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Den pootevřených dveří v JE Temelín 
přilákal stovky lidí

Výroba elektřiny v JE Temelín

Bilance výroby k 30. červnu 2021

Vyrobeno elektřiny v červnu (miliardy kWh)

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

1,357

262,876       

Vyrobeno elektřiny v roce 2021 (miliardy kWh) 7,757

Více než tři stovky lidí využily v sobotu 24. července možnost 
nahlédnout do přísně střeženého prostoru Jaderné elektrárny 
Temelín a prohlédnout si zevnitř jednu ze čtyř zdejších 155 metrů 
vysokých chladicích věží, nejvyšších v ČR. Mezi návštěvníky, kteří 
v předchozích dnech rychle a beze zbytku rozebrali všechna 
nabízená rezervační místa na exkurzi, se objevil také premiér 
Andrej Babiš spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem 
Havlíčkem.

Pro dalších několik set lidí, na něž už místo v exkurzním registračním 
systému nezbylo, připravila Skupina ČEZ bezplatné prohlídky info- 
centra temelínské elektrárny v zámečku Vysoký Hrádek a bohatý 
doprovodný program v jeho těsném okolí. K dispozici jim byl mimo 
jiné dětský koutek, virtuální prohlídky či tradiční charitativní jízda na 
Oranžových kolech, v tomto případě Oranžových handbicích.
„Přesvědčil jsem se, že bezpečnost je tu skutečně na prvním místě. 
Tato elektrárna je fantasticky hlídána po všech stránkách a těší mě, 
že si to na místě může ověřit i veřejnost,“ uvedl Babiš a poznamenal, 

že příští vláda by měla začít s přípravou dostavby dalších bloků Teme- 
lína tak, aby mohla být zahájena hned po rozšíření Dukovan.
„Musíme jít cestou jaderných zdrojů. Myslím, že o tom nikdo nepochy- 
buje s ohledem na to, že odstavujeme uhlí. Nechceme být ale jen jako 
buldozery, které to budou prosazovat. Nutná je proto v tomto směru 
komunikace s veřejností,“ poznamenal Havlíček k dotazu, co je důvo- 
dem jeho a premiérovy návštěvy dne poootevřených dveří v Jaderné 
elektrárně Temelín.
Stejně jako ostatní registrovaní účastníci exkurze se oba členové vlády 
vydali na prohlídku elektrárny v jednom z autobusů, které vyrazily na 
pevně stanovenou trasu. Dříve tradiční den otevřených dveří, nyní den 
pootevřených dveří, jak už sám název napovídá, až tak úplně tradiční 
nebyl. A to nejen z důvodu osobní účasti Andreje Babiše a Karla Ha- 
vlíčka, ale především s ohledem na platná bezpečnostní opatření  
a ochranu proti nemoci covid-19.
Do unikátního prostoru se dostala vždy maximálně šestnáctičlenná 
skupina doprovázená bezpečnostními pracovníky. Všichni návštěvníci 
museli být registrováni předem, prokázat platným certifikátem svou 
bezinfekčnost a projít opakovanou kontrolou, podobně jako například 
na letišti. Kdo neměl své covidové doklady v pořádku, mohl se nechat 
přímo na místě bezplatně otestovat zdravotníky, kteří běžně testují 
zaměstnance a další osoby vstupující do elektrárny.
Podobnou akci připravuje ČEZ v sobotu 31. července i v Jaderné 
elektrárně Dukovany.

Na trať 27. ročníku ČEZ Triatlonu Tálín 
vyrazilo 87 závodníků
Celkem 87 závodníků, 58 dospělých a 29 dětí vyrazilo v sobotu 
3. června na trať letošního, v pořadí už sedmadvacátého, ročníku 
ČEZ Triatlonu v Tálíně na Písecku. Součástí zdejšího triatlonového 
dne byl tradičně také vložený závod hendikepovaných cyklistů 
na handbicích. Vítězem hlavního závodu se v čase 01:09:20 stal 
Jiří Kesl z USK Akademik Cheb.

