bude pětice historických
snímků také zajímavá. 

Tradiční přehlídka fotografií čtenářů Temelínek pokračuje vyhlá-
šením prvního kola roku 2014. Pro ně vyhlašujeme téma „Snímek,
který mám opravdu rád“. Podívejte se do archivů fotek a za-
vzpomínejte. Určitě najdete obrázek s krásným a poutavým pří-
během, který se váže k jeho vzniku nebo k fotografovanému 
objektu či osobě. Prostě snímek, který mám z nějakého důvodu
opravdu rád. Pošlete nám ho s tímto příběhem. Těšíme se na
vaše snímky a příběhy, které je provází.
Každý z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně dvě
fotografie ve formátu JPG o velikosti 1600 x 1200 pixelů s uve-
dením svého jména, věku, adresy a samozřejmě krátkým příbě-
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Unikátní pohled na osazení tlakové nádoby 
reaktoru. Její výška je 10,9 metru, průměr
4,5 metru a tloušťka stěny 200 milimetrů.

Ve svém vrcholu probíhaly stavební práce na hlavních objektech 
v nepřetržitém provozu. Fotografie ukazuje stavbu kontejnmentů.

FOTOPŘEHLÍDKA 2014
TÉMA 1/2014: „SNÍMEK, KTERÝ MÁM OPRAVDU RÁD“

Osazení vrchlíku kontejnmentu byla pro stavaře
velmi náročnou transportní operací. Na spodní
části je dobře vidět připravený havarijní sprchový
systém kontejnmentu.

Zdvihání jednoho z připravených dílů 
kontejnmentu

Stavba současné temelínské dominanty, tedy jedné ze čtyř chladicích věží.
Každá je vysoká 155 metrů a jejich průměr v patě je 130 metrů.



které budou v rámci modernizace namon-
továny do turbíny prvního bloku během
letní odstávky pro výměnu paliva,“ uvedl
ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Marek Sviták, Václav Brom
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hem diskuze zodpověděl všechny naše
dotazy. Bylo vidět, že i díky minulosti dění
kolem Temelína stále sleduje,“ svěřil se 
s bezprostředním dojmem Petr Prokeš,
odborný asistent ředitele.
Na závěr návštěvy se pan prezident vydal
na strojovnu prvního bloku. „Panu prezi-
dentovi jsme ukázali nové nízkotlaké rotory,

Návštěva temelínské elektrárny se usku-
tečnila závěrečný den cesty Miloše Zema-
na po Jihočeském kraji. Během tří dní se
setkal s představiteli kraje, jednal s vede-
ním okresních nemocnic, diskutoval se 
studenty a občany na řadě míst v kraji.
Temelín byl jedním ze čtyř jihočeských
podniků, které prezident osobně navštívil.
Tady nejprve prezident republiky jednal 
s vedením společnosti ČEZ a elektrárny
Temelín. „Přestože návštěva prezidenta re-
publiky pro nás není novinkou, je to vždy
velmi významná událost. Navíc Miloš Ze-
man se jako český premiér významně za-
sloužil o spuštění elektrárny, kdy Temelín
byl vystaven řadě tlaků z Čech i zahraničí.
Vážíme si toho, že jsme ho mohli po čase
na Temelíně opět přivítat, tentokrát však 
v mnohem klidnějším období,“ řekl Ladi-
slav Štěpánek, člen představenstva spo-
lečnosti ČEZ a dodal, „pana prezidenta
jsme informovali o provozu a bezpečnosti
elektrárny, o chystané modernizaci turbíny
a také o vývoji přípravy dostavby.“

Bylo to velmi příjemné setkání, 
říkají energetici
Pan prezident využil návštěvy i ke krátkému,
ale velmi milému setkání se zaměstnanci
elektrárny, kteří zaplnili největší zasedací
místnost. Diskutovalo se především o zku-
šenostech Miloše Zemana z dob spouštění
prvního výrobního bloku, kdy byl předse-
dou vlády ČR. „Miloše Zemana si pamatuji
z dob spouštění. Společně s ministrem
průmyslu Miroslavem Grégrem, předsed-
kyní SÚJB Danou Drábovou a ředitelem
elektrárny Františkem Hezoučkým patřili
k nejvýraznějším osobnostem, které se
zasloužili o uvedení Temelína do provozu.
I proto bylo zajímavé slyšet, jak po tolika
letech tehdejší dobu hodnotí. Jsem rád,
že pan prezident zůstal příznivcem jader-
né energetiky,“ řekl Pavel Šimák z útvaru
nábor Skupiny ČEZ.
„S Milošem Zemanem jsem se osobně set-
kala poprvé. Jsem ráda, že čeští prezidenti
mají o návštěvu Temelína zájem. Před ne-
dávnem u nás byl Václav Klaus, nyní Miloš
Zeman. Těší mě, že oba jadernou energe-
tiku podporují,“ poznamenala Jitka Mamu-
lová z controllingu.
„Pan prezident působil velmi příjemně a bě-

Sedmdesát minut trvala únorová návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Jaderné elektrárně
Temelín. „Temelín je moje srdeční záležitost a víte, že jsem zastánce dostavby elektrárny. Chtěl bych 
blahopřát vám všem, že se vám daří zlepšovat její provoz. Je dobře, že se přitom využívá i českých 
strojírenských firem,“ řekl prezident republiky během setkání se zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín.

TEMELÍN JE MOU SRDEČNÍ
ZÁLEŽITOSTÍ, UVEDL PREZIDENT

Miloš Zeman si za doprovodu člena představenstva ČEZ Ladislava Štěpánka prohlédl nové 
nízkotlaké rotory vyrobené ve Škoda Power.

■ Další fotografie z návštěvy prezidenta ČR
najdete na www.temelinky.cz.

Návštěva prezidenta republiky na JE Temelín trvala sedmdesát minut.



obrovských rychlostech a teplotách. Na-
příklad obvodová rychlost nejdelších, přes
metr dlouhých lopatek, je téměř 2500 km/h,
tedy přibližně dvakrát více než je rychlost
zvuku. Navíc se turbína otáčí v prostředí,
kde má pára teplotu 270 °C. Tehdy se ale
v rámci RVHP počítalo s tím, že plzeňská
Škoda si na Temelíně vyzkouší turbínu, kte-
rou pak budou dodávat do dalších zemí.
To se nakonec nestalo a nově konstruované
turbíny pracují pouze u nás na Temelíně.

