
Sklad použitého paliva, technika 
temelínských hasičů nebo nejdů- 
ležitější budovy z těsné blízkosti 
jsou jen příklady míst, které ná-
vštěvníci viděli během prohlídky 
Jaderné elektrárny Temelín. „S ja- 
derným palivem se pojí řada mýtů. 

Ty chceme postupně odbourat. 
Třeba čerstvé palivo není nebez- 
pečné a použité palivo zase není 
odpad. I po vyjmutí z reaktoru ho 
stále považujeme za energetickou 
surovinu, je totiž využito pouze 
ze čtyř procent.   >>>
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Od úterý 13.srpna pracuje temelínská elektrárna na plný výkon. 
Sta procent dosáhl druhý blok necelé tři dny po obnovení výroby 
elektřiny. Odstaven byl plánovaně kvůli výměně paliva od 21. června. 
Odstávka trvala 50 dní a energetici během ní například vyměnili 
čtvrtinu paliva, zkontrolovali bezpečnostní systémy a zvládli šest 
desítek modernizací. Celkově měl harmonogram odstávky přes 
13 tisíc činností. Na odstávku druhého temelínského bloku 
navázala odstávka prvního bloku Dukovan.

Temelín je na plném výkonu Výroba elektřiny v JE Temelín

Bilance výroby k 31. červenci 2019

Vyrobeno elektřiny v červenci (miliardy kWh)

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

0,798

232,017       

Vyrobeno elektřiny v roce 2019 (miliardy kWh) 8,403

Odstávky jaderných bloků plánují energetici zpravidla na období nižší 
spotřeby a tedy i nižších cen elektřiny. „V porovnání se zimou je v létě 
spotřeba přibližně o třetinu nižší. Klíčová je pro nás také koordinace 
prací a vzájemné sdílení kapacit pro odstávky. Ty jsou nejen o výměně 
paliva, neméně důležité jsou i pravidelné kontroly a revize, údržba 
nebo modifikace zařízení,“ zdůraznil Bohdan Zronek, člen předsta-
venstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Necelý týden po ukončené odstávce druhého temelínského bloku 
odstavil ČEZ plánovaně pro výměnu paliva dukovanskou jedničku. 
Naproti tomu Temelín má již obě odstávky za sebou a od včerejška 
pracuje na plném výkonu. „Máme za sebou náročnější část roku. 
Obě odstávky jsme zvládli v součtu za 109 dní, tedy o den dříve než 
jsme plánovali. Vytvořili jsme dobrý základ pro bezpečný a plynulý 
provoz po zbytek roku,“ poznamenal Jan Kruml, ředitel Jaderné 
elektrárny Temelín. (Začátkem května dosáhl po odstávce plného 
výkonu první blok.) Třiačtyřicet kontejnerů s použitým palivem „čekalo“ na návštěv-

níky Jaderné elektrárny Temelín. Těm totiž jihočeská elektrárna 
nabídla jedinečnou možnost podívat se přímo do skladu, kde je 
použité palivo ve speciálních kontejnerech umístěno. Během dne 
otevřených dveří si temelínskou elektrárnu prohlédlo šest desítek 
návštěvníků. Prohlídky budou pokračovat každou sobotu až do 
7. září. Zájem je veliký. Podle organizátorů bylo 256 míst obsazeno 
za pouhé tři dny od spuštění registrace. (Více zde.)

Do Temelína vyrazili za palivem

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

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce 
na elektrárně Temelín k 31. červenci 2019
Zaměstnanců celkem 1 272

Z toho žen 148       

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/temelin-je-na-plnem-vykonu-2-47580
https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/v-temeline-o-vikendu-zacnou-prohlidky.-volna-mista-lide-obsadili-behem-pouhych-tri-dni-66914


„Memoriál Václava Kuráže je nejen 
vzpomínkou na člověka, který se 
významně zasloužil o rozkvět fot- 
balu v Dívčicích, ale i připomínkou 
významu fotbalu pro život na ven- 
kově obecně. Dříve procházely 
týmem celé generace místních 
obyvatel, dnes ani nesestavíme 
mládežnický celek. Zájem upadá,“ 
uvedl předseda TJ Mír Dívčice 
Pavel Voves.
Na vesnicích bylo běžné, že fotbal 
hrával syn, jeho otec a ještě před 
tím jejich děda. V TJ Mír působil 
už od přípravky například také 
dnešní předseda klubu Pavel Vo- 
ves, starosta Dívčic Miroslav Stulík 
či syn Václava Kuráže, Václav. 
„Fotbal hrál otec i oba jeho bratři. 

Hrál jsem samozřejmě i já. Bohu- 
žel jsem musel kvůli úrazu skon- 
čit, moji vrstevníci ovšem vesměs 
pokračují dosud,“ poznamenal 
Václav Kuráž ml.
Vítězem sobotního XV. ročníku 
Memoriálu Václava Kuráže v Dív- 
čicích – Dubenci se stal místní 
celek TJ Mír Dívčice před druhým 
TJ Slavoj Protivín B a třetí Starou 
gardou Dívčice. Poslední, čtvrtou 
příčku, obsadil Praktic FC Pištín.
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Fotbalisté z Dívčic na Českobudějovicku vzpomínali v sobotu 
10. srpna na Václava Kuráže, jednoho ze zakladatelů místního 
klubu a muže, který venkovskému fotbalu zasvětil celý svůj 
život. Patnáctého ročníku memoriálu nesoucího jeho jméno  
se na hřišti v Dubenci, místní části Dívčic, zúčastnily čtyři  
fotbalové týmy. 
Turnaj je tradičně zařazený v programu Oranžového roku v okolí 
Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ.

