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Jaderná elektrárna Temelín 

Podklady k virtuální exkurzi v rámci cvičení předmětu KKE/CE. Během virtuální exkurze jsou využívané 

vzdělávací nástroje společnosti ČEZ, a. s., online dostupné na http://virtualniprohlidky.cez.cz/ a 

https://www.svetenergie.cz/. 
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Úvod 

Jaderná elektrárna Temelín, obecně často nazývaná Temelín (zkratkou ETE, dříve také JETE nebo JET), 

je elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku, jedna ze dvou českých jaderných 

elektráren. Stojí v obci Temelín v Jihočeském kraji, v okrese České Budějovice. Její výstavba začala v 

roce 1985, s datem dokončení v roce 

2002 však jde o jednu z nejnověji 

dostavěných jaderných elektráren v 

Evropě. Elektrárna má instalované 

dva bloky (tlakovodní reaktory VVER 

1000) z původně plánovaných čtyř, 

každý po rekonstrukci s elektrickým 

výkonem 1082 MW (původní 

elektrický výkon 981 MW). Palivem 

je obohacený uran (0,7–5 % U235). 

Náklady na výstavbu se vyšplhaly na 

98 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že 

se v ČR provozují dvě jaderné elektrárny se stejným typem reaktorů (VVER), většina zde popsaných 

technologií platí obdobně pro jadernou elektrárnu Dukovany. 

Základní princip 

Principiálně se jedná o dvouokruhovou jadernou elektrárnu s tlakovodními reaktory. Štěpná jaderná 

reakce probíhá v palivových proutcích, umístěných v aktivní zóně reaktoru. Palivové proutky se v 

důsledku v nich probíhající štěpné reakce zahřívají. Proto mezi nimi proudí chladivo primárního 

okruhu (chemicky upravená voda), které je ochlazuje a samo se zahřívá až na teplotu 320 C. Aby 

voda při této teplotě nebyla ve varu, musí být v reaktoru značný tlak – až 15,7 MPa (proto tlakovodní 

reaktory). Ohřátá voda je z reaktoru potrubím dopravována do tepelného výměníku zvaného 

parogenerátor, kde předá teplo přes teplosměnné plochy vodě sekundárního okruhu. Voda 

sekundárního okruhu (rovněž chemicky upravená) se v důsledku převzatého tepla v parogenerátoru 

přemění na páru. Vznikající pára má teplotu 280 °C a tlak 6,3 MPa. 
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Teplosměnnou plochu v 

parogenerátoru tvoří 

systém dokonale těsných 

trubek - chladivo 

primárního okruhu proudí 

uvnitř těchto trubek, voda 

sekundárního okruhu tyto 

trubky obklopuje. Pára 

takto vyrobená ve čtyřech 

parogenerátorech se 

dopravuje na vysokotlaký 

díl turbíny. Zde se rozpíná a silou působí na lopatky otočné části (tzv. rotoru) turbíny, čímž rotor 

roztáčí. Pára takto vykonanou prací ztratí část své energie a zhorší se její parametry (zejména 

stoupne vlhkost, klesne teplota). Abychom tyto parametry zlepšili, separujeme z ní za vysokotlakým 

dílem turbíny vlhkost a přihřejeme ji (ostrou admisní parou) na patřičnou teplotu v tzv. separátoru a 

přihřívači. Páru pak zavedeme do třech nízkotlakých dílů turbíny, kde dalším působením na rotor 

odevzdá zbytek své energie. Značně vlhká pára o teplotě přibližně 40C poté vstupuje do 

kondenzátoru pod nízkotlakým dílem turbíny, kde jí pomocí chladnější cirkulační chladící vody 

odebereme další tepelnou energii a pára tím kondenzuje na vodu (kondenzát). Tento kondenzát je 

pak pomocí systému 

nízkotlaké a vysokotlaké 

regenerace ohříván na 

teplotu přibližně 219 C a 

pomocí napájecích čerpadel 

dopravován zpět do 

parogenerátoru, kde se opět 

mění na páru a koloběh se 

opakuje. 

Pohybová energie rotoru 

turbíny se mění na energii 

elektrickou v generátoru. 

Rotor generátoru je pevně 

spojen s rotorem turbíny a je 

opatřen budícím vinutím, s 

jehož pomocí vzniká ve 

vinutích pevné části (tzv. 

statoru) generátoru 

elektrický proud. 