úplně nového turbogenerátoru o výkonu
1000 MWe. To znamenalo použít nové
materiály, výpočetní kódy, nové simulace.
Přitom bylo potřeba zohlednit i extrémní
podmínky, ve kterých pracuje.

Můžete trochu upřesnit tyto extrémní
podmínky?
Temelínská turbína je svými parametry nej-
větší ve střední Evropě. Při provozních otáč-
kách tři tisíce za minutu působí na lopatky
odstředivá síla přibližně 250 tun. A to při

Pane řediteli, proč Temelín mění
nízkotlaké rotory turbíny?
Touto investicí sledujeme tři věci. Zaprvé
pokračujeme ve zvyšování efektivity pro-
vozu. Nové rotory nám umožní zvýšit výkon
turbogenerátoru o dvě procenta. Využije-
me tedy další možnosti, jak provoz a efek-
tivitu elektrárny dále vylepšit.
Za druhé tím chceme definitivně uzavřít
temelínskou kapitolu nazvanou „Turbína“.
Není tajemstvím, že v minulosti jsme se
především na turbíně potýkali s řadou pro-
blémů. Vysokotlaké rotory máme vyměněny
od roku 2007 a teď přesně podle našeho
plánu přichází řada na nízkotlaké díly. A ta-
dy je to zatřetí - výrobcem garantovaná ži-
votnost rotorů končí v letech 2016, 2018.
Jejich výměna je tak poslední krok projek-
tu, kterým směřuje k zajištění dlouhodobě
stabilního provozu turbíny. 

Vzpomněl jste počáteční problémy
turbíny. Co bylo podle vás jejich 
příčinou? 
Turbogenerátor 1000 MWe byl prototypové
zařízení, které pracovalo v úplně jiných pro-
vozních podmínkách, než pro které byla
Škoda Plzeň zvyklá turbíny dodávat. Když
se elektrárna projektovala, jednou ze zva-
žovaných variant byl blok s dvěma turbo-
generátory o výkonu 500 MWe. To by bylo
logické pokračování vývoje v této oblasti.
Právě v té době byl v elektrárně Mělník
uveden do provozu blok právě o výkonu
500 MWe. Bylo však rozhodnuto o vývoji

O dvě procenta plánuje elektrárna Temelín letos zvýšit svůj elektrický výkon na prvním bloku a v roce 2015
i na druhém. Podle ředitele Miloše Štěpanovského toho dosáhne díky novým nízkotlakým rotorům turbíny.
Po loňském zvýšení výkonu reaktoru o čtyři procenta tak Temelín udělá další krok k efektivnější výrobě.

NOVÉ ROTORY: PLUS DVĚ 
PROCENTA PRO TEMELÍN

■ Dokončení na straně 6
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cíl stanovený sumárně pro celou EU, při-
čemž jednotlivé země by k jeho naplňo-
vání přistupovaly podle individuálních geo-
grafických a ekonomických podmínek 
a omezení. K tomuto řešení se přiklání
česká strana, protože závazný vysoký po-
díl OZE by v podmínkách České repub-
liky mohl znamenat navýšení beztak již
dost vysokých nákladů na elektřinu pro
průmysl a domácnosti.
Proč se vrcholové orgány EU vůbec za-
bývají harmonizací jednotlivých strategií?
Klimatická politika EU, prosazovaná formou
závazného předepisování podílu a doto-
vání OZE, vykazuje závažné dopady na
energetický sektor. Jenom pro srovnání 
- cena elektřiny v Evropě je nyní zhruba
dvakrát vyšší než v USA. Tato skutečnost
však zásadně ovlivňuje konkurenceschop-
nost evropského průmyslu, což v budouc-
nu samozřejmě může mít výrazné dopa-
dy i na životní úroveň obyvatel EU.

Další názory na energetiku naleznete 
na blogu autora:
www.Nejedly.blog.idnes.cz

pro naplnění tohoto cíle prostřednictvím
rozvoje jaderné energetiky, což je ostatně
předpokládáno v rozpracované státní ener-
getické koncepci ČR. V Bruselu v součas-
né době probíhá komplikovaná diskuze 
k otázce závaznosti podílu OZE v energe-
tickém mixu. Podle pracovního návrhu
Evropské komise by mohlo jít o indikativní

Koncem února ministři průmyslu a hospo-
dářství členských zemí projednávali v Ra-
dě EU pro konkurenceschopnost mož-
nosti propojení dvou protichůdných
evropských strategií s přímou vazbou 
na sektor energetiky. 
Jedna strategie formuluje záměr navýšení
podílu průmyslu na evropském HDP na
20 %. Tento cíl se České republiky bez-
prostředně netýká, protože vzhledem 
k historické průmyslové tradici je u nás
podíl průmyslu podstatně vyšší. Zpraco-
vatelský průmysl u nás přispívá k HDP 
v rozsahu 25 % a průmysl jako celek 32 %.
Druhá strategie vychází z tzv. modifikova-
ného klimaticko-energetického balíčku,
který Evropská komise představila v lednu.
Tento balíček obsahuje návrh, aby EU jako
celek snížila emise CO2 do roku 2030 
o 40 % ve srovnání s rokem 1990 a navýši-
la podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v ener-
getice na 27 %.
Z pohledu české energetiky je dobrou
zprávou skutečnost, že prioritním cílem
EU bude snižování emisí CO2. To podle
názoru českých zástupců otvírá prostor

Petr Nejedlý, specialista elektro útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ

MŮJ NÁZOR NA DĚNÍ V ENERGETICE

Počáteční problémy s turbínou jsou
nyní již vyřešeny?
Ano, kvůli turbíně jsme loni nemuseli ani
jednou bloky odstavovat. Na druhou stranu
se za tím skrývá velké úsilí výrobce, spolu-
pracujících firem i našich lidí. Bez podrob-
né kontroly všech dílů turbíny se neobejde
žádná odstávka pro výměnu paliva. Před
připojením bloku k síti vždy čeká škodo-
váky přesná hodinářská práce v podobě
vyvažování celé turbíny. Šedesát metrů 
dlouhé a dva tisíce tun těžké zařízení se
totiž vyvažuje s přesností na setiny milimetrů. 

