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Temelín má 32. 000 zaměstnanců, ČEZ působí 
nejen v ČR



Areál ze střechy administrativní budovy



Výrobní blok poprvé vyrobil elektriku r. 2000

Do areálu elektrárny se vejde 120 fotbalových hřišť



Podmínky pro výstavbu elektrárny: vodní podloží 
pod elektrárnou, nízká osídlenost okolo, zdroj 

vody (z Vltavy – 2 vodní díla)



zaměstnanci kontrolovaného pásma, ve kterém se 
mohou setkat se zářením, mají černou krabičku 

na měření záření (dozimetr)



V Temelíně 1300 zaměstnanců 50/50 VŠ, SŠ, z toho 
12 procent žen

Lukáš Bujňák – vyhrál tašku od ČEZu za odpověď 

na 1. otázku 😊



schéma výroby



Palivo – uranové tyče



Tašku získává podruhé Lukáš Bujňák





reaktorový sál



šířka stěny 1,2 m budovy chrání zařízení uvnitř 
před vnějšími vlivy, ve výšce 1,500 m nesmí létat 
letadla + určitý okruh okolo – chráněno armádou 

ČR

pravidelné odstávky na údržbu



Zde tlakový prostor.



Zavážecí stroj nad palivovou nádrží



Kontejnery s použitým palivem, jsou ochlazovány



Anglie, Francie a Rusko použité palivo nadále 

využívají, ale je to velmi finančně náročné (3x 

dráž než nový palivový soubor) – na stránkách

www.cez.cz informace o této problematice

http://www.cez.cz/


Cena palivového souboru se odvíjí od ceny, za 
kterou se koupí uranová ruda, obnovení použitého 

palivového souboru stojí 3x tolik



Čerenkovovo záření



bazény na chlazení



srdce jaderné elektrárny = jaderný reaktor

jiný typ reaktoru (tlakovodní) než v Černobylu



vyroben ve Škodovce v Plzni



Vznik páry, která rozpohybuje turbínu



pohled do strojovny



turbína se skládá ze 4 částí



generátor vyrábějící energii 24 voltů



1 vysokotlaký díl

3 nízkotlakové

za jedno tlesknutí se 50x otočí



1/5 spotřeby ČR - energie vyrobena v Temelíně



chladící věže

polovina Eifelovy věže výška

Jakub Paleček vyhrál tašku – 155m výšky (tip byl 150) 8)



40°C voda se rozstříkne



bazén s ochlazenou vodou na 20 °C

64200 tun váha věže



stěny zelenají od řas

odpařuje se tu vlastně řeka Vltava, odpaří se tu 
40litrů za sekundu 





Velín, nutnost VŠ technického zaměření + 
povahové vlastnosti (psychotesty, úspěšnost 10 

procent), v Brně pak výcvikové centrum, cca rok 
školení zakončené zkouškou



operátor reaktoru (primárního okruhu) musí 
splnit další testy

nad nimi dva vedoucí

8 hodinová směna

do kuchyňky nebo na toaletou může jít pouze 
jedna osoba; toho, kdo odejde, může zastoupit 

pouze nadřízený

Na Temelíně celkem 6 směn + jedna záskoková



toto není obraz reálného pracoviště, nýbrž pouze model, na kterém se budoucí pracovníci učí



V poslední době se řeší dostavba nového zdroje



Na těchto odkazech možno získat další informace



Opakovací otázky



hodiny pro veřejnost



youtube: Expedice Temelín | KOVY - YouTube,

www.youtube.com/watch?v=NQ_kSEnLg3k

https://www.youtube.com/watch?v=NQ_kSEnLg3k
https://www.youtube.com/watch?v=NQ_kSEnLg3k
http://www.youtube.com/watch?v=NQ_kSEnLg3k
http://www.youtube.com/watch?v=NQ_kSEnLg3k


Jak se mi prohlídka líbila?
Jakub Paleček : byla to super prohlídka.

Saša Kobal mě se líbila      

Šimon Burian-prohlídka Temelína se mi líbila. Nejvíc mě zaujalo jak je jedna věž těšká a vysoká prostě 

neuvěřitelné (supéér)

Matěj Hraško:Prohlídka se mi líbila.     

Vašek Sigler moc se mi to líbilo.A bili

Lukáš B- prezentace se mi líbyla

Klára Tušová  Bylo to moc super, a moc zajímaví.



Sofie Bursíková : Prezentace si mi moc líbila, byla dobře napsaná a 

obrázky byly přehledný.

Vanessa A. : Nejvíc mě zaujalo jaký musí mít zkoušky a jak dlouho musí 

dělat školu, celá prezentace se mi moc líbila.

JAkub N. : libilo se mi to ale byla zřetelná reklama na Čez

Vojta D. Dozvěděl jsem se toho hodně a bylo to velice zajímavé.

Líbila se mi ta prezentace, která byla plná zajímavých věcí. (M. Kv.) :-)

Virtuální prohlídka se mi líbila a dozvěděla jsem se informace, které jsem 

nevěděla.(Natálie F.)



Vašek L: Bylo to zajímavé a dozvěděl jsem se hodně věcí.

Líbilo se mi že jsem se při prohlídce dozvěděl spoustu nových a zajímavých 
informací. Myslím, že dobrý nápad byli i ty soutěže o tašku i když jsem nic 
nevyhrál. :´(Šimon)

Vilda: Prohlídka se mi moc líbila. Nejvíc se mi líbily informace o chladících 
věží.

Jirka: Bylo to dobrý ale nevim kdy využiju tyto informace ale myslel jsem že 
ta prohlídka bude jinak spracovaná

Eliška K. Mě se prohlídka líbila, byla zajímavá.



Štěpán K.Mě se líbila prohlídka Temelínu,byla zajímavá.

prohlídka byla zábavná a hodně zajímavá:) (Tereza.S)

líbila se mi soutěž o tašky (Jakub K)

Líbilo se mi jádro a mluvení o něm Honza.

Pavel: Myslím si že to bylo dobrý a nudil jsem se ale to je tím že mě tohle téma nezajímá 

informací taky bylo dost

Zajímavá prohlídka, plná informací. Dobrý nápad, že byla takto on-line, když je vše 

zavřené! Třeba půjdeme někdy na prohlídku:) (A.Pánková)

Prohlídka se mi líbila. (jirka.H)

dozvěděla jsem se hodně zajímavostí. (Kačka.M) :)


