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Společnost ČEZ 
10. 4. 2014 rozhodla 
o ukončení zadávacího řízení 
na dostavbu 3. a 4. bloku 
Jaderné elektrárny Temelín.
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SLOVO GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE ČEZ
k ukončení zadávacího řízení na dostavbu
3. a 4. bloku elektrárny Temelín

Vážení čtenáři, 
v návaznosti na nárůst nejistot na energetických
trzích, další pokles velkoobchodních cen elektřiny
a potvrzení vlády ČR, že neposkytne žádnou zá-
ruku na výstavbu nových jaderných zdrojů, roz-
hodlo dne 10. 4. 2014 představenstvo ČEZ 
o ukončení zadávacího řízení na dostavbu třetího
a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
Informaci o ukončení řízení obdrželi všichni 
uchazeči v této veřejné zakázce.
Od roku 2009, kdy bylo zadávací řízení zahájeno,
prošel energetický sektor v Evropě turbulentním
vývojem. Cena silové elektřiny výrazně poklesla
a dnes se na burze pohybuje kolem třiceti pěti
EUR/MWh. Cena emisních povolenek se propad-
la na pět EUR. Zatímco původně byl projekt,
vzhledem k tržní ceně elektřiny a dalším faktorům,
plně ekonomicky návratný, dnes jsou ohroženy
veškeré investice do zdrojů elektrické energie,
které nejsou nějakým způsobem podporovány
státem.
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení předchá-
zela komunikace s vládou ČR. Ta společnosti
ČEZ sdělila, že s ohledem na stále probíhající
diskuzi o budoucnosti energetiky v rámci EU 
v tuto chvíli neplánuje poskytnutí garancí či sta-
bilizačního mechanizmu pro výstavbu nízkouhlí-
kových zdrojů. Zároveň však vláda deklarovala
zájem na dalším rozvoji jaderné energetiky v ČR
s tím, že do konce roku 2014 připraví pro tuto
oblast komplexní plán. Neznamená to tedy, že
v ČR končíme s výstavbou jaderných zdrojů. 
Nebezpečí, že do 20 let nebudeme schopni po-
krýt spotřebu energie v naší zemi, je stále akutní.
Jen naše plány budeme muset přizpůsobit změ-
nám, jež se nyní připravují v Bruselu. Je zřejmé,
že na zajištění dalšího rozvoje jaderné energetiky
bude třeba v budoucnosti úzce kooperovat se
státem. Věřím, jak jsem už dříve opakovaně zdů-
raznil, že výstavba jaderných zdrojů pomůže řešit
budoucí energetické potřeby ČR.

Daniel Beneš
předseda představenstva 
a generální ředitel ČEZ, a. s.
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vaclav.brom@cez.cz. Svůj námět můžete
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Tradiční přehlídka fotografií čtenářů Temelínek pokračuje druhým kolem 2014. Pro ně
vyhlašujeme téma „Život v pohybu“. Na téma jsme přišli při prvních jarních jízdách
na bruslích a na kole. Teplé jaro vyhnalo mladé a plnoleté od televizních obrazovek ven
do přírody. Uvědomili jsme si, že jarní slunce u českého národa spustilo život v pohybu.
Hřiště jsou plná. Procházkové trasy se zaplnily. Hýbeme se na zahrádkách. Zachyťte 
a pošlete nám svůj „Život v pohybu“ - těšíme se.
V prvním kole naší fotopřehlídky jste nám poslali na téma „Snímek, který mám opravdu
rád“ řadu krásných obrázků. Drtivá většina jich zachytila děti. Prostě děti milujeme.
Pět jich otiskujeme a autorům posíláme drobné dárky od společnosti ČEZ.

Každý z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně dvě fotografie ve formátu JPG
o velikosti 1600 x 1200 pixelů s uvedením svého jména, věku, adresy a samozřejmě
krátkým příběhem či komentářem k fotografii. Uveřejněné fotografie oceníme drobnými
dárky. Uzávěrka je 19. května 2014 a foto posílejte na adresu vaclav.brom@cez.cz.

www.temelinky.cz

Gabriela Valentová, Vodňany (42 let) 
Bylo to pro mne těžké rozhodování. Mám pocit, že všechny
fotky mám ráda a velmi ráda se k nim vracím. Po dlouhém
rozmýšlení jsem vybrala jeden snímek, ke kterému se opravdu
vracím nejčastěji. Pojmenovala jsem ho „... a kudy dál?“
Myslím, že má své kouzlo, líbí si mi ta dětská bezprostřednost
a přirozenost ve výrazu mé dcery.

FOTOPŘEHLÍDKA
VYHLAŠUJEME DRUHÉ TÉMA 2014: 
„ŽIVOT V POHYBU“

Viliam Kopál, České Budějovice (28 let) 
Vysokoškolská léta. Profesor sklánějící se nad meotarem v hodinách obávané mechaniky.

Petr Buneš, Vesce (35 let)
Ačkoliv moc rád fotím, sám obvykle nerad stojím před objektivem. Na dovolené ale vždy udělám
výjimku a použiji samospoušť, abych zachytil celou „výpravu“ už i kvůli prohlížení fotek po letech.
V Norsku je tak krásně, že na jakémkoliv místě stačí sundat krosnu ze zad, nastavit foťák a může
vzniknout nezapomenutelná skupinová fotografie. Tato vznikla v okolí jezera Gjende.

Lenka Reindlová, Vodňany (34 let)
První snímek, který mě napadl, byl tento. Je z prázdnin strávených v Praze se starší dcerou a z výletu
parníkem do ZOO. Vznikl při čekání na parník. I když kompozice není nejlepší, mohla jsem pár
kroků poodstoupit, líbí se mi výraz dcery a hlavně ten krásně „malovaný“ pražský hrad v pozadí.

Marie Dedičová, Hosty-Dobrný (44 let)
Fotka je z roku 2012, kdy v Hostech hasiči předváděli historickou techniku v dobových unifor-
mách. Pomáhat při akci mohly i přihlížející děti. Náš statečný Milánek přispěchal pumpovat vo-
du. Nedosáhl, tak mu vydatně pomohl neohrožený dobový hasič. 



Máme povinnost dělat nejméně čtyři cviče-
ní za rok a jednou za tři roky cvičení mimo-
řádné události třetího stupně. To znamená
potenciální únik radioaktivity do okolí. Tak-
že na takovém cvičení se podílí i složky
mimo elektrárnu.

Co případná dostavba jaderek?
Znamená nějaké bezpečnostní
riziko?
Přistavovat elektrárnu vedle fungujícího
provozu není žádná novinka, ve světě se
to děje poměrně běžně. I takovéto věci
řešíme. Je třeba striktně oddělit provoz
elektrárny od staveniště. Naším úkolem
by bylo zajistit, aby i nová stavba byla v po-
řádku, budou tam například bezpečnostní
koordinátoři. 

Marek Sviták, Václav Brom
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hodin, více než dvě směny. Já jsem byl v té
druhé, takže jsem přišel v podstatě k ho-
tovému. Nervozita ale nebyla. Nepříjemné
na celém spouštění Temelína spíš bylo, že
na nás upírali všichni oči a cokoli jsme
prožívali, bylo i v médiích. Neustále jsme
se potýkali třeba s dotazy, kdy to bouchne
a jestli topíme ruskými raketami.

Nyní jste ředitelem Bezpečnosti všech
elektráren ČEZ a vytváříte pravidla.
Přemýšlíte, jak je možné je překonat?
Musím neustále myslet několik kroků do-
předu. Základ je mít dostatečně odolné
zařízení a proškolené lidi, kteří vědí, co
mají dělat. Musíme počítat s tím, že něco
může selhat. Aby to nedošlo do nepříjem-
ných následků, musí existovat další bariéry
- jak technické, tak personální a organizač-
ní. A ty musíme vytvářet.