V čem se budou nové rotory lišit 
od těch stávajících?
Bude se jednat o nové rotory. Při jejich
konstrukci vycházel výrobce z dosavadních
zkušeností s předchozími temelínskými
rotory. Musel také zohlednit naše základní
požadavky, tedy zvýšit výkon, zlepšit pro-
vozní parametry a prodloužit životnost.
Budu-li konkrétní, tak ke stávajícím čtyřem
oběžným kolům jednoho rotoru nově při-
bylo páté a změnil se tvar a uchycení lo-
patek. Díky tomu dokáže nový rotor efek-
tivněji využít páru, což se projeví ve vyšší
výrobě.

O kolik elektřiny tedy vyrobíte více
po letošní výměně rotorů?
Už nyní bezpečně a čistě vyrábíme elek-

má s výrobou turbín letité zkušenosti.
Pravda, výrobu tisícimegawattové turbíny,
kterou máme na Temelíně, se učila právě
u nás. Nyní je součástí jihokorejského kon-
cernu Doosan a turbíny dodává do celého
světa. Jsem přesvědčen, že temelínské 
i světové zkušenosti, pomohou Škodě
Power naplnit naše očekávání, tedy velkou
spolehlivost a vysokou efektivitu výroby
elektřiny.

Marek Sviták

třinu pro pětinu České republiky. Ze zvý-
šeného výkonu pak máme potenciál ročně
vyrobit až 340 miliónů kWh elektřiny, což
odpovídá spotřebě přibližně stovky tisíc
českých domácností. Přitom se nemusí
spálit 300 tisíc tun hnědého uhlí a do
ovzduší vypustit přibližně 250 tisíc tun CO2. 

Tyto rotory už budou elektrárně 
sloužit do konce její životnosti?
Takové je naše očekávání a takové bylo
také zadání pro výrobce. Škoda Power

Nové nízkotlaké rotory v roce 2014 zvýší výkon turbogenerátoru 1. bloku a v příštím roce 2. bloku.

■ Pokračování ze strany 5
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mových dieselgenerátorů,“ vysvětluje tis-
kový mluvčí elektrárny Temelín Marek
Sviták.

Každý ze dvou nových naftových motorů,
jehož výkon je 4 000 kW (kilowatt), což
odpovídá asi 60 osobním vozidlům, je
určen pro jeden blok. Může však napájet
i sousední blok. Hodinová spotřeba nafty
agregátu je při plném výkonu 787 litrů.
Tyto nové záložní zdroje jsou od bloku
vzdáleny pouze několik stovek metrů. 
V jejich blízkosti však nejsou vysoké bu-
dovy, které by je v případě zemětřesení
mohly poškodit. I přesto jsou tyto stanice
projektovány a konstruovány tak, aby odo-
laly i pádu letících předmětů.

Václav Brom

Koncem května budou oba dieselgenerá-
torové motory, umístěné v seizmicky odol-
ných kovových kontejnerech, usazeny na
pozicích. Vlastní zprovoznění a napojení
na stávající systémy elektrárny proběhne
během odstávek obou bloků plánovaných
pro výměnu paliva. Na podzim tak obě
dieselgenerátorové stanice budou plně
funkční. „Elektrárna Temelín tak bude dis-
ponovat další plnohodnotnou rezervou
elektrického napájení. A to především pro
případ, že by nastal rozpad přenosové sou-
stavy - blackout a bloky by se nezregulovaly
na výkon pro krytí vlastní spotřeby nebo by
nenajel ani jeden z osmi stávajících systé-

Elektrárna Temelín bude i v letošním roce pokračovat v realizaci opatření přijatých na základě zátěžových
testů Evropské unie. Na podzim zprovozní jedenáctý způsob elektrického napájení bloků. V areálu elektrárny
totiž přibydou dvě nové dieselgenerátorové stanice. Přípravné stavební práce začaly v únoru.

Plného výkonu bloku bylo dosaženo 20.
února odpoledne. „Vlastní práce na opravě
trvaly asi dva dny. Při opravách tohoto ty-
pu, kdy je potřeba pracovat na vychlaze-
ném zařízení, nám nejvíce času zabere
právě vychlazení bloku a po ukončení je-
ho opětovný náhřev a zpětné najetí,“ říká
tiskový mluvčí JE Temelín Václav Brom. 

Elektroohříváky
Na kompenzátoru objemu je ve čtyřech
skupinách umístěno po sedmi ohřívácích.
Každý z nich je topná spirála uzavřená 
v trubce s příkonem 90 kW.
Kompenzátor objemu
Válcovitá nádoba o výšce 16 metrů a prů-
měru 3,5 metru, která je ze dvou třetin za-

plněna vodou a z jedné třetiny parou. Vy-
rovnává objemové a tlakové změny pri-
márního okruhu. Při poklesu tlaku se
právě zapínají elekroohříváky ve spodní
části kompenzátoru objemu. Po jejich
zapnutí se zvětší objem páry v horní části
kompenzátoru objemu a upraví tlak v pri-
márním okruhu.  

Marek Sviták

Na dvanáct dní se v únoru neplánovaně zastavil druhý blok elektrárny Temelín. Důvodem byla oprava
elektroohříváku kompenzátoru objemu. Po dohodě s energetickým dispečinkem zastavil druhý blok
výrobu elektřiny 7. února v noci a po úspěšné opravě se do provozu vrátil 19. února.  

DRUHÝ BLOK TEMELÍNA 
DVANÁCT DNÍ NEVYRÁBĚL

TEMELÍN POSÍLÍ ELEKTRICKÉ
NAPÁJENÍ BLOKŮ



vy, dobrou náladou a sladkostmi. „Letos
přišlo asi čtyřicet masek a vydržely až do
samého závěru. Věřím, že se to všem líbilo
a příští rok přijdou zas. Každý si odnesl
domů „cenu“, a to především v podobě
veselého zážitku z jednoho povedeného
sobotního odpoledne,“ říká spokojená 
starostka Číčenic Renata Regálová. 

