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Posilujeme energetickou 
bezpečnost ČR: uzavřeli jsme 
smlouvy na dodávky palivových 
souborů se společnostmi 
Westinghouse a Framatome

ČEZ uzavřel smlouvy se společnostmi 
Westinghouse a Framatome na dodávky 
palivových souborů pro Jadernou elektrárnu 
Temelín. Stvrdil tím důležitý krok směřující  
k dalšímu posilování energetické bezpečnosti 
České republiky. Oba dodavatelé, americký  
a francouzský, byli vybráni ve výběrovém řízení 
v dubnu letošního roku. Dodávky souborů na 
více než 10 let začnou v roce 2024. Hodnota 
kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun.

Obě vítězné společnosti jsou světovými lídry v jaderné 
energetice. „Výběr dvou dodavatelů zajistí do budoucna 
co největší plynulost dodávek strategické suroviny 
a minimalizuje rizika případných výpadků dodávek,“ 
vysvětluje ředitel Útvaru palivový cyklus společnosti 
ČEZ Ladislav Štěpánek. 

Samotné výběrové řízení zahájil ČEZ v dubnu 2020, 
po předchozí čtyřleté přípravě. Dodávky do Jaderné 
elektrárny Temelín by obě společnosti měly zahájit  
v roce 2024. Aktuálně zde ČEZ disponuje palivovými 
soubory na přibližně dva roky provozu. Ještě vyšší je 
objem zásob v Jaderné elektrárně Dukovany. 

„O zvýšení objemu zásob v obou jaderných elektrárnách 
jsme rozhodli už v roce 2016. I díky tomu disponujeme 
v Dukovanech dostatkem souborů na přibližně tři roky 
provozu všech bloků. Samozřejmě ale dál řešíme i diver-
zifikaci dodávek,“ dodává člen představenstva a ředitel 
divize jaderná energetika Bohdan Zronek. >>>

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
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>>>  Westinghouse spustil svůj první komerční tlakovodní 
reaktor v roce 1957 a technologie této společnosti jsou 
základem pro téměř polovinu všech provozovaných 
jaderných elektráren na světě. Nabízí produkty a služby 
v oblasti projektování, výstavby, řízení, servisu a údržby 
jaderných elektráren a výroby a servisu klíčových jader- 
ných komponent.

„Vítáme rozhodnutí Skupiny ČEZ diverzifikovat dodávky 
jaderného paliva a vybrat Westinghouse jako jednoho 
ze dvou nových dodavatelů palivových souborů pro 
Jadernou elektrárnu Temelín. Těšíme se na spolupráci 
s ČEZ na tomto projektu,“ říká Tarik Choho, prezident 
společnosti EMEA Westinghouse Operating Plant 
Services pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

Framatome je mezinárodní společností s více než šede- 
sátiletou historií, která se podílí na projektování jaderných 
bloků, navrhuje, servisuje a instaluje komponenty pro 
jaderné elektrárny, vyrábí jaderné palivo a dodává systémy 
měření a řízení. Je dodavatelem pro 380 jaderných 
bloků po celém světě. 

„Uzavřený kontrakt je výsledkem dlouhodobého 
partnerství mezi našimi společnostmi. Demonstruje 
důvěru ČEZ ve spolehlivost našeho řešení, s ohledem 
na potřebu a požadavek vyrábět bezemisní energii  
v České republice,“ uvádí Lionel Gaiffe, výkonný vice- 
prezident palivové divize společnosti Framatome.

Výroba elektřiny v JE Temelín
Bilance výroby k 30. červnu 2022

279,025 
miliardy kWh

1,294 
miliardy kWh

8,041 
miliardy kWh

Vyrobeno elektřiny 
v červnu

Vyrobeno elektřiny 
v roce 2022

Vyrobeno elektřiny 
od zahájení provozu 
v prosinci 2000

Na prázdniny do elektrárny?  
V infocentrech ČEZ čeká  
na děti i dospělé letní soutěž  
o dárky a spousta novinek
Program nabitý zážitky a spousta dárků pro 
děti – to jsou největší prázdninová lákadla 
infocenter a elektráren ČEZ. Během prohlídek 
dospělí i děti poznají, co se skrývá uvnitř velkých 
staveb elektráren. Vyzkouší si virtuální realitu, 
fyzikální pokusy, interaktivní modely a ve 
většině případů se taky podívají do provozu 
elektrárny. Dětem se budou nové znalosti 
hodit při vyplňování bleskového kvízu, který 
na ně v každém z devíti infocenter čeká.  
Za správné odpovědi si na památku odnesou 
hezký dárek.