Tím se dostáváme k celé řadě cvičení,
která se třeba na Temelíně pravidelně
konají. Vymýšlení scénářů je váš úkol?
Ano, cvičení vymýšlí tým lidí, kteří znají
provoz elektrárny. Někteří se specializují
na radiační ochranu, jadernou bezpečnost
a další oblasti. Všechno do sebe musí za-
padnout. Není úplně jednoduché vymyslet
scénář, který je srozumitelný a reálný, aby
mohl vést k případné havárii, protože ty
bloky jsou opravdu hodně robustní. Musí-
me kombinovat velké množství souběhu
příčin, které vedou k mnohonásobnému
selhání různých systémů. Na druhou stra-
nu i to, co se zdá jako kombinace velmi
málo pravděpodobných událostí, vyloučit
nemůžeme. Je důležité, aby lidi věděli, co
mají v jaké situaci dělat, na koho se mají
obrátit, či kde mají potřebnou techniku.

Jsou cvičení dopředu utajovaná, nebo
se na scénář mohou jednotlivé složky
připravit?
Standardně o tom informaci mají. Od letoš-
ka je novinkou, že budou cvičení s utaje-
ným scénářem a nikdo dopředu nic nebu-
de vědět. Musíme to ale dělat tak, abychom
neomezili běžný provoz.

Má státní dozor nebo mezinárodní 
organizace požadavky na nějaká
cvičení?

Na co rád vzpomínáte ze začátku své
profesní dráhy?
Měl jsem to štěstí, že se Temelín ještě sta-
věl a bylo možné se dostat na místa, kam
už dnes nikdo nemá šanci se podívat. Po-
trubím jsem třeba prolezl až do reaktoru.
Byla to možnost poznat detailně blok i vel-
ká zkušenost, která mi následně pomáha-
la jak při práci na blokové dozorně, tak jako
směnovému inženýru či vedoucímu pro-
vozu Temelína. 

Nyní již dva roky šéfujete bezpečnosti
provozů ČEZ. Která z pozic byla
náročnější? Byla to spíš ta provozní,
nebo současné vytváření bezpečnost-
ních pravidel?
Každá je jiná. V provozu je větší okamžité
zatížení, operátor se musí v momentu roz-
hodnout, když se něco děje. Když se správ-
ně dívá, umí si všimnout prvních příznaků
a drobných odchylek. Potom stačí jednodu-
še změnit nastavení zařízení, a to v pod-
statě bez dopadů na provoz. Pokud to ne-
cháte na automatickém řízení, které situaci
umí vyřešit, může se například snižovat ži-
votnost určitých dílů. Člověk tam má velký
význam, může situaci hodně prospět, a na-
opak projekt ho brzdí, aby neudělal něco,
co by poškodilo bezpečnost. Na pozici
šéfa bezpečnosti je to spíš dlouhodobé
zatížení. V hlavě musím nosit spoustu věcí
a myšlenek, neustále myslet dopředu.

Do Temelína jste nastoupil hned 
po škole v roce 1994. 
Jak to tu před 20 lety vypadalo?
Elektrárna byla rozestavěná. Pamatuji si,
že když jsem přišel na strojovnu, bylo tam
dost trubek bez izolace, natřených jen zá-
kladovou barvou. Říkal jsem si, že se v tom
nemůže nikdo vyznat. Postupně jsme se
ale naučili, co v které teče a s jakými pa-
rametry. Nebylo tu žádné palivo, takže se
dalo všude vlézt, což bylo úžasné. Dostali
jsme se třeba potrubím do reaktoru. To už
není ani teoreticky možné.

Byl jste i při samotném spouštění
elektrárny. Panovala nervozita?
Dělal jsem tehdy operátora reaktoru. Ono
spouštění reaktoru není o tom, že se otočí
knoflíkem a běží to. Celý proces trvá řadu

Bohdan Zronek je dva roky ředitelem Bezpečnosti elektráren společnosti ČEZ. Nyní tak dohlíží na bezpečnost
jedenácti elektráren a řady dalších provozů společnosti ČEZ. Spadá pod něj přes 500 lidí. V roli dohledu
nastavuje bezpečnostní pravidla. „A v bezpečnosti provozu nesmíme ustrnout,“ říká. Většinu svého 
profesního života však strávil na elektrárně Temelín, kam nastoupil v roce 1994 po absolvování 
elektrotechniky na ČVUT Praha a pracoval zde osmnáct let.

V BEZPEČNOSTI PROVOZU
NESMÍME USTRNOUT

Ředitel Bezpečnosti elektráren společnosti ČEZ
Bohdan Zronek při loňském premiérovém cvičení
složek elektrárny s armádou ČR u JE Temelín

www.facebook.com/projadro



V celé České republice může u svého jména titul Bezpečný pod-
nik užívat 74 společností. V jižních Čechách patří Temelín mezi
pětici firem, které opakovaně splňují náročné podmínky pro zís-
kání tohoto ocenění.

Marek Svitak

Titul Bezpečný podnik vydává Státní úřad inspekce práce
na tři roky. Poprvé ho elektrárna Temelín získala v roce 2005 
a v letech 2008 a 2011 ho obhájila. Vysokou úroveň systému
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí potvrzovat během
pravidelných kontrol, které probíhají v rámci ověření požadavků
stanovených programem Bezpečný podnik.
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Pětičlenný tým inspektorů zaměřil svoji pozornost na systém řízení
bezpečnosti práce, pracovní podmínky nebo dodržování nasta-
vených pravidel při práci s výrobním a provozním zařízením.
Inspektoři například porovnávali příslušnou dokumentaci s poža-
davky české legislativy. U vybraných zařízení se soustředili na to,
zda jsou revize a kontroly prováděny v předepsaných termínech.
Dodržování nastavených pravidel si pak ověřovali během kontrol
prováděných přímo v provozu. Jejich pozornosti neunikl ani systém
přípravy zaměstnanců a dodavatelů na práci.
„Temelín je v trvalé pozornosti našeho oblastního inspektorátu.
Víme, že bezpečnost práce je zde na vysoké úrovni. Naší snahou
je hledat i další možnosti, jak tuto úroveň ještě posouvat dál. 
K tomu by mělo pomoci například dovybavení některých objektů
systémem horizontálního zabezpečení proti pádu pracovníků při 
údržbě jeřábových drah,“ říká k  auditu Václav Kápl, vedoucí
kontrolního týmu z Oblastního inspektorátu práce v Českých
Budějovicích.
V praxi nastavení pravidel a proškolený personál znamená, že již
přes 600 dní nedošlo na elektrárně k úrazu zaměstnance. „Bez-
pečnost jaderné elektrárny není jen o projektu nebo ochranných
systémech. Důležitým prvkem je chování všech lidí, kteří se na
elektrárně pohybují. Začíná to zdánlivě maličkostmi typu používání
chráničů sluchu na strojovně, zavíráním požárních dveří a končí
důsledným dodržováním pracovních postupů,“ zdůraznil ředitel
JE Temelín Miloš Štěpanovský.

Jaderná elektrárna Temelín má plně funkční systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její 
zaměstnanci nastavená pravidla dodržují. Takový byl hlavní závěr letošní jarní kontroly Státního úřadu 
inspekce práce. Jihočeská elektrárna tak i nadále může další tři roky užívat titul Bezpečný podnik.

TEMELÍN - BEZPEČNÝ PODNIK

derných materiálů. Dozimetristé provádějí
kolem kontejnerů radiační kontrolu a zjiš-
ťují, že kontejner je těsný. Současně přijíždí
i zdravotník, který oběma zraněným pra-
covníkům poskytuje první pomoc. Prostor
kolem kontejneru zajišťuje ostraha elek-
trárny. V havarijním řídicím středisku pod
administrativní budovou se schází členové
havarijního štábu.
Celkově cvičení trvalo dvě hodiny a zapo-
jilo se do něj 35 lidí. „Námět cvičení ten-
tokrát nebyl rozsáhlý. Především jsme si
chtěli procvičit postup hasičů, záchranářů,
havarijního štábu a specializovaných sku-
pin. Protože i při těchto událostech záleží
na rychlosti a kvalitě zásahu. Cvičení spl-
nilo svůj účel, i když podrobné vyhodno-

cení nás ještě čeká,“ vysvětlil Ivo Novotný,
manažer útvaru Havarijní připravenost a po-
žární ochrana ČEZ.