Václav Novotný, Ladislav Kašpar, 
Renata Regálová

vecký ples. K tanci a poslechu hrála hudeb-
ní kapela „Pozor, vizita!“. Ta se většině
účastníků plesu líbila, což potvrzuje to, že
si tanečníci potleskem vyžádali hutný „pří-
davek“ muziky. „Bylo vidět, že Myslivecký
ples lidi baví. Tance dost, hudba kvalitní 
a mnozí z účastníků si navíc odnesli hod-
notnou výhru z bohaté tomboly,“ říká
Václav Novotný, jeden z účastníků bálu.                                                                                                

Na Maškarním karnevalu 
nechyběl ani kouzelník
V závěru února uspořádal Číčenický klub
ve spolupráci s obcí Číčenice Maškarní
karneval pro děti v obecním hostinci. Zá-
bavné odpoledne zahájil klaun, který přiví-
tal všechny přítomné děti v maskách s ro-
diči, prarodiči a sourozenci. Mezi přítomné
tentokrát přišel i kouzelník. Ten dokázal
dětem, ale nejenom jim, vyčarovat krásný
úsměv na tváři. Hlavně v těch malých hla-
vičkách vyvolal otázky: „Jak jen to udělal?
Jak to, že z bílého šátku byl najednou čer-
vený? Jak to, že z papírové dvěstěkoruny
byla najednou tisícikoruna? Jak jen přiča-
roval tu krásnou bílou holubičku?“ Všech-
ny děti tak měly o čem přemýšlet. 
Také klauni, kteří spolu s DJ Olinem celým
odpolednem děti provázeli, nešetřili úsmě-

„Akce Oranžového roku jsou pro naši obec
velkým přínosem. V kalendáři máme spor-
tovní, společenské, turistické akce, ale i tvůr-
čí dílny. Líbí se mi, že se při nich daří dá-
vat dohromady mladé i starší občany, a to
pomáhá stmelovat vztahy mezi generace-
mi,“ chválí si spolupráci s energetiky paní
starostka.

Šestý Myslivecký ples 
s hudebním přídavkem
Myslivecké sdružení Strážka Číčenice us-
pořádalo na začátku února již VI. Mysli-
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„Půjde o výměnu obvodového pláště bu-
dovy polikliniky, oken a rekonstrukci stře-
chy v předpokládané ceně 16 miliónů ko-
run.  Hlavním cílem je významná úspora
energií. Tím vedlejším bude zkvalitnění
vzhledu budovy,“ uvedl starosta Týna nad
Vltavou Milan Šnorek.
V případě vltavotýnské polikliniky jde o dru-
hou a konečnou etapu rekonstrukce vněj-
šího pláště tohoto objektu. „V rámci první
etapy, kterou jsme realizovali v letech
2012 – 2013, jsme zateplili a zrekonstruo-
vali čelní stěnu budovy včetně hlavního
vstupu. Nyní je na programu dokončení
všech tří zbývajících stěn,“ poznamenal
starosta.

Obce a města v okolí elektrárny Temelín nyní skládají přehled kulturních, společenských a sportovních
akcí, které zařadí do kalendáře devátého Oranžového roku. Tedy do akcí, které se uskuteční s podporou
společnosti ČEZ. „Pro letošní rok jsme do kalendáře zařadili 21 akcí, a ty první proběhly nyní v únoru,“ 
říká starostka Číčenic Renata Regálová.

V ČÍČENICÍCH TO ŽIJE

Na jaře bude podle výsledků veřejné sou-
těže na dodavatele rekonstrukce jasné, zda
bude akce dokončena ještě letos, či se pro-
táhne do dalšího roku. „I přes významný
podíl ČEZ na financování akce budeme
muset sáhnout do svého rozpočtu, takže
uvidíme. V každém případě je jasné, že
bez zdrojů získaných díky Jaderné elek-
trárně Temelín bychom se do podobné,
pro město a její obyvatele velmi prospěš-
né akce vůbec pustit nemohli,“ doplnil
Šnorek.
Městská poliklinika je v Týně nad Vltavou
klíčovým zdravotnickým zařízením, kde pů-
sobí řada praktických i odborných lékařů.
Sídlí zde také lékařská služba první pomo-

ci. Tu financuje Jihočeský kraj i město. Pro
obyvatele Vltavotýnska jsou zde navíc k dis-
pozici kupříkladu zubařské, interní, chirur-
gické, ortopedické, ORL, plicní, kožní a dal-
ší ambulance. Základnu zde má i záchran-

Na zhruba šestnáct miliónů korun vyjde dokončení zateplení 
Městské polikliniky v Týně nad Vltavou. Jde o akci, která je letos 
jednou z hlavních investičních priorit města. Deset miliónů korun
plánují Týnští uhradit z prostředků získaných od společnosti ČEZ,
provozovatele Jaderné elektrárny Temelín.

Poliklinika v Týně nad Vltavou letos projde další etapou úpravy. Na
Pravá fotografie nám ukazuje již renovované čelo polikliniky s vym

ČEZ POMŮŽE A TÝN ZATEPLÍ POLI



útoku. „Především díky temelínské elektrárně si můžeme každo-
ročně dovolit tyto aktivity rozvíjet,“ zdůraznil starosta.