Co je srdcem jaderné elektrárny? Jak vysoká je větrná 
elektrárna? Vyrábí fotovoltaiky proud, i když je venku 
pod mrakem? I takové otázky mohou padnout v blesko- 
vém energetickém kvízu, který na léto připravila info- 
centra ČEZ pro své dětské prázdninové návštěvníky. 
Odpovědi se na ně se zájemci o energetiku dozví během 
komentovaných prohlídek z úst odborných průvodců. 
Ti pro mají v zásobě vždy připravenou řadu zajímavostí 
i zákulisních perliček z elektrárenského života. A dávat 
pozor se vyplatí, za správné vyplnění kvízu totiž čeká 
soutěžící drobná cena. >>>
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>>>  „Ze zkušeností víme, že svět energetiky láká dospělé 
i děti. Na nás je, abychom jejich zájem nejen udrželi,  
ale ještě víc prohloubili. Našim návštěvníků tak chceme 
opět přinést něco navíc, učení formou zážitku totiž 
bývá nejefektivnější. Mezi letošními novinkami tak najdou 
ReakTour, tedy virtuální tour, která diváky díky speciálním 
brýlím přenese až k temelínskému reaktoru, nebo nové 
interaktivní modely a pokusy. Ti nejmenší se mohou 
vyřádit v hracích koutcích. A aby toho hraní nebylo málo, 
máme pro všechny děti do 18 let připravený krátký  
on-line kvíz o hezké ceny. Odměnu si odnese každý, kdo 
správně odpoví na všech pět otázek týkajících se výroby 
čisté elektřiny z bezemisních zdrojů,“ říká Kateřina 
Bartůšková, vedoucí útvaru Infocentra ČEZ.

Kromě nové virtuální prohlídky ReakTour, která v Info-
centru Jaderné elektrárny Temelín přenese diváky do 
nejstřeženějších prostor v zemi, včetně reaktorového 
sálu, blokové dozorny nebo vnitřku chladicí věže, se 
mohou v létě zájemci starší 15 let těšit taky na reálné 
pěší prohlídky areálu obou jaderných elektráren. Do areálu 
elektrárny může veřejnost nově zavítat i v Ledvicích.  
A aby toho nebylo málo, pouze během prázdnin se 
návštěvníci exkluzivně podívají i do útrob vodní elektrárny 
Lipno, kde se speciálním výtahem dostanou do strojovny 
elektrárny vyhloubené v kaverně 160 metrů pod hladinou 
Vltavy. 

Více o letní soutěži pro děti, prohlídkách  
a registracích zde.

Na start letošního 28. ročníku ČEZ Triatlonu Tálín  
se postavilo 81 závodníků
Celkem 81 závodníků, 53 dospělých a 28 dětí, se v sobotu 2. června za ideálního počasí postavilo 
na start letošního, v pořadí už osmadvacátého, 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 1:09:16,40 stal Jiří Fencl z TCV Jindřichův 
Hradec před Petrem Buresem z ČSOB Poštovní spořitelny (1:10:53,28) a loňským vítězem  
Jiřím Keslem (1:11:20,74) z USK Akademik Cheb.

„Počasí je dnes pro závody úplně ideální. Horší to bylo 
ale v pátek, kdy déšť a vítr komplikoval přípravy celé akce. 
Chvíli to vypadalo, že to ani nestihneme. Vlny na Tálínském 
rybníku byly tak velké, že téměř znemožňovaly umístění 
bójí vyznačujících plaveckou trať. Nakonec vše klaplo  

a jsme opět perfektně připraveni. I účast závodníků 
vzhledem k dalším akcím konaným ve stejném termínu je 
slušná, i když rozhodně ne rekordní,“ uvedla starostka 
Tálína Jana Študentová. >>>

www.cez.cz/infocentra
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Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce 
v elektrárně Temelín k 30. červnu 2022

1 317 159Zaměstnanců 
celkem Z toho žen

Telefon: 
381 102 639

E-mail: 
infocentrum.ete@cez.cz

Více informací na
www.cez.cz/temelin

I N F O C E N T RU M  
J E  T E M E L Í N

>>> Úplnou novinkou letošního triatlonového dne v Tálíně 
byla ranní cyklistická šestnáctikilometrová časovka  
v rámci seriálu závodů Jihočeské amatérské ligy (JAL). 
Na její trať se vydalo v půlminutových intervalech celkem 
106 závodníků. „Zástupci JALky nás požádali, zda by 
mohli využít uzavírky silnice v okolí obce a odjet svůj 
závod před startem dětského triatlonu. Rádi jsme jim 
vyhověli,“ poznamenala starostka.