Marek Sviták

Na místo simulované události přijíždějí bě-
hem několika minut temelínští hasiči. Do
půl hodiny je fiktivní požár uhašen. Je po-
volána zásahová skupina pro transport ja-

Přepravní kontejner zůstal těsný a zranění pracovníci byli včas ošetřeni. Takový byl výsledek prvního
letošního havarijního cvičení, které v březnu proběhlo v Jaderné elektrárně Temelín. Při přepravě paliva 
z výrobního bloku do skladu použitého paliva došlo k požáru přepravního kolejového vozidla. Těsnost
přepravovaného kontejneru s palivem porušena nebyla. Během události byli zraněni dva lidé. Takovou
situaci předepsal scénář cvičení, který naplňovalo 35 cvičících pracovníků elektrárny.

ZRANĚNÍ BYLI VČAS OŠETŘENI

■ Další fotografie z tohoto havarijního 
cvičení na elektrárně Temelín 
si prohlédněte na www.temelinky.cz.



preventivně. Z loňských šesti stovek zása-
hů ve čtyřiceti procentech dohlíželi na prá-
ce spojené s rizikem požáru. V devadesáti
případech se pak zdokonalovali během
taktických cvičení.

Marek Sviták

rolí hasičů zasahovat i v případě přírodních
katastrof. Pro kvalitní zásah je důležité, aby
měli k dispozici moderní techniku a po-
třebný výcvik.“
ČEZ do nové techniky investoval 12 milió-
nů korun. Současně musel proškolit šest
desítek svých hasičů, kteří budou nové
stroje obsluhovat.
Na Temelíně hasiči zasahují především

Osm hasičů v blízkosti naftových nádrží
umísťuje dva speciální světelné balóny.
Teleskopické tyče umožňují vytáhnout
balóny až do pěti metrů. Během několika
minut je tak osvětlen prostor několik sto-
vek metrů čtverečních. Balóny jsou napá-
jeny z mobilní elektrocentrály a díky tomu
svítí bez přestávky desítky hodin. Přijíždí
také cisterna připravená natankovat 17 tisíc
litrů nafty. Takto si temelínští hasiči vyzkou-
šeli novou techniku, kterou společnost ČEZ
pořídila v návaznosti na výsledky zátěžo-
vých testů EU. Speciální bagr s radlicí vpře-
du a rypadlem vzadu, nákladní automobil
se sklápěčkou, hydraulickou rukou a radli-
cí, bourací kladiva, vyprošťovací prostřed-
ky, osvětlovací balóny nebo mobilní čer-
padlo umožní hasičům zasáhnout i v pří-
padě rozsáhlého poškození infrastruktury
uvnitř areálu. „Musíme být připraveni i na
situace, kdy budou vnitřní komunikace ne-
průchodné a my budeme muset zasaho-
vat potmě, protože nebude fungovat osvět-
lení areálu. Například doplňování nafty do
dieselgenerátorů je pro dlouhodobé zajiš-
tění chlazení reaktoru naprosto klíčové.
Toto cvičení bylo novinkou a svůj účel roz-
hodně splnilo,“ rekapituluje Bohdan Zro-
nek, ředitel Bezpečnosti elektráren ČEZ 
a dodává, „stejně jako v rámci Integrova-
ného záchranného systému, tak i u nás je
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Cvičení se zúčastnilo dvacet pracovníků
elektrárny. Jednalo se o členy havarijního
štábu. Ti museli do havarijního řídicího
střediska elektrárny přijet do šedesáti mi-
nut. V pracovní době pak dokonce do 
dvaceti minut. První noční cvičení bylo
tajné, ale nečekané svolání nikoho nepře-
kvapilo. V pět hodin ráno tak bylo připra-
veno řešit situaci všech dvacet členů hava-
rijního štábu a Technického podpůrného
střediska. Vstávat musel i podnikový psy-
cholog, který sledoval a hodnotil jejich
reakce při řešení mimořádné události. 
„I na takové situace se musíme připravit.
Pravděpodobnost, že elektrárna přijde 

o všechny možnosti zajištění elektrického
napájení, je extrémně nízká. I v životě však
platí, že pokud se něco stane, tak zpravi-
dla v ten nejméně vhodný okamžik. A tato
cvičení nám pomáhají být stále připraveni,“
říká ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.
Členové havarijní štábu situaci řešili čtyři
hodiny. V devět hodin pak organizátoři
cvičení ukončili. Zaměstnanci noční směny,
kterých bylo v areálu elektrárny šest desí-
tek, se neukrývali. Obyvatel žijících v blíz-
kosti elektrárny se cvičení nedotklo. Ani
varovné sirény ve svém areálu elektrárna
pro toto cvičení tentokrát nespouštěla.

Marek Sviták

Ještě před svítáním museli poslední čtvrtek v březnu vstávat členové modré směny havarijního štábu. 
Ve 3:45 hodin došlo v důsledku lokálního tornáda k fiktivnímu požáru v Jaderné elektrárně Temelín.
Následně elektrárna přichází o elektřinu pro chlazení reaktorů, uvádí scénář prvního temelínského
nočního cvičení.

NOC V HAVARIJNÍM ŠTÁBU

Jaderná elektrárna Temelín přichází o většinu z deseti možností zajištění elektrického napájení. Areál 
o rozloze 123 hektarů se ponořil do tmy. V provozu zůstávají jen záložní dieselgenerátory, které elektřinou
zásobují pouze havarijní bezpečnostní systémy. Takový byl výchozí scénář cvičení, během kterého si temelínští
hasiči vyzkoušeli, jak rychle jsou schopni v krizových podmínkách zajistit doplňování nafty do cisteren.

BALÓNY ROZSVÍTILY TEMELÍN

■ Další fotografie a video Jihočeské TV 
z nočního cvičení hasičů elektrárny 
si prohlédněte na www.temelinky.cz.

Specialisté v Technickém podpůrném středisku
si lámali hlavy nad řešením simulované události.
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- Budějovice a po příjezdu se mohou věnovat dalším aktivitám,“
pochvaluje si Dagmar netradiční službu pro zaměstnance.
Na Temelín denně jezdí autobusy společnosti ČSAD Jihotrans.
Na sedmi z nich jsou nainstalovány držáky na kola. Pět cyklobusů
jezdí z Českých Budějovic, po jednom pak z Týna nad Vltavou 
a Bechyně. Kapacita každého držáku umožní převážet šest kol. 

Václav Brom

Zavedením přepravy kol reagovalo vedení elektrárny na požadavky
svých pracovníků. Především ráno může být jízda pro temelínské
cyklisty poněkud komplikovaná. „Odpoledne je mnohem lepší
viditelnost a navíc naši cyklisti nemusí nikam pospíchat. Mohou
tedy jet po delší trase a vyhnout se hlavnímu silničnímu tahu, což
je důležité pro jejich bezpečnost,“ říká Marek Sviták, tiskový mluvčí
elektrárny Temelín.
Z Temelína se zaměstnanci elektrárny na kolech vrací do Českých
Budějovic nejčastěji po cyklostezce spojující Týn s Hlubokou nad
Vltavou a dále na České Budějovice. „Jedná se sice o delší trasu,
z části vedenou po nezpevněných plochách, ale na druhou stranu
prostředí, kterým cyklostezka prochází, za to stojí. Časově jízda
zabere asi sedmdesát minut,“ popisuje jednu z možností Pavel
Heralecký, specialista kvalifikace zařízení. 
Druhá oblíbená trasa vede po méně frekventovaných silnicích přes
Dříteň, Mydlovary, Zahájí a Munice. Cyklobus využívá i Dagmar
Tycová, analytik řízení nákladů. „Rozhodně je to příjemná věc, 
která mě navíc nic nestojí. Autobusy by na elektrárnu stejně jely,
takže namontovat na některé z nich držáky kol, byl dobrý nápad.
Pro mě to znamená i časovou úsporu, protože po práci bych se
šla na kole stejně projet. S využitím cyklobusu si užiji cestu Temelín

Sedm cyklobusů přijelo poprvé v letošním roce prvního dubna na elektrárnu Temelín s naloženými koly 
zaměstnanců. Po dobré zkušenosti z minulého roku tak od začátku dubna mohou energetici do autobusů
nastoupit i s kolem a domů se vracet po cyklostezce. Netradiční službu elektrárna nabídla poprvé před
rokem a půl. Loni již cyklobusy přepravily více než šest stovek kol.