Petr Pokorný

„Dobrovolní hasiči jsou motorem aktivního života obce a mimo
jiné klíčovým iniciátorem většiny společenských akcí, ať už jde 
o sport či kulturu. Vedle svých profesionálních kolegů jsou další 
složkou, která je schopna rychle a účinně pomáhat při jakýchkoli
krizových událostech v celém svém okolí. Posledním příkladem
mohou být loňské povodně,“ uvedl starosta Olešníku Jaroslav
Pavlica. Významnou akcí pořádanou hasiči je například Olešnický
dvojboj, jehož se pravidelně zúčastňují desítky mládežnických
družstev SDH. Má vysokou úroveň a jeho výsledky jsou součástí
celkového hodnocení všech každoročních požárních soutěží.
„Díky podpoře Jihočeského kraje a ČEZ Jaderné elektrárně
Temelín se nám v posledních letech podařilo výrazně zkvalitnit
vybavenost zásahové jednotky. Už více než deset let se snažíme
získat cisternový vůz. Bohužel naše stávající zastaralá požární
zbrojnice umístění podobného vozidla neumožňuje. Proto jsme
rozhodli tento objekt v letošním roce opravit a rozšířit tak, abychom
v budoucnu mohli zásahové cisternové vozidlo pořídit. Současně
rekonstrukcí vytvoříme mnohem lepší podmínky pro činnost našich
hasičů včetně slušného zázemí,“ řekl starosta Jaroslav Pavlica. 
Požární zbrojnice leží jen pár metrů od loni nově vybudovaného
dětského Oranžového hřiště, které vzniklo díky finančnímu daru
Nadace ČEZ ve výši 750 tisíc korun. Na toto hřiště navazuje letní
plovárna, fotbalové hřiště a tenisové kurty. Vedlejší travnaté plochy
využívají olešničtí dobrovolní hasiči mimo jiné k tréninku požárního
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Obec Olešník letos zmodernizuje a rozšíří svoji požární zbrojnici. Na úpravy objektu využije milión korun 
od energetické společnosti ČEZ. Cílem investice je především snaha o zvýšení akceschopnosti zdejšího
Sboru dobrovolných hasičů, který je jedním z nejpočetnějších v okolí Jaderné elektrárny Temelín. 
V současné době má přibližně 150 členů. Hasičem je tedy přibližně každý pátý obyvatel obce.

KALENDÁRIUM AKCÍ
BŘEZEN - DUBEN
28. 3. ■ VI. Obecní bál, lákavá bohatá tombola, Číčenice;
04. 4. ■ Skřivánci na niti, 16mm speciální projekce k 100. výročí B. Hrabala, 

KD Sokolovna Týn;
09. 4. ■ CZECH PRESS FOTO 2013, náměstí T. G. Masaryka, Tábor;
15. 4. ■ Velikonoční dílna, 12. ročník, pro všechny děti obce Olešník 

a okolních obcí (navštěvující ZŠ a MŠ), Olešník ZŠ+MŠ;
19. 4. ■ Zahájení cyklo a turistické sezóny v jižních Čechách, odpolední 

vyvrcholení s programem bude na IC JE Temelín (program a další 
informace naleznete na www.temelinky.cz v průběhu března);

19. 4. ■ 4. Velikonoční turnaj ve stolním tenise, určeno pro registrované 
i neregistrované hráče, ČEZ Sportovní hala, Týn;

20. 4. ■ Velikonoční turnaj ve stolním tenise pro malé i velké, Číčenice;
26. 4. ■ Předmájové setkání všech generací obyvatel obce, Čenkov;
26. 4. ■ 3. ČEZ VETERAN CUP ve stolním tenise, ČEZ Sportovní hala, Týn;
30. 4. ■ Pálení čarodějnic, tradiční akce pro malé i velké, Číčenice.

Další program najdete v kalendáriu na www.temelinky.cz.

OLEŠNÍK MODERNIZUJE
SVOU POŽÁRNÍ ZBROJNICI

ka. Samozřejmostí je rentgenologické
pracoviště či rehabilitace. Tedy kompletní
základní spektrum „prvosledových“ me-
dicínských oborů.

Petr Pokorný

a levé fotografii vidíme neupravený obvodový plášť. 
měněnými okny a zatepleným pláštěm.

IKLINIKU

ORANŽOVÝ ROK 2014

Starosta Olešníka Jaroslav Pavlica u staré zbrojnice, která projde 
rekonstrukcí a bude rozšířena o zázemí pro hasiče.
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Přes stávající křižovatku totiž vozidla pro-
jížděla vyšší rychlostí. Chodci ze sídliště
zde přebíhali hodně riskantně. Kruhový
objezd automobily zabrzdí a pro chodce
bude zřízen bezpečný přechod, jehož sou-
částí bude osvětlení i dělicí ostrůvek pro
chodce. V průběhu jednotlivých etap stav-
by kruhového objezdu bude docházet 
k částečnému omezení a usměrnění do-
pravy, která budou stanovena dopravním
značením.
„Vybudování kruhového objezdu dnes za-
číná a dokončení plánujeme v červnu. Pro
návaznou pěší komunikaci ze sídliště Hli-
necká nyní vybíráme dodavatele. Vlastní
stavba této pěší komunikace pak bude
provedena do konce roku. Věříme, že jak
kruhový objezd, tak následně i navazující
pěší komunikace ze sídliště Hlinecká při-
spějí k dalšímu zklidnění dopravy v Týně
nad Vltavou,“ uvedl tiskový mluvčí ČEZ
JE Temelín Václav Brom.

Eva Tomšovicová

Důvodem k vybudování tohoto kruhového
objezdu je zajištění bezpečného a bezba-
riérového propojení dvou částí města, která
byla v 70. letech minulého století rozdělena
komunikací II/105. „V současné době ne-
existuje možnost, jak přejít bez rizika tuto
frekventovanou silnici. Nový kruhový ob-
jezd nám současně zklidní dopravu při 
vjezdu do města ze směru od Tábora,“ říká
starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek.
Kruhový objezd má návaznost na připra-
vovanou stavbu cesty pro pěší z největší-
ho týnského sídliště Hlinky. Ta právě vyústí
na nový bezpečný přechod pro chodce
přes silnici II/105 v blízkosti kruhového
objezdu. „Díky těmto dvěma dopravním
opatřením dostane 2,5 tisíce obyvatel síd-
liště Hlinecká k dispozici bezpečnou, ry-
chlou a nejkratší cestu do sportovně kul-
turního areálu našeho města,“ doplňuje 
starosta. 