ČEZ Triatlon Tálín, součást Jihočeského poháru v triatlonu, 
je soutěží otevřenou široké veřejnosti. Na start se tak po 
předchozí registraci může vedle aktivních sportovců 
postavit „kdokoli“. Podle předsedy pořádajícího Triatlon 
Team Tálín Petra Tylichtra může závodit každý, kdo splní 
podmínky Jihočeského triatlonu. Pro dětské kategorie 
zde platí pravidla Jihočeského Junior Cupu.

„Velmi významnou je pro nás při pořádání závodů dlouho- 
letá podpora Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ. 
Triatlon se musí konat na plně uzavřené trati, k tomu je 
třeba projekt, dopravní opatření, pořadatelský dohled 
a podobně. To něco stojí. Temelínská elektrárna podpo- 
řila v rámci projektu Oranžový rok 2022  částkou 155 tisíc 
korun hned několik sportovních akcí v Tálíně. Konkrétně 
Duatlon Tálín, MTB víkend Kukle, ČEZ Triatlon Tálín 2022 
a Tálínskou desítku. To nám umožňuje zajistit vysokou 
úroveň závodů pro všechny věkové kategorie účastníků 
z řad dětí, dospělých i handicapovaných sportovců,“ 
zdůraznila Študentová.   

Tálínský triatlon zahájil dopolední závod dětí. Postupně, 
podle věkových kategorií, odstartovalo celkem 28 dětí 
z celého Jihočeského kraje. Menší děti letos vynechaly 
plaveckou část kvůli náročným podmínkám, starší kate- 
gorie ji absolvovaly stejně jako dospělí v Tálínském 
rybníce. Délky tratí u jednotlivých disciplin byly přizpů- 
sobeny věku účastníků. Následoval vložený závod vozíč- 
kářů. Na start vyrazili na svých handbicích tři závodníci.

Do Tálínského rybníka se vrhli účastníci hlavního závodu 
úderem čtrnácté hodiny za vydatného povzbuzování 
desítek diváků na břehu. Po absolvování sedmisetme-
trové plavecké trati je čekalo čtyřiadvacet kilometrů 
na kole a šest kilometrů běhu. Jako první, v čase jedna 
hodina 9 minut a 16,40 vteřiny proběhl cílem Jiří Fencl  
z TCV Jindřichův Hradec, následován Petrem Buresem  
z ČSOB Poštovní spořitelny (1:10:53,28) a loňským vítězem 
Jiřím Keslem (1:11:20,74) z USK Akademik Cheb. 
Nejrychlejší ženou byla Eliška Korytarová z týmu ŠuTri 
Prachatice (1:20:38,31). Nejrychlejším zástupcem domácích 
a celkově dvanáctým mužem v pořadí byl s časem 
1:16:47,79 Radek Vondruška z Triatlon Team Tálín.

Sportovní část celodenní akce uzavřelo v 17 hodin vyhlášení 
výsledků hlavního závodu a předání cen před Tálínskou 
hospodou. Úplnou tečkou za programem pak byla taneční 
zábava.

ANO POD CHLADICÍMI VĚŽEMI
Už sedmnáctým rokem svědčí chladicí věže 
Jaderné elektrárny Temelín při svatebních 
obřadech v zámeckém parku u infocentra. 
Tentokrát starosta obce Temelín oddal pár  
z Týna nad Týna nad Vltavou.  
Přejeme hodně štěstí.
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Už po osmadvacáté  
v řadě zavzpomínali  
v úterý 5. července 
fotbalisté z Všeteče  
a okolí na svého kdysi 
předčasně zesnulého 
spoluhráče a kama-
ráda Pavla Macharta. 
Vítězem memoriálu 
nesoucího jeho jméno, 
tradičně podporova-
ného Jadernou elek-
trárnou Temelín 
Skupiny ČEZ, se stal 
celek Temelína  
a obhájil tak své 
loňské prvenství.  
Za ním se seřadily 
týmy Neznašova, 
Bohunic, Albrechtic 
nad Vltavou a Všeteče.