„JADERNÉ“ CYKLOBUSY
ZAHÁJILY SEZÓNU

pisů na zdravotní nezávadnost potravin. 
Havárie v elektrárně Fukušima představuje
(nejenom ekonomicky) velmi draze zapla-
cenou zkušenost, která přiměla provozo-
vatele jaderných elektráren ještě více zpřís-
nit požadavky na bezpečnost. V zemích
EU se postupovalo cestou tzv. zátěžových
testů, jejichž cílem bylo také opětovně po-
soudit odolnost jaderných bloků vůči ex-
trémním přírodním vlivům a schopnost
zvládat i značně nepravděpodobné tech-
nologické stavy. Pracovní zprávy národních
jaderných dozorů i závěrečná zpráva
Evropské komise neprokázaly žádné
zásadní bezpečnostní nedostatky, nicmé-
ně obsahují řadu doporučení, jejichž rea-
lizace povede k dalšímu zvýšení bezpeč-
nosti. Do tohoto programu jsou samo-
zřejmě zapojeny i české jaderné elektrárny
Temelín a Dukovany. Většina opatření 
z tzv. Národního akčního plánu by měla
být dokončena do konce roku 2015.
Další názory na energetiku naleznete 
na blogu autora:
www.Nejedly.blog.idnes.cz

zemědělské výroby. Významnou součástí
zemědělské produkce prefektury bylo pě-
stování rýže, které se taktéž postupně ob-
novuje. Důležitým krokem rovněž je kon-
trolované uvolňování omezení rybolovu.
To vše samozřejmě při zajištění důsledné
kontroly plnění přísných japonských před-

V polovině března uplynuly tři roky od ka-
tastrofálního zemětřesení, které zasáhlo
severovýchodní pobřeží japonského ostro-
va Honšú a vyžádalo si téměř 19 tisíc obě-
tí. Zemětřesení s následnou ničivou vlnou
tsunami srovnalo se zemí rozsáhlá území
v zasažených pobřežních oblastech a spu-
stilo řetězec technických selhání vedou-
cích k vzniku závažných havárií na čtyřech
blocích jaderné elektrárny Fukušima.
Tři roky od přírodní katastrofy můžeme
konstatovat, že se situace v prefektuře
Fukušima pozvolna stabilizuje. Nedávno
byl oficiálně zpřístupněn pro trvalý pobyt
samosprávný celek Tamura, nacházející
se v oblasti vyklizené po havárii elektrárny.
Pro obyvatele to v podstatě znamená po-
čátek návratu k životu před havárií.
Dekontaminace části území na zdravotně
bezpečnou úroveň je však pouze prvním
z celé řady nezbytných předpokladů pro
návrat obyvatel. Krok za krokem pokračuje
rekonstrukce lokální infrastruktury a pra-
covního trhu. Z tohoto hlediska bylo do-
saženo výrazného pokroku při obnově

Petr Nejedlý, specialista elektro útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ

MŮJ NÁZOR NA DĚNÍ V ENERGETICE



roku jsou pro naši obec velkým přínosem.
V kalendáři máme sportovní, společenské,
turistické akce, ale i tvůrčí dílny. Líbí se mi,
že se při nich daří dávat dohromady mla-
dé i starší občany. To pomáhá stmelovat
vztahy mezi generacemi,“ chválí si dlou-
holetou spolupráci s ČEZ paní starostka.
„Podpora společnosti ČEZ v rámci Oran-
žového roku nám pomohla k organizaci
nových akcí v obci, ale i k zachování a
zlepšení těch tradičních. Takovým příkla-
dem jsou 15. Žimutické slavnosti. Ty nyní
mohou probíhat celý první srpnový víkend
s muzikou dvou kapel a vystoupením le-
teckých modelářů a mažoretek. Díky atrak-
tivnímu programu přijedou lidé nejen z ob-
ce, ale i ze širokého okolí. Sjedou se rodá-
ci a setkají se tak známí, kteří by se jinak
ani nepotkali. Právě v tom vidím obrovský
přínos akcí Oranžového roku,“ říká staros-
ta Žimutic Zdeněk Šálený.

Václav Brom

I letos do programu Oranžový rok nejvíce
akcí, a to 111, přihlásilo město Týn nad
Vltavou. „Do projektu se nám prakticky
zapojují všechny společenské a sportovní
organizace, které na území města působí.
Podpora z ČEZ je pro všechny obrovská
pomoc, která pomáhá zkvalitnit jejich akce,“
pochvaluje si spolupráci s energetiky sta-
rosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek. Řadu
velkých akcí však pořádá i město. Velký
zájem veřejnosti je například o Vltavotýnské
letní slavnosti, na jejichž večerní vrchol za-
plní týnské náměstí několik tisíc návštěv-
níků. „Tyto slavnosti proběhnou i letos po-
slední červencový víkend a budou ve zna-
mení výročí 140 let od vzniku dobrovolných
hasičů a 95 let od vzniku Rybářského sva-
zu. Díky podpoře společnosti ČEZ mohou
mít všechny akce Oranžového roku vyso-
kou úroveň,“ doplňuje starosta. 
„Pro letošní rok jsme do kalendáře zařadili
21 akcí,“ říká starostka Číčenic Renata
Regálová a doplňuje, „akce Oranžového
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Jak to na bále bývá, tak s prvními melo-
diemi kapely Pozor vizita byl parket prázd-
ný. Jakmile vešlo do tanečních kroků prv-
ních několik párů, tak se strhla lavina. Sál
se roztančil a parket zůstal plný do konce
plesu.
Velkým tahákem byla tombola. Letos se
podařilo od mecenášů získat ceny oprav-
du zajímavé a různorodé. Hrálo se o plas-
tovou popelnici, divočáka, slevové pou-
kazy, poukázku na dříví i dubový špalek.
V tombole bylo také krmení pro psy, pytle
obilí, pytle brambor, rybářské sady, vstu-
penky na muzikál a mnoho dalších krás-
ných cen.  Proto není divu, že již v půl de-
váté byly lístky do tomboly vyprodané.

Od dubna se s podporou ČEZ Jaderné elektrárny Temelín naplno rozjely kulturní, sportovní a společenské
akce zařazené do programu 9. Oranžového roku. „Letos se akce Oranžového roku objeví ve 31 městech 
a obcích Zóny havarijního plánování kolem elektrárny. Do programu je nahlášeno 416 akcí, na jejichž 
uspořádání poskytne společnost ČEZ obcím, klubům a společenským organizacím podporu 10,2 miliónu
korun,“ rekapituluje základní údaje tiskový mluvčí JE Temelín Marek Sviták.

DUBNEM SE ROZBĚHL V 31 O

Tímto se pořadatelé omlouvají všem, na
které se nedostalo. Možná tedy příště.
Každopádně se v obecním hostinci hrálo
do druhé hodiny ranní, kdy si hlasitými po-
křiky přítomní vyžádali hudební přídavek
a tančilo se dál. „Věřím, že si všichni užili
hezký večer. I šestý Obecní bál probíhal 
v rámci Oranžového roku a poděkování
za něj patří jak pořadatelům, tak elektrárně
Temelín jako generálnímu partneru této
společenské akce,“ říká na závěr paní 
starostka.

Václav Brom

Už po šesté se sešli tancechtiví z Číčenic v obecním hostinci na Obecním bálu. Pobavit se přišla téměř 
stovka lidí. „Letos mezi nás zavítali i čerstvě zletilí. Pro ně byl bál první společenskou událostí. Pevně
doufám, že ne poslední v jejich životě a přijdou se v obleku a kravatě pobavit i na další společenské akce,“
věří spokojená starostka Číčenic Renata Regálová.

Z OBECNÍHO BÁLU DOMŮ 
S DUBOVÝM ŠPALKEM

ORANŽOVÝ ROK
Projekt se zrodil v roce 2006 
na Jaderné elektrárně Temelín 
ve spolupráci se starosty nejbližších
obcí jako největší společný projekt
v oblasti podpory společenského,
sportovního a kulturního života. 
Do projektu Oranžový rok se každý
rok zapojují desítky organizací 
v obcích a městech, které zorganizují
stovky akcí pro veřejnost a návštěv-
níky obcí a měst. Za devět let tak
život v obcích mohlo oživit téměř
5000 nových akcí, z nichž se řada
stala tradičními. Finanční podpora
společnosti ČEZ dosáhla za devět
let 90 miliónů korun.

