
@INFOČERVENEC | 2018 

elektronický zpravodaj  
Skupiny ČEZ pro region  
Jaderné elektrárny Temelín

Další informační zdroje k energetice, dění v regionu či grantovým programům najdete na | www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.temelinky.cz | www.facebook.com/ICTemelin 

Kontaktní údaje na @INFO: Petr Šuleř, telefon: 381 102 076, e-mail: petr.suler@cez.cz  |  Marek Sviták, telefon: 381 102 328, e-mail: marek.svitak@cez.cz

Výměna paliva, kontroly turbíny a bezpečnostních systémů 
nebo rekonstrukce části potrubí cirkulační chladicí vody. To 
jsou jen příklady nejdůležitějších prací během odstávky dru-
hého bloku. Celkově mají energetici v plánu udělat přes deset 
tisíc činností a vše navíc chtějí zvládnout během dvou měsíců.

Poslední červnový pátek Jaderná 
elektrárna Temelín plánovaně odstavila 
druhý výrobní blok. Důvodem jsou 
kontroly a výměna paliva

Výroba elektřiny v JE Temelín

Bilance výroby k 30. červnu 2018

Vyrobeno elektřiny v červnu (miliardy kWh)

Vyrobeno elektřiny od zahájení 
provozu v prosinci 2000 (miliardy kWh)

1,488

215,730       

Vyrobeno elektřiny v roce 2018 (miliardy kWh) 7,781

Jednou z nejdůležitější činností během odstávky je výměna paliva. 
Energetici vůbec poprvé zavezou modernizované palivo typu TVSA-T, 
mod.2. Celkově půjde o 48 palivových souborů, které doplní původní 
typ paliva. „Modernizované palivo má v porovnání s předchozím typem 
určité konstrukční úpravy. Palivový soubor je mechanicky odolnější, 
palivové pelety mají jiný design a změny jsou i v pokrytí paliva. Jeho 
použití muselo předcházet náročné licenční řízení Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost,“ vysvětluje Bohdan Zronek, ředitel divize 
jaderná energetika společnosti ČEZ. 
Zavážení nového paliva energetici plánují na první polovinu srpna. 
Ještě předtím budou do skladu použitého paliva zavazeny čtyři 
kontejnery s použitým palivem. Zde zaplní 35. - 38. skladovací pozici 
z celkových 152.
Z hlediska délky odstávky pak budou klíčové především práce na 
turbíně a kontroly bezpečnostních divizí. „Turbína bude kompletně 
rozebraná a všechny tři nízkotlaké rotory převezeme ke kontrole  
a přelopatkování čtvrtých oběžných kol přímo k výrobci do Plzně,“ 
doplňuje Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Kontroly všech tří bezpečnostních divizí jsou součástí každé odstávky, 
tentokrát navíc proběhne modernizace výtlaku čerpadel technické 
vody důležité. Práce budou náročné, protože půjde o mnoho činností 
na velmi malém prostoru.
V souvislosti s provozem chladicích věží bude probíhat čištění přívod- 
ního potrubí a bazénů pod věžemi. Navíc začne důležitá rekonstrukce 
vnitřního povrchu potrubí, které propojuje chladicí věže s technologií 
uvnitř strojovny. (Prohlédněte si vše virtuálně.)
I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Odstávka 
prvního bloku proběhla od začátku loňského prosince do začátku 
března, trvala 83 dní a ČEZ ji zvládl s šestidenním předstihem. 

Jezerní kajaky, příspěvek na obnovu kaple, tábornické vybavení 
pro junáky, či materiál pro azylový dům – i takové projekty podpoří 
letos Zaměstnanecké granty Nadace ČEZ. Už pošesté se mohli 
zaměstnanci společnosti ČEZ ucházet o možnost získat finanční 
příspěvek až 30 000 korun pro neziskové organizace, ve kterých 
se ve svém volném čase aktivně angažují. V letošním roce Nadace 
ČEZ rozdělí v jižních Čechách v rámci tohoto projektu čtrnácti 
doporučeným organizacím 420 000 korun.