„S průběhem závodů můžeme být 
spokojeni. Ještě na jaře nebylo 
kvůli covidu jasné, zda se vůbec 
uskuteční. Po deštivém pátku 
jsme měli obavy z počasí a kvůli 
dalším akcím, konaným ve stej- 
ném termínu, i z účasti. Nakonec 
nám přízeň, stejně jako náš gene- 

rální partner, Jaderná elektrárna 
Temelín Skupiny ČEZ, zachovalo 
počasí i závodníci. Účastnický 
rekord jsme sice nepokořili, ale 
to jsme ani vzhledem ke všem 
okolnostem neočekávali,“ zhod-
notila průběh akce starostka 
Tálína Jana Študentová.        >>>



Pohádkovou proměnu ve „strašlivé a hrůzu nahánějící“ námořní 
lapky zažily desítky dětí, které se v sobotu 10. července vydaly 
na pirátskou stezku okolím Modré Hůrky na Českobudějovicku. 
Jejich tříkilometrové putování, spojené s plněním různých úkolů 
na trase, vyvrcholilo v cíli objevem pokladu: truhly plné čokolá-
dových „zlaťáků“. 
„Protože truhlu s pokladem mohli objevit jen skuteční piráti, získávaly 
děti po splnění úkolů na trase důležité rekvizity potřebné pro splnění 
této podmínky. Například pirátský šátek, klapku na oko, pirátskou 
náušnici a kreslenou jizvu na obličej. Hlavní odměnou pak byly sladké 
zlaťáky na posledním desátém stanovišti,“ uvedla starostka pořada-
telské Modré Hůrky Lenka Staňková.
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ČEZ Triatlon Tálín, součást Jiho- 
českého poháru v triatlonu, je 
soutěží otevřenou široké veřej- 
nosti. Na start se tak po předchozí 
registraci může vedle aktivních 
sportovců postavit kdokoli. 
Podle předsedy pořádajícího Tri-
atlon Teamu Tálín Petra Tylichtra 
může závodit každý, kdo splní 
podmínky Jihočeského triatlonu. 
Pro dětské kategorie platí pravidla 
Jihočeského Junior Cupu.
Tálínský triatlon zahájil dopolední 
závod dětí. Postupně podle věko- 
vých kategorií odstartovalo cel-
kem 29 dětí z celého Jihočeské-
ho kraje. Menší děti absolvovaly  
plaveckou část ve vodní nádrži 
na návsi, starší kategorie v Tálín-
ském rybníce. Délky tratí u jed-
notlivých disciplín byly přizpůso-
beny věku účastníků. Následoval 
vložený závode vozíčkářů. Na start 
vyrazili na svých handbicích dva 
závodníci. „Oba k nám jezdí pra- 
videlně každý rok a jejich výkony 
jsou vždy obdivuhodné,“ konsta-
tovala starostka.
Do Tálínského rybníka se vrhli 
účastníci hlavního závodu úderem 
čtrnácté hodiny za vydatného 
povzbuzování desítek diváků na 
břehu. Po absolvování sedmiset-
metrové plavecké trati je čekalo 

čtyřiadvacet kilometrů na kole  
a šest kilometrů běhu. 
Jako první, v čase jedna hodina 
9 minut a 20 vteřin, proběhl cílem 
Jiří Kesl z USK Akademik Cheb, 
následován Martinem Benkou 
z týmu LAWI (01:10:27) a Ro-
bertem Kostlánem z TT Tábor 
(01:11:07). Nejrychlejší ženou 
byla Lenka Fanturová z VSK 
FTUS Praha (01:15:40). Nejrych-
lejším zástupcem domácích  
a celkově třináctým mužem v po- 
řadí byl s časem 01:15:26 Lukáš 
Nový z Triatlon Teamu Tálín.
„Podpora Skupiny ČEZ má pro 
nás obrovský význam. Triatlon 
se musí konat na plně uzavřené 
trati, k tomu je třeba projekt, do- 
pravní opatření, pořadatelský 
dohled a podobně, což samo-
zřejmě něco stojí. Jsme malá 
obce a náš rozpočet je tak ome- 
zený, že bez příspěvků Oranžo- 
vého roku bychom v tomto roz- 
sahu vůbec nebyli schopni tyto 
závody pořádat,“ dodala Študen-
tová. Sportovní část celodenní 
akce uzavřelo v 17 hodin vyhlá-
šení výsledků hlavního závodu 
a předání cen před Tálínskou 
hospodou. Úplnou tečkou za 
programem pak byla taneční 
zábava.