„Turnaj vznikl spontánně 
po smrti našeho spolu-
hráče a kamaráda Pavla 
Macharta. Akce měla 

úspěch, hlásila se další 
družstva, rostl počet 
diváků a tak jsme samo-
zřejmě chtěli zvýšit jeho 
celkovou organizační kva- 
litu. Chyběly ale finanční 
prostředky. Díky spolupráci 
obce s jadernou elektrár- 
nou se nám postupně po- 
dařilo získat kvalitnější 
zázemí klubu, hřiště, míče, 
sítě a další vybavení klubu.  
Podporu získáváme i na 
vlastní zajištění memoriálu, 
včetně doprovodného pro- 
gramu. Z původně malé 
akce se postupem času 
stala nová obecní sportovní 
tradice,“ uvedl ředitel tur- 
naje Radek Voneš z SK 
Všeteč.

Doplnil, že do turnaje se po 
třech letech znovu vrátil 
tým Bohunic, kterému se 
po této odmlce podařilo 
opět sestavit vlastní kom- 
pletní jedenáctku.

Temelín obhájil své loňské vítězství ve všetečském  
fotbalovém turnaji

Hrálo se ve skvělé divácké 
kulise, v pohodové atmos-
féře slunečného letního 
dne. A to i přesto, že ještě 
krátce před tím, než sta- 
rosta Všemyslic Karel Tůma 
turnaj zahájil, stále pršelo. 
Déšť ustal náhle. Jakoby 
mávnutím kouzelného 
proutku. Podle přítomných 
to shora zařídil právě Pavel 
Machart. Tomu odpovídaly 
i výkony na hřišti. Z hráčů 
bylo cítit, že vzájemnou 
rivalitu nechali doma a při- 
jeli si do Všeteče zaspor- 
tovat a pobavit se spolu 
se svými sousedy.

I přesto to na hřišti občas 
zajiskřilo. Padla i jedna čer- 
vená karta. Hřiště musel 
opustit směnový inženýr 
Jaderné elektrárny Temelín 
Václav Havlíček z týmu 
Albrechtic, který v obci  
s klíčem a mečem ve znaku 
žije se svou rodinou už ně- 

kolik let. „Je to patrně první 
vyloučení v celé historii 
turnaje,“ hlásil se smíchem 
Voneš. Bylo zjevné, že čer- 
vená karta všechny poba- 
vila a stala se dalším potvr- 
zením kvality turnaje a hráč- 
ského nasazení. „Řekl mi 
něco nehezkého,“ vysvětlil 
svůj „faul“ protihráče 
Havlíček. Mezi fotbalisty 
i diváky přesto nadále 
vládla skvělá atmosféra.

Dalo by se říci, že všichni 
ze zhruba tří stovek pří- 
tomných se navzájem znají. 
Ostatně obce, z nichž 
všechny zúčastněné celky 
pochází, od sebe dělí jen 
pár kilometrů. Neznašov, 
Všeteč a Bohunice jsou 
místními částmi Všemyslic, 
Albrechtice a Temelín leží 
hned vedle. Všechny navíc 
spojuje blízkost elektrárny.

Na všetečském fotbalovém 
hřišti samozřejmě nechy- 
bělo občerstvení. O večerní 
program se po předání cen 
postarala kapela Lazareth. 
„Memoriál Pavla Macharta 
je setkáním sousedů a přá- 
tel z celého okolí. Děti se 
vyřádí, mladí si zasportují, 
starší zavzpomínají a všichni 
společně se pobaví,“ kon- 
statoval Tůma a pozname- 
nal, že obec v rámci pro-
gramu Oranžového roku, 
který je určen k podpoře 
sportovních, kulturních 
a společenských akcí 
pořádaných obcemi v okolí 
Jaderné elektrárny Temelín, 
pravidelně čerpá prostřed- 
ky, s jejichž pomocí usku- 
teční ročně okolo tří desítek 
různých akcí. „Naše spolu- 
práce s elektrárnou funguje 
perfektně,“ dodal starosta.