Zaměstnanci  
Temelína  

rozdělili  
svému okolí  

420 tisíc korun

„Mezi naše zásady patří, že vní- 
máme i své okolí. Velmi si cením 
toho, že zaměstnanci ve svém 
volném čase pomáhají ostatním 
a díky zaměstnaneckým grantům 
pro to dokáží nadchnout i kolegy. 
Navíc jsou to přímo oni, kdo pe- 
níze konkrétní organizaci přináší, 
což zvyšuje jejich hrdost na práci, 
kterou vykonávají,“ vysvětluje uni- 
kátní projekt ředitel Elektrárny 
Temelín Jan Kruml. 
Přihlašování neziskových organi- 
zací do letošních Zaměstnanec-
kých grantů proběhlo během břez- 
na. Celkem se sešlo 225 žádostí. 
O jejich podpoře mohl až třemi 
hlasy v průběhu dubna rozhodnout 
každý zaměstnanec Skupiny ČEZ. 
Do hlasování se zapojilo 7 301 
zaměstnanců, kteří jednotlivým 
uchazečům rozdali 15 911 hlasů. 
Podpořené organizace mají na 
útratu příspěvku celý rok. 

„Je normální, že každý, kdo někde 
působí, třeba jako trenér, nebo 
pomáhá, se snaží získat podporu. 
A je skvělé, že pro to existuje sys-
tém, ke kterému se dostane pra- 
kticky každý zaměstnanec. I když 
přesvědčit kolegy není nijak jed- 
noduché,“ říká jeden z úspěšných 
žadatelů Lucie Pfütznerová.
O Zaměstnanecký grant do výše 
až 30 000 korun může Nadaci 
ČEZ požádat kterákoliv veřejně 
prospěšná organizace, ve které 
se aktivně angažují zaměstnanci 
Skupiny ČEZ - ať už se ve svém 
volném čase nezištně věnují práci 
s dětmi, seniory, handicapovanými,
nebo aktivitám v zájmových, spor-
tovních a dalších organizacích. 
Podmínkou je právě doporučení 
zapojených zaměstnanců. 
Celkem Nadace ČEZ od roku 
2013 v rámci projektu podpořila 
už 623 projektů za více než 18 
milionů korun.

http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin/


Jako na francouzském venkově to v sobotu 14. července  
vypadalo před obecní hospodou na návsi v Číčenicích.  
Za podpory Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ  
se zde totiž uskutečnil sedmý ročník turnaje v pétanque.
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K originální atmosféře patřící neodmyslitelně k této tradiční hře, které 
se v zemi galského kohouta věnuje přibližně 17 miliónů lidí, tedy zhruba 
každý čtvrtý Francouz, chyběla v Číčenicích opravdu jen francouzština. 
Turnaje se zúčastnilo čtrnáct dvojic a desítky diváků. Ti, co nehráli, 
posedávali kolem pískového hřiště na trávníku před hospodou, klá-
bosili, komentovali hru, počasí, někdy i politiku. Samozřejmě nechybělo 
občerstvení. Jen pro Francii klasické víno zde nahradilo pivo.
„Díky prostředkům z projektu Oranžový rok v okolí temelínské elek- 
trárny můžeme pořádat celou řadu sportovních, kulturních i společen- 
ských akcí. A jednou z nich je právě tento turnaj, z něhož se už stala 
novodobá obecní tradice. Pétanque jinak hrajeme prakticky celoročně, 
s přestávkou jen když obec pokrývá sníh,“ uvedl Michal Pečený, hlavní 
rozhodčí turnaje a jeden z velkých favoritů celého klání.
Pétanque, neboli koulená, je francouzský společenský sport pro dva 
hráče, nebo dvě dvou až tříčlenná družstva. Cílem je umístit koule 
co nejblíže k cíli, dřevěné kuličce, takzvanému „cochonette“, česky 
prasátku. 
„Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky 
každý, ženy, muži, senioři, děti i tělesně postižení, a to prakticky kdekoli, 
protože terén hřiště je v zásadě libovolný. Hráči se musí vyrovnat  
s nástrahami jakéhokoli terénu, ať už je to třeba písek, tráva, šotolina, 
či cokoli jiného,“ konstatoval Pečený.
Ačkoli se v sobotu v Číčenicích bojovalo o poháry, šlo zde podle sta- 
rostky Renaty Regálové více o zábavu, než o vítězství. Hráči i diváci 
se přišli pobavit a strávit společně se sousedy odpoledne. Turnaj byl 
součástí akcí pořádaných v rámci už zmíněného projektu Oranžový rok 
v okolí Jaderné elektrárny Temelín.
„Tímto způsobem spolufinancuje ročně více než dvacet různých akcí, 
letos konkrétně dvaadvacet. Od tvořivých dílen přes různé výlety, tra- 
diční akce, jako je například Pálení čarodějnic či Silvestr, různé závody 
a turnaje až po plesy. Hodně aktivní jsou v tomto směru jako pořada-
telé členové místního Číčenického klubu, sboru dobrovolných hasičů, 
mysliveckého sdružení či Tělovýchovné jednoty Blata,“ zdů- 
raznila starostka.