Ilustrační fotografie z jedné z mnoha akcí
Oranžového roku v Číčenicích
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OBCÍCH 9. ORANŽOVÝ ROK
KALENDÁRIUM
DUBEN
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.

KVĚTEN
01. 5. ■ Májový pochod, rozhledna Kamýk, 

Všeteč, Všemyslice;
03. 5. ■ O pohár starosty města Bechyně

– soutěž hasičů, Bechyně;
03. 5. ■ Soutěž v hasičském sportu 

„O putovní kahan“, Mydlovary;
03. 5. ■ 7. Galaxy CykloŠvec maraton Tálín 

– závody na horských kolech, Tálín;
03. 5. ■ Rybářské závody, Zahájí;
10. 5. ■ Kočárkovo-koloběžková rallye,

Číčenice;
10. 5. ■ Rybářská soutěž 

o Nákeřského kapra, Nákří,
10. 5. ■ Tálínský duatlon – 13. ročník 

– dospělí, děti, vozíčkáři, Tálín;
10. 5. ■ 15. ročník „Turnaj o pohár obce Žďár“

– fotbal, večerní taneční zábava;
14. 5. ■ Vodňanské rybářské dny

od 14. 5. do 17. 5., Vodňany;
16. 5. ■ Oslava svátku matek, KD Neznašov;
16. 5. ■ Koncert dechové hudby, Temelín;
17. 5. ■ Hodonická pouť 

sv. jana Nepomuckého, Hodonice;
17. 5. ■ 4. ročník hasičské soutěže 

Blanicko-Otavského regionu, Žďár;
17. 5. ■ Setkání žen, Smilovice;
24. 5. ■ Den matek, Dobšice;
24. 5. ■ Turnaj v nohejbalu, hřiště Radonice;
29. 5. ■ Den dětí, budova ZŠ a hřiště Olešník;
31. 5. ■ Mezinárodní den dětí, Číčenice;
31. 5. ■ Dětský den, Paseky;
31. 5. ■ Floriánské zastavení, hřiště Všemyslice;
31. 5. ■ Dětské sportovní odpoledne, Hosty;
31. 5. ■ Dětský den – výlet do Týna n. Vltavou

a návštěva IC Temelín, Mydlovary;
31. 5. ■ Dětský den, Žimutice.

Další program najdete v kalendáriu 
na www.temelinky.cz.
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připravená v konvičce. „A kdyby, pochutná
si na ní pes,“ s úsměvem odvrátil štiplavou
připomínku. „Už jsem měl guláš a nejvíc
mně chutnal bůček. Domů jsem si vzal
ještě tlačenku - krvavou i bílou - a dva kusy
bůčku. Když mi s tím nikdo nepomůže, 
sním to sám,“ prohlásil a pak šokoval při-
znáním, že je silným diabetikem. „Správně
bych to vůbec neměl, ale já už nic neřeším.
Nápady mám na osmnáct let, ale je mi
osmdesát. V mém věku mi dejte pokoj 
s dietami. Kdyby výrobky nedělal Faktor,
tolik bych si toho nevzal. On je fakt originál,
všechna čest.“ 
Uznání za přípravu zabijačkových laskomin
sklízel Pavel Faktor právem. „Maso mám
rád. Taky je to na mně vidět. Příprava jídel
mě baví odmalička. Posezení u čuníka po-
řádáme popáté. Zima nebyla žádná, i kdy-
bychom posezení udělali před měsícem,
bylo počasí skoro stejné. Každý rok nachys-
táme s kamarády hasiči nějakou novinku.
Letos je to bůček s nádivkou. Prase jsme
si dopřáli díky příspěvku od temelínské
elektrárny.“
„Pašíka jsme koupili u místního zemědělce,
takže je prověřeného původu. Jinak by-
chom ho snad ani nejedli,“ snažil se o váž-
ný tón starosta záblatských hasičů Václav
Kroneisl, „maso na řízečky schováme do
mrazáku, v květnu si na nich pochutnají
naše ženy při oslavě Dne matek. Budeme
taky znova pořádat Posezení pod vrbou,
Den dětí, v září oslavíme 120 let sboru. 
U nás se furt něco děje.“
Starosta Dřítně Josef Kudrle potvrdil, že
obec plánuje oslavy stodvacátého výročí
společně s hasiči ze Záblatí na druhou po-
lovinu září. „Zařadili jsme je do kalendáře
akcí Oranžového roku. Doplníme je setká-
ním rodáků, oceněním zasloužilých hasi-
čů, domlouváme kapelu. Doufám, že při-
pravíme důstojný program, který zakončí
večerní veselice.“

Václav Jahoda

Božena Kovaříková si nejdřív pochutnala
na tlačence. „Manžel pomáhal mému bra-
trovi s přípravou, takže jsem některé dobro-
ty ochutnala už včera. Chystám se na guláš.
Maminka měla žízeň, tak začala pivem.“
U výdeje jídel kraloval rodinný klan Kroneis-
lových. „Vystřídáme se, abychom si stihli
popovídat se známými. Syn je u kasy 
a manžel u piva,“ smála se paní Věra, „tuhle
sešlost děláme pro lidi ze vsi a jsme rádi,
když se sejdou.“
Pan František probíral u stolu bývalé pra-
covníky JZD a domů zrovna nespěchal.
Jako by čekal, aby se mu cestou domů
na sluníčku nezkazila zabijačková polévka

Jarní počasí sice vylákalo mnohé na zahrádky, ale více než padesát
lidí neodolalo poslední březnovou sobotu zabijačkovým pochoutkám 
v Záblatí u Dřítně. Posezení u čuníka začínalo odpoledne skromnou
účastí, protože fotbalisté Dřítně zahajovali jarní část I. B třídy duelem
proti Zlivi. K večeru se dostavili fotbalisté a jejich fanoušci povzbuzeni
vítězstvím 5:2. Postarali se o to, že ovárek, tlačenky, jitrnice ani jelita
nezůstaly v ofsajdu. 

V ZÁBLATÍ PŘIVÍTALI 
JARO ČUNÍKEM



předání tabletů od Skupiny ČEZ na gym-
náziu a přidávají poučnou historku z natá-
čení. „Při prvních pokusech jsem oba pa-
pírky umístil moc daleko od zdroje tepla,
tedy plamene svíčky. Ty pak nespadly do-
konce ani po půl hodině. Kvůli různým
chybám, většinou v kvalitě záznamu, jsme
museli pokus opakovat asi desetkrát.“
Radost z úspěchů svých dvou studentů 
v soutěži VÍM PROČ měl ředitel Gymnázia
J.V. Jirsíka RNDr. Jaroslav Pustina. „Mám
z toho radost. Naši studenti z tercie natočili
sami několik videí s fyzikální tematikou.
Naše gymnázium je v oblasti fyziky velice
aktivní. V rámci našeho přístupu k vyučo-
vání přírodovědných předmětů, které je 
směrováno na badatelský přístup při výuce
přírodovědných předmětů, připravujeme
v květnu pro studenty víkendovou hru Civi-
lizace. Naši studenti stráví v přírodě víkend
plný rozmanitých činností, které se vztahují
k fyzice, chemii a biologii. Každé družstvo
bude vyrábět svůj detektor kovů a následně
pak vyhledá poklad.“
Vrcholem středoškolské činnosti je pak Fy-
zikální olympiáda, kde studenti změří své
vědomosti s ostatními studenty z celé naší
republiky. „Účast na celostátním kole je
velice prestižní záležitost a naši studenti
se pravidelně celostátních kol zúčastňují.
Proto mám opravdu radost, že budeme 
v roce 2015 celostátní kolo Fyzikální olym-
piády organizovat. Vždyť případný úspěch
otvírá studentům dveře nejedné vysoké
školy,“ říká ředitel Pustina.

Václav Brom
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daný fyzikální jev předveden, ale také správ-
nost jeho vysvětlení. Oceňovali jsme zej-
ména nahrávky vhodné pro výuku," vysvět-
luje Daniela Martincová, členka odborné
poroty.