První březnové pondělí byla předáním staveniště zahájena stavba kruhového objezdu na silnici II/105, 
na křížení s komunikací Milevská v Týně nad Vltavou. Tato stavební akce je součástí dopravních opatření 
v souvislosti s přípravou stavby nových bloků elektrárny Temelín. Po vybudování druhého výjezdu 
ze sídliště Hlinecká (2011) a propojovací pěší komunikace u autobusového nádraží (2013) je to již třetí
akce na zklidnění dopravy v Týně, jejímž investorem je společnost ČEZ, a. s. Ukončení stavby kruhového
objezdu je plánováno do konce června 2014. Cena díla je 8,1 miliónu korun. 

NOVÝ KRUHOVÝ OBJEZD
ZKLIDNÍ DOPRAVU V TÝNĚ

■ Další fotografie a videoreportáž ze zahá-
jení stavby kruhového objezdu v Týně
najdete na www.temelinky.cz.



„Jednou z hlavních plánovaných investič-
ních akcí pro letošní rok je dokončení infra-
struktury v zástavbě nových rodinných do-
mů v lokalitě za rybníkem Hořejší. V přípa-
dě zateplení a výměny oken naší základní
školy máme zpracován energetický audit
a požádáno o dotaci. V současné době je
na tento projekt zpracovávána dokumen-
tace pro zhotovení stavby a výběrové říze-
ní. V rozpočtu je i revitalizace části obec-
ních bytů. Počítáme také s dokončením
zateplení budovy zdravotního střediska 
s obecním úřadem a poštou,“ uvedl sta-
rosta Dřítně Josef Kudrle.

Obec se 1625 obyvateli počítá i s už zmí-
něnými investicemi do oprav památkových
objektů ve svém vlastnictví. Letos chce
dokončit poslední etapu oprav střech míst-
ního zámku a pustit se také do opravy stře-
chy a sanace zdiva kostela sv. Dismase.
Dříteňští vedle toho chystají i řadu dalších
menších investičních akcí. „Jde především
o obnovu a rozšíření dětských hřišť a spor-
tovišť v místních částech Chvalešovice, Zá-
blatí, Záblatíčko a Velice. Náklady odhadu-
jeme v tomto případě na více než milión
korun,“ doplnil starosta a připomněl, že
veškeré investice hradí obec výhradně 
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Svá pololetní vysvědčení si v temelínském
informačním centru letos převzalo 36 žáků
Základní školy Temelín. „Těší nás, že mů-
žeme dětem zpestřit tento den. V letošním
roce máme osm prvňáčků. Dostat své první
vysvědčení na netradičním místě je pro ně
velkým zážitkem. A ovocný dort, který dě-
tem věnovala elektrárna Temelín, byl opět
výbornou tečkou,“ zhodnotila příjemné
dopoledne ředitelka školy Michaela
Macháčková.

Jana Gribbinová

Letos na konci ledna již potřetí převzaly děti Základní školy Temelín své pololetní vysvědčení na Informačním
centru elektrárny Temelín. „Z předání pololetního vysvědčení na zámečku Vysoký Hrádek se stala tradice.
Věřím, že především naši prvňáčci si díky atraktivnímu prostředí zámečku budou své první vysvědčení
pamatovat celý život,“ usmívá se starosta obce Temelín Petr Macháček, který vysvědčení dětem předával.

TŘETÍ POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
POD VĚŽEMI ELEKTRÁRNY

Obec Dříteň letos investuje do oprav památek i svého dalšího rozvoje. Půjde o rekonstrukci fasády 
a střechy místního zámku. Zkrášlení čeká i kostel sv. Dismase, který dostane nová okna a střechu.
Dříteňští zateplí i školu a dokončí infrastrukturu v zástavbě nových rodinných domů. Celkové náklady 
na tyto projekty výrazně překročí částku deseti miliónů korun a významnou měrou se na nich bude 
podílet energetická společnost ČEZ Jaderná elektrárna Temelín.

TAKÉ LETOS DŘÍTEŇ ZKRÁSNÍ

z dotací, vlastního rozpočtu a příspěvků
energetické společnosti ČEZ. „Bez pod-
pory elektrárny bychom se do tak velkého
rozsahu investic nemohli v žádném přípa-
dě pustit,“ zdůraznil Josef Kudrle. Všechny
výše uvedené záměry už schválila obecní
rada a v březnu je projednají zastupitelé.

Petr Pokorný



12 ELEKTRÁRNY SKUPINY ČEZ www.facebook.com/projadro

Například už během první půlhodiny od spuštění si virtuální pro-
hlídku otevřelo dva tisíce lidí,“ říká Marek Sviták, tiskový mluvčí JE
Temelín.

Krátce poté, co ČEZ novinku na svých webových stránkách zpro-
voznil, byl server energetiků neobvykle přetížen. Ti tak museli
posilovat internetovou infrastrukturu. I proto první den reagovala
prohlídka na pokyny návštěvníků o něco pomaleji. Každopádně
uživatelé vesměs oceňují netradiční cestu, jak nahlédnout pod
pokličku největší české elektrárny bez jakýchkoli vstupních pro-
cedur. „Virtuální prohlídka je opravdu pěkně připravená. Chápu,
že samotná elektrárna není turistická atrakce, a tak oceňuji přístup
provozovatele, představit se tímto způsobem,“ líčí své dojmy z pro-
hlídky Jaroslav Čech z Prahy.
„V současné době už k prezentaci nestačí internetové stránky se
statickými fotografiemi. Interaktivita je cesta, která zvyšuje atraktivi-
tu představení podobných míst,“ uvažuje Petr Slezák z Českých
Budějovic. Václav Brom

A kam všude se internetový návštěvník podívá na virtuálním
Temelíně? Samozřejmě na reaktorový sál, blokovou dozornu,
sklad použitého paliva, strojovnu  či do chladicích věží. Navštíví 
i čerpací stanici Hněvkovice a podívá se na celý areál z nejvyšší
budovy elektrárny. A pro všechny, kterým nestačí nahlédnout „pod
pokličku Temelína“, nabízí ČEZ dalších šest takto zpracovaných
elektráren. Podívat se tak lze do průtočné a přečerpávací elek-
trárny Štěchovice, větrné v Janově, uhelné v Tušimicích, dále na
elektrárnu na biomasu v Hodoníně, bioplynovou stanici Číčov i fo-
tovoltaickou elektrárnu v Buštěhradu.  
„Prostřednictvím virtuálních prohlídek chceme v dalším období
otevřít světu i druhou českou Jadernou elektrárnu Dukovany, jeden
z divů světa – přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně nebo
komplexně zmodernizovaný provoz v Ledvicích, říká Marie Dufková,
koordinátorka vzdělávacího programu ČEZ.