Osm dětí narozených v posledních dvou letech obyvatelům My- 
dlovar na Českobudějovicku přivítali coby své nové občany  
v sobotu 17. července zástupci obce v prostorách Informačního 
centra Jaderné elektrárny Temelín na zámečku Vysoký Hrádek. 
Zatímco svatby jsou u nejvýznamnějšího tuzemského energetic-
kého zdroje běžnou událostí, slavnostní vítání nových občánků 
se zde konalo historicky teprve podruhé. Stejně jako premiéra  
v režii Mydlovar.

„V obci nemáme kulturní zařízení, nemáme kostel, máme jen malou 
kapli a ta má velmi omezený prostor. Chtěli jsme, aby tato událost 
měla skutečně slavnostní atmosféru, a tak jsme požádali elektrárnu 
o možnost uspořádat vítání nových občánků na zámečku. Ten je nejen 
nádherně opravený, ale má také dostatek prostoru a krásný zámecký 
park, kde se mohou rodiny vyfotit, absolvovat procházku, prostě strávit 
zde hezké slavnostní rodinné odpoledne,“ uvedla starostka Mydlovar 
Hana Chalupská a poznamenala, že vítání se stalo součástí programu 
letošního Oranžového roku.
Mydlovarští měli v sobotu odpoledne k dispozici celé přízemí infocentra, 
kde je v současné době umístěna výstava „Jizerská 50 / Viděna 
šesti“. Soubor více než čtyř desítek velkoformátových snímků, na 
kterých se podílelo šest osobností současné české fotografie, zde 
bude k vidění zdarma do konce července. 
V síni, kde starostka Mydlovar Hana Chalupská spolu s místostarostou 
Bohuslavem Pindryčem vítala nové občánky, na děti čekala klasická 
dřevěná kolébka. Symbolicky, protože některé se do ní sotva vešly. 
Věk oslavované osmičky se totiž pohyboval od několika měsíců do 
téměř dvou let. „Jsme malá obec se zhruba 310 obyvateli, takže novo- 
rozenců je u nás jako šafránu. Musíme vždy počkat, až bude dětí víc. 
První vítání občánků jsme zde uskutečnili v roce 2019 a druhé nyní, 
po dvou letech. Uvidíme, kdy bude další,“ usmívala se starostka.
Oproti tomu svateb se u temelínské elektrárny uskuteční každoročně  
i několik desítek. A přibývají. První se zde uskutečnila 7. července 2006, 
50. v pátek 13. září 2013 a jubilejní stá svatba pak 21. dubna 2018.
„K rekonstrukci zámečku Vysoký Hrádek a revitalizaci přilehlého zá- 
meckého parku přistoupila Skupina ČEZ především s cílem zpřístupnit 
ho veřejnosti a obcím z okolí elektrárny v co nejširším měřítku. Tedy 
i například pro svatby, vítání občánků a další podobné akce. A také 
dnešní událost, významná pro osm rodin z nedalekých Mydlovar, 
je důkazem, že se to povedlo,“ poznamenala specialistka vnějších 
vztahů elektrárny Temelín Jitka Lhotská.

>>>   Na trať 27. ročníku ČEZ ...

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce 
v elektrárně Temelín k 3. červnu 2021
Zaměstnanců celkem 1 286

Z toho žen 152