Měď je lepší tepelný vodič než ocel
Dokázat to byl cíl pokusu jihočeských stu-
dentů Davida Štafla a Michala Roda. „Do
podložky jsme pomocí dřevěných špalíčků
umístili dva kovové pásky - měděný a oce-
lový. Mezi ně jsme postavili svíčku, která
rozehřívala jejich konce. Na oba pásky jsme
kapkou vosku připevnili dva papírky s čísly.
Na kovu s lepší tepelnou vodivostí roztaje
vosk dříve a papírek upadne jako první.
Stopovali jsme čas celého pokusu,“ uvedli
studenti třetího ročníku Gymnázia JVJ Čes-
ké Budějovice David Štafl a Michal Rod při

Nejvíc hlasů veřejnosti v kategorii ZŠ získal
pokus s názvem Coca-Cola dvakrát v akci
od Kláry Mužíkové ze Stříbra. V kategorii
SŠ to u veřejnosti vyhrála Lucy Čáslavská
z Prahy s experimentem Světlo, vzduch,
voda. Tento experiment zvítězil i v hlasování
veřejnosti, a tak získal vstupenky do něk-
terého z center světa techniky pro celou
třídu a také se podívají do kteréhokoli z pro-
vozů Skupiny ČEZ. Mohou si pro sebe 
a spoluautory svých pokusů vybrat indivi-
duální exkurzi například do jaderné, uhelné
nebo vodní elektrárny. Trojice videí, které
v obou kategoriích vybrala odborná porota,
přinesou svým tvůrcům tablet, který jim 
umožní natáčet pokusy a zapisovat si vý-
sledky měření nebo poznámky ze školy.
Videa na stránce www.VIMPROC.cz
zůstanou dál přístupná, aby žákům pomá-
hala třeba při opakování na písemky. Pro
velký úspěch prvního ročníku soutěže plá-
nuje ČEZ pokračování i v příštím školním
roce. "Videa jsou neuvěřitelně povedená,
zábavná a přitom poučná. I to je důvod,
proč stránky s pokusy studentů budou dál
fungovat. Kdokoli se na ně může kdykoli
podívat a vkládat sem nové, pro tuto chvíli
již nesoutěžní, pokusy. Věříme, že časem
zde snad přibydou také výuková videa uči-
telů," říká Pavel Puff, manažer útvaru Stra-
tegický nábor Skupiny ČEZ.
„Pro mě jsou vítězové všichni, kteří se při-
hlásili. Ne každý má takovou odvahu, aby
natočil video, kde sám vysvětluje něco 
z fyziky. Při hodnocení bylo nejtěžší spra-
vedlivě posoudit nejen způsob, jakým byl

Během čtyř měsíců trvání soutěže VÍM PROČ, kterou vyhlásila Skupina ČEZ, se do ní zapojilo 614 žáků. 
Ti vytvořili celkem 192 videí s fyzikálními pokusy. Nejvíc hlasů získal pokus Coca-Cola a experiment Světlo,
vzduch, voda. Neztratili se ani Jihočeši, když se na třetí místo dostalo video Tepelné vodivosti, zpracované
studenty třetího ročníku Gymnázia JVJ České Budějovice Davidem Štaflem a Michalem Rodem.

SOUTĚŽ „VÍM PROČ“
SKONČILA. USPĚLI I JIHOČEŠI



který se přes obec přehnal, nám poničil
část návsi a vyvrátil zde řadu stromů.
Vzhled obce jsme chtěli co nejdříve obno-
vit. Vedle estetické stránky mají stromy 
i praktický význam. Zpevňují totiž hráz ryb-
níka, který se nachází uprostřed návsi,“
vysvětlil starosta Temelína Petr Macháček.
Jako ochrana před větrem poslouží nové
stromy na hřbitově v obci Modrá Hůrka.
Do konce týdne chce starostka obce ob-
jednat 12 javorů a 110 keřů, dohromady
za 68 tisíc korun. „Pokud nám bude přát
počasí, tak budeme stromy sázet v dubnu.
Počítáme se zapojením místních lidí. Něk-
teří nám už svou pomoc přislíbili,“ uvedla
starostka Lenka Staňková.
Další tři aleje na jihu Čech vyrostou v obci
Pištín, kde bude doplněna Češnovická
alej. Nová alej vznikne i ve Skočicích a alej
bude vysazena i v Protivíně.

Marek Svitak

V Pasekách chtějí pomocí stromů oddělit
obecní náves od silnice druhé třídy, která
prochází středem obce. Mají na to vyčleně-

nu částku 150 tisíc korun. „Na ozelenění
návsi máme zpracován projekt. Teď se nám
s pomocí Nadace ČEZ v grantu Stromy
podařilo najít i jeho finanční krytí. Na návsi
je dětské hřiště, které tak alespoň částeč-
ně bude chráněno před hlukem a prachem
z této frekventované komunikace. Z druhé
strany díky stromům oddělíme náves od
soukromých objektů,“ představuje přínosy
stromů místostarostka Jana Vaněčková.
S výsadbou stromů chce obec začít ještě
letos. „Než náves obklopíme stromy, tak
sem chceme přestěhovat pomník padlým
vojákům. Navíc terén určený pro výsadbu
je z části hodně strmý, tak se chceme ještě
poradit s odborníky, aby se dřeviny dobře
chytly,“ doplňuje místostarostka.
Duby, kaštany a vrby vysázela již v polovině
března obec Temelín ve své části Kočín.
Obecní pokladnu přišlo 24 stromů na 180
tisíc korun, přičemž dvě třetiny nákladů
pokryl dar od Nadace ČEZ. „Loňský orkán,
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Napravit škody po orkánu, ochránit obyvatele před hlukem a prachem nebo působit jako větrolam mají
stromy, které šest obcí kolem elektrárny Temelín začíná s příchodem jara vysazovat. Dohromady na to 
v grantovém programu Stromy Nadace ČEZ získaly tyto obce 551 tisíc korun. Výsadbu alejí podporuje
Nadace ČEZ už čtvrtým rokem, a v ČR se tak již vysadily tisíce nových stromů.

ŠEST NOVÝCH ALEJÍ VYROSTE 
V JIŽNÍCH ČECHÁCH

První letošní jihočeská alej byla vysázená na
návsi obce Kočín těsně u jaderné elektrárny.

„Bylo znát, že pracovníci Skupiny ČEZ 
jsou ve svém volném čase hodně aktivní.
Svou energii věnují práci s dětmi, handi-
capovanými, seniory, angažují se v řadě
sportovních i společenských organizací.
I proto tuto zaměstnaneckou aktivitu pod-
poříme i letos. Projekt Zaměstnanecký
grant jde v dubnu do fáze nabírání pro-

jektů. V květnu budou o jejich jednotlivé
podpoře hlasovat zaměstnanci ČEZ na
firemním intranetu,“ říká ředitelka Nadace
ČEZ Michaela Žemličková.
V roce 2013 pozadu nezůstali ani pracov-
níci na elektrárně Temelín. Podali na Nada-
ci ČEZ celkem 27 žádostí a na základě 
hlasování jich správní rada Nadace ČEZ

schválila šestnáct s celkovou podporou
427 104 korun. 
„Všichni chodíme do práce a po ní si chce-
me odpočinout. Pracovníci elektrárny Te-
melín loni využili možnost pomoci veřejně
prospěšným organizacím, ve kterých se
aktivně angažují. Této volnočasové činnos-
ti si velmi vážím. Proto jsem přesvědčen,
že také letos podají Temelínští řadu kvalit-
ních projektů. Současně věřím, že řada
projektů uspěje a na jih Čech přijde finanč-
ní pomoc Nadace ČEZ na jejich realizaci,“
přeje si Miloš Štěpanovský, ředitel elek-
trárny Temelín.

Václav Brom

Loni proběhla premiéra nového projektu Nadace ČEZ, kterým byly Zaměstnanecké granty. Šlo o podporu veřejně
prospěšných organizací, ve kterých jsou aktivní zaměstnanci Skupiny ČEZ. Právě oni přinášeli projekty podpory 
a současně při hlasování na intranetu přesvědčovali své kolegy, aby svým hlasem jejich projekt podpořili. Nakonec
loni zaměstnanci ČEZ v celé ČR do hlasování přinesli 253 žádostí. Po hlasování mezi energetiky jich správní rada
Nadace ČEZ podpořila 107 částkou více než 3 miliony korun. Letos se úspěšný nadační projekt rozjíždí znovu.