Číčeničtí si to rozdali v pétanque

Infocentrum JE Temelín
Telefon: 381 102 639   E-mail: infocentrum.ete@cez.cz 

Více informací na www.cez.cz/temelin nebo www.facebook.com/ICTemelin

„V průběhu své historie měla škola 
již několikrát blízko k zániku. Na- 
štěstí se vždy podařilo ji znovu 
obnovit a pokračovat v jejím půso- 
bení. Jsem proto velmi rád, že se
v posledních letech rozvinula  
v úspěšnou moderní a otevřenou
školu a že i díky tomu můžeme 
letos uspořádat takovou oslavu. 
A protože jde o výročí významné, 
rozhodli jsme se pojmout oslavy 
velkolepě,“ uvedl ředitel Základní 
školy a Mateřské školy Neznašov 
Jaroslav Tůma.
V rámci oslav ve dnech 26. až 28. 
června byla vysazena pamětní 
lípa, žáci školy i školky se v rámci 
dopoledních workshopů „vydali 
do Austrálie“, zahráli si Mölkky, 
vyzkoušeli string art, různé pokusy 
či vařili dle tradičních receptů 
svých babiček a podobně.
Dospělí se mohli zúčastnit turnaje 
ve volejbale, prohlédnout si vý-
stavu dětských prací v komunit-
ním centru mateřské školy, projít 
si prostory budov školy i školky  
a poslechnout si přednášku dok- 
tora Jana Bartušky o historii školy. 
Program vyvrcholil ve čtvrtek večer 
„Neznašov/Festem“ na místním 
fotbalovém hřišti, jehož hlavní 
hvězdou byla skupina Sto zvířat.
„Třídenním programem, určeným 
všem věkovým kategoriím, jsme 
chtěli oslavit nejen zmíněná výročí, 
ale i umožnit lidem se setkat, za- 
vzpomínat si, popovídat. Cílem 

bylo, aby se pobavili, užili si spo- 
lečný čas s dětmi, kamarády, přá-
teli, známými i neznámými, aby 
se rozveselili a odcházeli domů 
s dobrou náladou“ konstatoval 
starosta obce Všemyslice se síd-
lem obecního úřadu v Neznašově 
Karel Tůma. „Jsem rád, že jsme 
toto významné výročí mohli osla-
vit společně s dětmi, rodiči i širší 
veřejností, a to především díky 
podpoře temelínské elektrárny,“ 
poznamenal starosta. 
Po dokončení rekonstrukce a do- 
stavby neznašovské mateřské 
školy v roce 2015 prošla stejným 
modernizačním procesem o rok 
později i zdejší základní škola. Ta
se tak dočkala celkové rekonstruk- 
ce kuchyně a půdní vestavby.
„Prostor staré půdy nyní obsahuje 
učebnu, družinu, kabinet, sociální 
zařízení pro žáky a učitele a úkli-
dovou místnost. Celkové stavební 
náklady na tuto akci činily 7,2 mi- 
liónu korun, z nichž čtyři milióny 
jsme získali jako příspěvek od 
Jaderné elektrárny Temelín Sku- 
piny ČEZ. Šlo o významnou finan-
ční pomoc, bez níž by se realiza- 
ce rozsáhlé přestavby mohla jen 
z vlastního rozpočtu obce jen velmi 
těžko uskutečnit,“ zdůraznila místo-
starostka Všemyslic Marie Švehlová.
V současné době navštěvuje Zá- 
kladní školu Neznašov 44 žáků 
ve třech malotřídkách od první  
do páté třídy. Školka má 40 dětí. 

Velké oslavy malé školy. Tak nazvali obyvatelé Neznašova  
a okolních obcí třídenní slavnost uspořádanou s podporou 
Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ jako připomínku  
150. výročí založení místní školy, 100. výročí vzniku republiky  
a konce uplynulého školního roku.

Všemysličtí oslavili 150. výročí  
vzniku své školy v Neznašově

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce 
na elektrárně Temelín k 30. červnu 2018
Zaměstnanců celkem 1 193

Z toho žen 133      