Zájem těší i překvapuje
Průměrně se návštěvníci Temelínem na svém počítači toulají tři
a půl minuty. „Očekávali jsme, že možnost vidět samotné srdce
elektrárny by mohla zaujmout. Že se návštěvnost bude v tak krátké
době pohybovat v desítkách tisíc, nás překvapilo i potěšilo.

Společnost ČEZ zprovoznila 20. ledna na svých internetových stránkách virtuální prohlídku Jaderné 
elektrárny Temelín. Pouhý měsíc stačil na to, aby si Jadernou elektrárnu Temelín na svých počítačích
prohlédlo 30 tisíc lidí. Díky anglické verzi prohlídky elektrárny nahlížejí do jejich útrob i cizinci, zejména
Němci, Rakušané a Slováci. Takový zájem překvapil i samotné energetiky.

■ Virtuální prohlídku JE Temelín najdete na této internetové adrese
http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin

VIRTUÁLNÍ TEMELÍN 
SI PROHLÉDLO JIŽ 30 TISÍC LIDÍ
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večerech a ukázalo se, že velká porce
textu může být výhodou. Začnete se učit
hned, méně textu většinou stále odsouváte
na později,“ popsal. Role zrzavého muže,
kterého ženy nechtějí, ale jakmile si nasa-
dí paruku, poperou se o něj, ještě zvýšila
jeho popularitu. „Hlavně od kamarádů sly-
ším časté narážky. Ale nic ve zlém,“ usmí-
val se Vít Macháček.
„Vše se v Talismanu točí kolem zrzavých
vlasů. Ale vlasy a šaty nedělají člověka, jak
známo,“ poznamenala Eliška Adamová,
která zkoušení role madam von E. doká-
zala skloubit se zaměstnáním a studiem.
„Ještě týden před lednovou premiérou
jsem neměla všechno doladěné, ale vše
dobře dopadlo.“
Eliška Adamová hraje divadlo více než dva-
cet let. Představuje pro ni odreagování od
každodenních starostí. „Když po měsících
zkoušení vidíte, jak se lidé v publiku baví
a tleskají, zapomenete na starosti a chvilku
jste s nimi v jiném světě.“ 
Do odlišného prostředí se chystají KŘÍŽžáci
začátkem prázdnin. Od 3. do 6. července
uvedou Talisman na otáčivém hledišti v Tý-
ně nad Vltavou. „Tam představení nabere
úplně jiné rozměry. Otáčivé hlediště je něco
úžasného, přináší adrenalin, protože se
tam vůbec nemůžete zastavit. Pořád musíte
myslet, kam budete přecházet, kterým

křovím vylézt,“ vybavily se Elišce Adamové
zkušenosti z loňských představení Strašidla
cantervillského.
Aby se KŘÍŽžáci nenudili, začali chystat
další hru. „Naše děvčata si řekla o výraz-
nější uplatnění. Zaujala je hra Maribel a po-
divná rodina. Jsem zvědavý, jak je na pod-
zim přijmou diváci v rolích poněkud leh-
čích žen. Režírovat je bude paní Červen-
ková z Jihočeského divadla,“ prozradil
Josef Jirátko. „U současné hry nám dělal
starosti hlavní mužský představitel. Jeho
přítelkyně zřejmě nechtěla, aby hrál. Když
se rozešli, roli vzal a čtené zkoušky mohly
začít,“ připomněl trable amatérských diva-
delníků. Dál přemýšlí, jak přitáhnout mla-
dou generaci. „Naprosto nám chybí mladí
chlapci, nemají o divadlo zájem. Nemáme
ani nejmladší děvčata. Potíže pak jsou se
sháněním her. Ty současné jsou pro malý
počet herců, ale já mám jinou filozofii. Chtít
od amatéra, aby tři roky čekal, jestli se na
něj někdy dostane nějaká role, to se mi
nezdá férové. Raději jdeme cestou alter-
nací, aby si zahráli všichni.“
Ochotnický soubor KŘÍŽžáci navázal na
tradici divadelníků na Hluboké. Na přelo-
mu let 1989/1990 ji po pětadvacetileté
pauze vzkřísil Vladimír Kříž. Jeho příjmení
obsahuje název souboru dodnes. 

Václav Jahoda

KŘÍŽžáci začali s přípravou novinky loni 
v září. V půli prosince zkoušky přerušila
povinnost dámské části souboru - musely
napéct vánoční cukroví. „Po rozpačitých
začátcích se zdálo, že nám vše dobře ubý-
vá, ale pak jsme se dostali do fáze, kdy by
nás pan Kříž poslal někam...  Ale nakonec
by byl zřejmě příjemně překvapený. Divá-
ci jsou spokojení, hra proložená písničkami
je baví, i když náš zpěv není vždy úplně
ideální,“ hodnotil šéf občanského sdruže-
ní KŘÍŽžáci Josef Jirátko.
Po jeho boku se na jevišti v titulní roli obje-
vuje Vít Macháček. „Nejhůř mi bylo, když
jsem se poprvé podíval do scénáře. Zaškr-
tával jsem si svoje věty a říkal jsem si, že to
nemůžu nikdy zvládnout. Učil jsem se po

Divadelní ochotnický soubor KŘÍŽžáci z Hluboké nad Vltavou připravil pro diváky novou divadelní hru.
Frašku „Talisman“ v režii Petra Píši uvádí v kulturním centru Panorama. Po březnových (7., 8. a 22. 3.) 
a dubnových (4. a 5. 4.) reprízách ji upraví pro přírodní prostředí otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou.

KŘÍŽŽÁCI CHYSTAJÍ TALISMAN 
I PRO OTÁČKO V TÝNĚ

Ukázky z komedie Jaroslava Koloděje „Postel pro anděla“

V loňském roce KŘÍŽžáci uvedli na otáčku 
v Týně „Strašidlo Cantervillské“ od Oskara
Wildle.