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY PODRUHÉ

Loni uspělo na elektrárně Temelín šestnáct 
Zaměstnaneckých grantů s projekty nejrůz-
nějších organizací. Šeky Nadace ČEZ jim 
předal ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský. 
V červnu 2014 se uvidí, kolik temelínských 
projektů přinese na jih Čech podporu 
neziskovým organizacím letos.
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Vystavované fotografie zachycují široké
spektrum událostí. „Vedle fotografie roku
se zde představují snímky ze záplav nebo
z Jizerské padesátky. Návštěvníci mohou
vidět i fotografie pořízené v zahraničí z udá-
lostí v Sýrii a v Turecku,“ představuje výs-
tavu Herbert Slavík, člen poroty Czech
Press Photo a fotograf, který byl například
autorem oficiálního portrétu prezidenta
Miloše Zemana.
Tábor byl třetí zastávkou z celkových sedmi
českých měst, kde jsou unikátní fotografie
k vidění. V České republice bude výstava
Czech Press Photo probíhat do poloviny
května. Poté se přesune do Bruselu.
„Jsme rádi, že Skupina ČEZ mohla pomoci
poprvé představit tuto prestižní výstavu 
i v dalších regionech České republiky. Za
dvacet let, co soutěž Czech Press Photo
probíhá, byly tyto unikátní fotografie k vidění
pouze v Praze,“ poznamenal zástupce ře-
ditele JE Temelín Jan Kruml, kterému se
fotografie moc líbily.
V rámci soutěže Czech Press Photo 2013
hodnotila mezinárodní porota celkem 3 580
fotografií od 294 autorů. Za snímek roku
pak označila fotografii Michala Kamaryty,
který zachytil, jak David Rath přichází k hlav-
nímu líčení u Krajského soudu v Praze.
Kvalitu vystavovaných fotografií oceňují i pro-
fesionální jihočeští fotografové. „Vítězný 
snímek je moje krevní skupina. Vůbec
nevadí, že se jedná o neostrou fotografii.
Je ze situace, na kterou byly namířeny
objektivy skoro všech reportérů v naší zemi.
Z představených fotografií je jiná a naprosto
vystupuje z řady,“ podělil se o svůj názor
na vítězný snímek Václav Pancer, profesi-
onální jihočeský fotograf.

Marek Sviták

„Výstava vznikla a do Tábora se dostala
díky spolupráci se Skupinou ČEZ. Vážím
si toho, protože se jedná o prestižní zále-
žitost. Každý z nás vlastní digitální fotoa-
parát, tato výstava je ale o emocích a nutí
k zamyšlení nad sebou samými,“ uvedl bě-
hem vernisáže starosta Tábora Jiří Fišer.

Třetí zastávka výstavy nejlepších fotografií ze soutěže Czech Press Photo byla v polovině dubna 
na táborském náměstí T. G. Masaryka. Vernisáže unikátní expozice, která představuje 168 snímků 
zachycujících významné a zajímavé okamžiky uplynulého roku, se zúčastnilo šedesát lidí. Po Táboru uvidí
výstavu ještě ve čtyřech českých městech. V červnu ji společnost ČEZ představí v centru EU, v Bruselu.

NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE
ODVEZE ČEZ AŽ DO BRUSELU

CZECH PRESS PHOTO NA JIHU ČECH www.cez.cz

Termíny a místa výstavy CZECH PRESS PHOTO
• Ostrava, Forum Nová Karolina, 27. – 30. 3. 2014
• Třebíč, Karlovo náměstí, 3. – 6. 4. 2014
• Tábor, nám. T. G. Masaryka, 10. – 13. 4. 2014
• Plzeň, náměstí Republiky, 17. – 20. 4. 2014
• Mělník, Nám. Míru, 24. – 27. 4. 2014
• Ústí nad Labem, Lidické náměstí, 8. – 11. 5. 2014
• Hradec Králové, nám. Osvoboditelů, 15. – 18. 5. 2014
• Brusel, rue Caroly, Esplanade de la Solidarite, 12. – 13. 6. 2014



ani ta není k životnímu prostředí nešetrná.
Myslím, že potřebujeme kombinaci výroby
elektřiny a jaderná energetika v ní své místo
má,“ říká studentka, jejímž velkým koníč-
kem je lítání s leteckými RC modely. I pro-
to by chtěla pokračovat ve studiích na vy-
soké škole v oboru s uplatněním v letecké
dopravě. „Chtěla bych se profesně věnovat
velkým letadlům, takže asi dopravní škola
se specializací na ekonomii leteckého
provozu.“ 

Václav Brom

„Temelínské informační centrum je letos 
v provozu již dvacátý čtvrtý rok. Za tu dobu
ho navštívilo půl milionu návštěvníků, ze kte-
rých jich třicet jedna tisíc přijelo ze zahra-
ničí. A byla to právě vaše skupina z Gymná-
zia Pierra de Coubertina, která dnes půl
milionu návštěvníků završila. Děkuji vám
za návštěvu a věřím, že prohlídka elek-
trárny Temelín vás zaujme i poučí o tom,
jak bezpečně a bez emisí vyrábíme elek-
třinu pro spotřebu pětiny České republiky,“
uvedl při příjezdu táborských studentů
zástupce ředitele JE Temelín Jan Kruml.
Studenti Gymnázia Pierra de Coubertina
patří mezi pravidelné návštěvníky elektrárny
Temelín. „Naši studenti se tady dozvědí,
jak vlastně funguje jaderná elektrárna a co
vše se skrývá za výrobou elektřiny z jádra.
Já učím jazyky a cvičení se dotýkají veške-
rého dění kolem nás, a tak nechybí ani pro-
blematika životního prostředí nebo energie.
Když se ptám našich studentů na výhodné
zdroje energie, tak po exkurzi tady na Te-
melíně nikdy nezapomenou do čistých vý-
roben elektřiny jmenovat jadernou elektrár-
nu,“ uvádí třídní profesorka Zuzana Nová-
ková poznatky, které si studenti odnáší 
z exkurze v temelínské elektrárně.
Pro Anetu Bouškovou je to druhá návštěva
Temelína. „Poprvé jsem tu byla ještě se
základní školou, ale to jsem si prohlédla
pouze expozice v zámečku. Dnes se tedy
poprvé dostanu dovnitř elektrárny a docela
se těším. Říká se, že elektřina z větru je
ještě šetrnější než energetika jaderná, ale

Poslední březnový den odpoledne přivítalo Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín svého 
půlmiliontého návštěvníka. Stala se jím studentka třetího ročníku Gymnázia Pierra de Coubertina 
z Tábora Aneta Boušková, která přijela na exkurzi se svými třiceti spolužáky. Pro studenty připravila 
elektrárna dort a reflexní bezpečnostní pásky. Anetě Bouškové předal zástupce ředitele JE Temelín 
Jan Kruml i olympijské oblečení, které letos na ZOH v Soči oblékali čeští reprezentanti.

PŮLMILIONTÝ NÁVŠTĚVNÍK
TEMELÍNA PŘIJEL Z TÁBORA

Několik informací z Informačního centra
Jaderné elektrárny Temelín
• Svůj provoz zahájilo v roce 1991 v jedné z budov šaten dodavatelů v zařízení 

staveniště. V prvním roce provozu ho navštívilo 2 802 lidí.
• V roce 1994 zakoupila společnost ČEZ zámeček Vysoký Hrádek s přilehlým parkem

od potomků posledních majitelů Divišových, kteří objekt získali v restituci. 
Následně ČEZ zahájil jeho rozsáhlou přestavbu pro potřeby IC.

• V říjnu 1997 byl zahájen provoz IC v nově rekonstruovaných prostorách zámečku 
Vysoký Hrádek.

• Dosud nejvyšší roční návštěvu zaznamenalo IC v roce 2012, kdy si ho přijelo 
prohlédnout 34 203 návštěvníků. Nejvyšší roční návštěva zahraničních návštěvníků 
se datuje do roku 2013, kdy jich přijelo 2 461.

• V roce 2006 se u IC uskutečnil první svatební obřad. Do poloviny dubna jich zde bylo 
54. Letos se již uskutečnily tři svatby a osm jich je ještě nahlášeno.