Fotbalisté z Dívčic zavzpomínali  
na duchovního otce svého klubu

Mrkev stokrát jinak. Mrkev jako pochoutka, mrkev jako lék, mrkev 
jako herní motiv, mrkev jako symbol nadhledu a sebeironie, mrkev 
jako pomocník. Ve všech těchto podobách se s touto kořenovou 
zeleninou setkali návštěvníci sobotního devátého ročníku Slav- 
ností mrkve ve Zlivi na Českobudějovicku. A co víc. Díky své 
aktivitě na Oranžových handbike trenažérech Nadace ČEZ získali 
společně bezmála 101 tisíc korun pro tělesně postižené či lidi  
v krizi.

Návštěvníci zlivských Slavností mrkve 
pomohli potřebným

„Slavnosti mrkve jsou od začátku velmi úspěšnou a oblíbenou městkou 
akcí s vysokou návštěvností, která si rychle získala své renomé nejen 
v okolí, ale i za hranicemi regionu. U vzniku novodobé zlivské tradice 
stál skvělý nápad a podpora Jaderné elektrárny Temelín, která je naším 
dlouhodobým partnerem,“ uvedl starosta Zlivi Radek Rothschedl.
To, že Slavnosti mrkve nejsou jen ledajakou lokální záležitostí, potvrdil 
i jejich letošní ročník. K mání byly mrkvové koláče, mrkvové šťávy, 
mrkvová zmrzlina a řada dalších pochutin z této nenápadné zeleniny. 
Její použití v klasické kuchyni předvedl i kuchařský mistr Petr Stupka. 
Palačinky s mrkvovou marmeládou osobně vyráběl Jan Koudelka, 
někdejší zlivský starosta a zakladatel slavností.
Akci, která byla součástí programu Oranžového roku v okolí temelín-
ské elektrárny, zahájil ve 13 hodin starosta Rothschedl. Následný 
doprovodný kulturní program, který trval až do pozdních nočních 
hodin a vrcholil ohňostrojem, odstartovala na zaplněném prostranství 
pod kostelem dechová hudba Sedmikráska. Ve 14 hodin se rozjely 
také Oranžové handbiky Nadace ČEZ.
V průběhu následujících čtyř hodin se na těchto cyklotrenažérech, 
čili rotopedech pro handicapované, vystřídaly desítky účastníků slav- 
ností všech věkových kategorií. Od dětí po seniory. Ti svou energií 
vydanou na trenažérech získali pro dvě jihočeské organizace pečující 
o tělesně či sociálně postižené bezmála 101 tisíc korun. Šek na  
50 086 korun si ze Zlivi v sobotu odvezli zástupci Kaňky Tábor, která 
získané prostředky použije na pobyt Rané péče pro rodiny dětí s posti- 
žením. Farní charita Týn nad Vltavou, poskytující sociální služby pro děti, 
mládež, seniory a osoby v krizi, využije vysportovaných 50 897 korun 
na provoz charity a její fungování.
Slavnosti mrkve jsou inspirovány historickou legendou o zelenině 
omylem vypěstované u kostela místo ozdobných květin. Zlivi se proto 
mezi Jihočechy přezdívá Mrkvanov, jeho obyvatelům pak Mrkvani, což  
mnozí neradi slyší. „Město Zliv je naším blízkým sousedem a my se 
snažíme se svými sousedy dlouhodobě udržovat dobré sousedské 
vztahy. Já osobně sem jezdím rád. Mimo jiné velmi oceňují, jak se 
město geniálně vyrovnalo s někdejším posměškem a na jeho základě 
založilo hojně navštěvované a oblíbené slavnosti, na které jsou všichni 
hrdí,“ poznamenal vedoucí útvaru jaderné komunikace skupiny ČEZ 
Petr Šuleř.

>>> Každopádně palivo už „svítí“ 
a je nutné ho pomocí speciálních 
kontejnerů oddělit od životního 
prostředí,“ vysvětlil důvody zvole- 
ného téma Petr Šuleř, vedoucí 
komunikace jaderných elektráren 
ČEZ. 
Aktuálně májí energetici ve skladu 
umístěno 43 kontejnerů s použi- 
tým palivem. Palivo, ze kterého 
vznikla elektřina pro celoroční 
provoz České republiky, se vejde 
do cca 20 kontejnerů. Přitom kon- 
tejnery jsou umístěny na ploše 
odpovídající většímu obývacímu 
pokoji. Celkově pak ve skladu 
najde místo 152 speciálních 
kontejnerů.
Vstupu do elektrárny předcházely 
přísné bezpečnostní kontroly. 
Ostraha elektrárny ověřovala to- 
tožnost každého návštěvníka, 
všichni procházeli přes rám na 
detekci kovů a rámem na kontrolu 
radioaktivity. Každého návštěvníka 

čekala dokonce i dechová zkouš- 
ka. Navíc po celou dobu se mohli 
po areálu pohybovat maximálně 
v osmičlenných skupinkách a pod 
dohledem temelínské ostrahy. 
Z Netolic do Temelína přijel Jan 
Novotný. „K Temelínu mám blízko 
a to i díku studiu na střední škole, 
kde jsem se zabýval energetikou 
a elektrotechnikou. Pokud jsou 
akce, tak se na ně snažím jezdit, 
protože člověk se dozví vždycky 
něco nového. Dnes sem se doz- 
věděl nové informace o palivu, 
například o jeho přeskládávání 
v reaktoru, kdy každý palivový 
soubor dostane další rok v reak- 
toru nové souřadnice podle stup- 
ně použití,“ shrnul své dojmy jed- 
nadvacetiletý student VUT v Brně.
Zájemci, na které se nedostalo, 
mohou navštívit informační  
centrum nebo využít virtuální 
prohlídku.

Do Temelína vyrazili za palivem

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