■ Více fotografií z první letošní svatby 
na elektrárně Temelín najdete 
na www.temelinky.cz.

Jak již jistě víte, tak Eda a Ida jsou nadšení sportovci. Rozumí si s lyžemi, bruslemi na
nožích i kolečkách, jezdí na kole a rádi chodí po horách s batohem na zádech. To tedy
mají a rádi provozují. Přejí si však letos něco zcela jiného „Během letních prázdnin
bych měla být dva týdny u kamarádky v Londýně. Minulý rok to nevyšlo, tak si letos
moc přeji, aby to klaplo. I proto nyní druhý rok dělám angličtinu s rodilým mluvčím.
Moc se těším, držte mi palce,“ říká Ida.
„Vždy jsem chtěl zkusit jezdit na koni. Od května by se to mělo jednou týdně podařit.
Těším se na pohled ze hřbetu koně a přeji si nespadnout,“ směje se Eda.
„Nakreslete nebo krátce napište i vy, co si letos nejvíce přejete. Těšíme se na krásné
obrázky či zajímavá přání, říkají Eda a Ida, když vyhlašují první téma soutěže, které 
tedy je „Co si letos přeji nejvíce“.

Soutěž je určena pro mládež do 18 let. Uzávěrka je 7. dubna 2014. Své obrázky
posílejte na adresu: JE Temelín, Václav Brom, oddělení Komunikace, 
373 05 Temelín. Na obálku napište: SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU 1/2014.

Namalujte: „Co si letos přeji nejvíce“

mezi modelem temelínského reaktoru 
a maketou palivového souboru. Premiéra
to byla i pro oddávajícího Petra Macháčka,
starostu obce Temelín. „Poprvé jsem na
Temelíně oddával v zimním měsíci a navíc
přímo v expozicích informačního centra.
Na stejném místě jsem v lednu již potřetí
předával dětem naší temelínské školy po-
loletní vysvědčení, ale svatbu jsme tu ještě
neměli,“ uvedl Macháček.
Hlavní svatební sezóna se na temelínském
zámečku rozběhne koncem května. Zatím
o to, mít letos svatbu „pod chladicími věže-
mi“, projevilo zájem osm párů. 

Marek Sviták

„Svatbu jsem chtěla netradičně uvnitř in-
formačního centra. Začali jsme o ní uvažo-
vat na podzim loňského roku. Partner ne-
chal výběr místa na mně a svatba u Teme-
lína mě lákala,“ svěřila se s důvodem vý-
běru místa nevěsta, která informační cen-
trum elektrárny již předtím několikrát na-
vštívila. „Kdykoliv za mnou přijela návště-
va, tak jsem je vzala se podívat na záme-
ček. Nikdy mě nenapadlo bát se jaderné
energie a s partnerem nemáme nic proti
jejímu využívání. A doufám, že náš svazek
bude stejně pevný a stabilní jako je teme-
línská elektrárna,“ věří novomanželka.
Vůbec poprvé tak proběhl vlastní obřad
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Prvním letošním párem, který si své „ANO“ řekl v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín, 
byla na konci února Andrea Svobodová z Protivína s Jaroslavem Kejzarem z Vítězné u Turnova. 
Od roku 2006 je to 52. svatba, která měla za němé svědky chladící věže elektrárny Temelín.

SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU

ZAČALA DEVÁTÁ SVATEBNÍ
SEZÓNA NA ELEKTRÁRNĚ



Za celý loňský rok přijelo 2 461 zahranič-
ních návštěvníků, a to je o více jak tři stovky
více než v dosud rekordním roce 2008.
„Loni k nám přijeli lidé z 58 zemí. Nejpil-
nější byli Poláci, kterých nás navštívilo 509,
následovaní návštěvníky z Rakouska (458)
a Německa (284). V Polsku uvažují o stav-
bě jaderné elektrárny a lidé chtějí vidět,
jak takové energetické zařízení funguje.
Sousedé z Rakouska a Německa již dlou-
hodobě temelínská elektrárna zajímá a při
návštěvě jižních Čech se jich řada přijede
podívat i k nám,“ říká vedoucí IC JE Teme-
lín Jana Gribbinová.
Polovinu všech návštěvníků tvoří žáci a stu-
denti základních, středních a vysokých škol.
„Téměř všichni návštěvníci by si hrozně rá-

di prohlédli Temelín zevnitř. To samozřejmě
není možné, protože do areálu můžeme
pustit pouze návštěvníky starší patnácti let.
Současně nesmíme překročit denní limit
třicet dva lidí se vstupem do areálu, stano-
vený jaderným dozorem. Loni si tak elek-
trárnu zevnitř mohlo prohlédnout téměř
sedm tisíc lidí ve třech stovkách skupin,“
říká vedoucí IC JE Temelín a doplňuje,
„zájem lidí o informace z energetiky nás
velmi těší. Pokud se i letos bude vyvíjet
návštěvnost jako v minulých letech, tak 
v dubnu přivítáme na informačním centru
půlmiliontého návštěvníka,“ věří Jana
Gribbinová. 

Václav Brom

Čtyři roky po sobě dosáhlo Informační centrum JE Temelín roční návštěvnosti vyšší než třicet tisíc lidí. 
Za rok 2013 přišlo 33 400 návštěvníků. To je druhá nejvyšší roční návštěvnost od roku 1991, kdy 
informační centrum na temelínské elektrárně zahájilo svou činnost. Rekordní zápis se loni změnil 
v počtu zahraničních návštěvníků.

POČTVRTÉ PŘES TŘICET TISÍC 
A ZAHRANIČNÍ REKORD

Graf počtu návštěvníků IC JE Temelín v letech 2001 - 2013 

Zdroj grafu: databáze Informačního centra JE Temelín

Pravidelnými návštěvníky Temelína jsou pracov-
níci civilní ochrany z Rakouska. S průvodkyní IC
Amálií Pavlovskou a pracovníkem útvaru Hava-
rijní připravenost JE Temelín Miroslavem Vlkem
při prohlídce Havarijního řídicího centra. 