• V zámečku Vysoký Hrádek se každý rok uskuteční i jedenáct výstav. Celý duben 
probíhá prodejní výstava sociálně terapeutické dílny Nazaret Borovany.  

Zástupce ředitele JE Temelín Jan Kruml předává
Anetě Bouškové dárek pro půlmiliontého
návštěvníka informačního centra.

■ Další fotografie a video Jihočeské TV 
z přivítání půlmiliontého návštěvníka 
na IC elektrárny Temelín si prohlédněte 
na www.temelinky.cz.



se obřad přesouvá do zámečku Vysoký
Hrádek, který poskytuje zázemí pro teme-
línské informační centrum od roku 1997.
První letošní temelínské „ANO“ bylo 
v únoru řečeno u modelu reaktoru v expo-
zici informačního centra.  

Václav Brom

Hlavní svatební sezóna se na temelínském
zámečku rozběhne koncem května. Letos
o svatbu „pod chladicími věžemi“ projevilo
zájem již jedenáct párů. Někteří snoubenci
dávají přednost ostrůvku v zámeckém par-
ku, jiní prostorám přímo před informačním
centrem. V případě nepříznivého počasí

„Svatbu jsme chtěli stihnout ještě před na-
rozením potomka, což nás za několik týdnů
čeká. Hledali jsme něco netradičního a čtyři
věže, ze kterých stoupá bílá pára, nám při-
šly zajímavé,“ vysvětlila volbu místa nevěsta
Kateřina. Sama už měla možnost elektrárnu
a informační centrum několikrát navštívit.
„Všem prohlídku elektrárny vřele doporu-
čuji. Ohledně jaderné energetiky mám
jasno. Elektřinu potřebujeme pro život 
a Temelín nám ji poskytuje bezpečně 
a čistě,“ říká Kateřina, která žije jen několik
kilometrů od Temelína v obci Nová Ves.
Oba snoubence do manželství uvedl sta-
rosta obce Temelín Petr Macháček. „Že
existence elektrárny bude pro snoubenec-
ké páry takové lákadlo, mě před několika
lety ani ve snu nenapadlo. Avšak stalo se
a díky elektrárně se počet svateb v našem
katastru ztrojnásobil. Myslím, že výběr ne-
tradičního místa k sňatku odráží i celkový
pozitivní postoj Čechů k jaderné energe-
tice,“ uvažuje starosta.
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Netradiční svědky v podobě 155 metrů vysokých chladicích věží elektrárny Temelín měla první letošní jarní
venkovní svatba. Své „ANO“ si v parku u Informačního centra elektrárny řekli Kateřina Preňková a Marek Faktor.
Letos se jednalo o první venkovní, a od roku 2006 již o 53. svatbu, které tiše „svědčily“ temelínské dominanty. 

PRVNÍ JARNÍ SVATBĚ TIŠE
„SVĚDČILY“ CHLADICÍ VĚŽE

■ Video Jihočeské TV z první jarní svatby 
u elektrárny Temelín a další fotografie si 
prohlédněte na www.temelinky.cz.

Informačnímu centru se tak zhodnotila 
strategie exkluzivní nabídky volných ter-
mínů především jihočeským školám. „Prv-
ní dva měsíce roku jsou na informačním
centru volnější. Proto jsme cíleně nabídli
toto klidnější období základním a středním
školám. Potěšilo nás, že hodně škol na-

bídku využilo a v součtu máme za sebou
návštěvnicky rekordní první čtvrtletí,“ do-
plňuje vedoucí informačního centra. 
Velká zátěžová zkouška čeká informační
centrum v sobotu 19. dubna. „Ten den pro-
běhne v jižních Čechách Zahájení cyklo-
turistické sezóny 2014 a cílovou destinací

Za první tři měsíce letošního roku přijelo na Informační centrum
Jaderné elektrárny Temelín 5 827 návštěvníků. To je o 1 400 lidí více
než loni a dokonce o pět stovek více než v rekordním roce 2012. 
„Je to opravdu povedený vstup do letošního roku,“ pochvaluje si 
vedoucí informačního centra Jana Gribbinová. Krásnou tečkou 
za dobrým čtvrtletím bylo přivítání půlmiliontého návštěvníka 
31. 3. 2014, kterým byla studentka třetího ročníku Gymnázia 
Pierra de Coubertina z Tábora Aneta Boušková.   

REKORDNÍ ČTVRTLETÍ
INFORMAČNÍHO CENTRA



Do prvního tématu soutěže: „Co si letos
přeji nejvíce“ nám přišla řada obrázků 
a třídní učitelka Veronika Rollerová ze ZŠ
Květnového vítězství z Prahy 4 poslala 
psaná přání svých čtvrťáků. Z něho jsme
vybrali přání Lucie Tajčmanové, která chce
být vzdělanou ženou. Poslala nám to for-
mou rozhovoru. Držíme jí palce.

ROZHOVOR
Lucie Tajčmanová (4.A)

Co si letos přeji nejvíce?
Moc si přeji dostat se na gympl.
Proč si to přeji?
Protože chci být jednou vzdělaná. Chtěla
bych vystudovat vysokou školu. Mám na
to ještě spoustu času.

Co pro to dělám?
Učím se. Taky se snažím mít na vysvěd-
čení samé jedničky. To se mi zatím daří.
Ale myslím si, že mi to dlouho nevydrží.
Není to lehké mít samé jedničky. Člověk
se musí hodně snažit. Ale dobrou známku
jen za snahu nedostanu.

Co bych pro to mohla ještě udělat?
Asi se dál učit. A také dávat velký pozor.
Doma se zatím moc neučím. Ale už brzy
začnu. Budu muset myslet logicky, abych
zvládla přijímačky. Myslet logicky není
tak lehké, jak si může někdo myslet. To
už jsem pochopila dávno. S tímhle budu
potřebovat trochu pomoct od rodičů a od
sestry. Spoustu věcí však zvládnu sama. 

A co si přejí naši malíři? 
Desetiletá Adéla Vithová ze Zahájí: „Moc
bych si přála jet s mamkou, taťkou a bráš-
kou Alexem na dovolenou k moři.“ Sed-
miletá Karolína Čiperová ze ZŠ Žimutice:
„Přeji si vlastního koně a jezdit na něm.“
Stejné přání nakreslila i Marie Magdalena
Olivová z Dřítně.

ročníků gymplu, které mám za sebou.“ 
Eda a Ida jsou nadšení a zapálení spor-
tovci. Celý den jsou v pohybu. Tedy po-
kud nesedí ve školní lavici. „Jaro přišlo 
a příroda láká k většímu pohybu. Proto
je téma pro druhé letošní kolo „Můj život
v pohybu“. Těšíme se na krásné obrázky
nebo zajímavé povídky a psané příběhy
o vašem životě v pohybu,“ říkají Ida a Eda.
Soutěž je určena pro mládež do 18 let.

Děkujeme za obrázky a psaná přáníčka
k minulému tématu, tedy k tomu, co si
letos nejvíce přeji. „Tak koně bych chtěl
také. Mám za sebou pár jízd a je to krása,“
říká Eda. Vzkaz od Idy pro Lucku Tajčma-
novou do Prahy: „Lucko, jsem přesvěd-
čená, že přijímačky na gympl zvládneš 
a za třináct let budeš promovat na nějaké
prestižní vysoké škole. Je to i mé přání,
ale mám nyní před tebou předstih šest

Namalujte: „Můj život v pohybu“

www.temelinky.cz

SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU

Návštěvnost IC JE Temelín 1. čtvrtletí roku (srovnávané roky 2009 - 2014)

Zdroj grafu: databáze Informačního centra JE Temelín

pro turisty i cyklisty bude právě park kolem
zámečku Vysoký Hrádek. Tady proběhne
odpolední sportovní a kulturní program 
s rockovou tečkou, kterou bude koncert

kapely Divokej Bill. „A pokud vyjde počasí,
tak může být u elektrárny Temelín hodně
plno a živo,“ doplňuje Jana Gribbinová. 

Václav Brom

Výherci z prvního kola 2014

Magdaléna Olivová

Uzávěrka je 19. května 2014.
Své obrázky posílejte na adresu: 
JE Temelín, Václav Brom, oddělení
Komunikace, 373 05 Temelín. 
Na obálku napište: 
SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU 2/2014.

Adéla VithováKarolína Čiperová