Základní rozdělení provozů v celém areálu jaderné elektrárny Temelín lze provést pomocí rozlišení 

provozů na tzv. kontrolované pásmo a ostatní provoz. Kontrolované pásmo v podstatě zahrnuje 

prostory, které přijdou do styku s radioaktivním materiálem, kdežto ostatní provoz zahrnuje prostory 

strojovny, blokových transformátorů, chladicích věží, technologických dílen, úpraven technologické 

vody apod., tedy prostory, které nepřijdou do styku s radioaktivním materiálem. 
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Kontrolované pásmo 

Kontrolované pásmo jsou prostory s regulovaným přístupem, ve kterých jsou zavedena zvláštní 

pravidla pro zajištění radiační ochrany a zabránění rozšíření radioaktivní kontaminace. Je to stavebně 

oddělená část pracoviště, v níž je zajištěna kontrola a regulace osob. Platí v něm zvláštní pracovní 

režim s ohledem na výskyt zdrojů 

ionizujícího záření. Do kontrolovaného 

pásma se vstupuje pouze přes 

hygienickou smyčku a podobně z 

kontrolovaného pásma je možné jedině 

přes ni vycházet. Nachází se v budově 

aktivních pomocných provozů – 

konkrétně v její střední části. Do 

kontrolovaného pásma JE Temelín patří 

prostory dle obrázku. 

Budova aktivních pomocných provozů (BAPP) 

Budova aktivních pomocných provozů zajišťuje: 

1. příjem, kontrolu a skladování čerstvého paliva,  

2. čistění kapalných radioaktivních médií přicházejících z obou HVB,  

3. čistění plynných radioaktivních médií před jejich vypouštěním do atmosféry 

4. skladování kapalných radioaktivních odpadů 

5. opravy zařízení z kontrolované zóny 

6. hygienické smyčky pro vstup do kontrolovaného pásma 

7. dekontaminaci vyjímatelných částí primárního okruhu. 

BAPP sestává z těchto částí:  

 Hygienická smyčka – systém dvou šaten. 

Čistá šatna na straně obecného prostoru 

(odložení civilního oděvu) a špinavá 

šatna na straně kontrolovaného pásma 

(ochranné pomůcky, kombinézy, 

dozimetry atd.). Hygienická smyčka 

zahrnuje snímání povrchové 

kontaminace oblečení a samotného těla 

pomocí dozimetrických rámů, jak při 

vstupu, tak při výstupu z kontrolovaného 

pásma. 

 Sklad čerstvého paliva – zde je čerstvé 

palivo v kontejnerech uloženo předtím, 

než je zavezeno do aktivní zóny 

reaktoru. Radioaktivita paliva v této fázi nepatrně převyšuje radioaktivitu pozadí. Nebezpečným 

se palivo stává až po jeho použití v reaktoru, když v něm nějakou dobu probíhá řetězová štěpná 

reakce. Určité množství paliva je trvale drženo jako strategická rezerva.  
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 Dílny kontrolované zóny – dílny pro opravy zařízení, která přišla do styku s radioaktivními látkami 

(tato zařízení se nesmí vynášet z kontrolovaného pásma). 

 Radiochemická laboratoř – je vybavena zařízeními pro kvalitativní a kvantitativní analýzu obsahu 

radionuklidů ve veškerých procesních médiích v rámci celého areálu včetně odpadních vod. Do 

radiochemické laboratoře jsou vedeny signály z radiačních čidel ze všech provozních prostorů a 

okolí elektrárny. 

 Čistící stanice aktivních médií – obsahuje technologické systémy na speciální čištění 

radioaktivních vod, systémy na skladování a zpracování kapalných a pevných radioaktivních 

odpadů (pevným RAO není myšleno vyhořelé palivo, ale například ochranné pomůcky, nářadí 

atd.). Při zpracování radioaktivních odpadů v BAPP vznikají plynné látky, které jsou po důkladném 

pročištění vypouštěny ventilačním komínem do ovzduší. Pevné odpady se po fragmentaci 

převážejí do zpracovatelských závodů v zahraničí. 

Hlavní výrobní blok 

Hlavní výrobní blok (zkratka HVB) je nejdůležitějším objektem. Jaderná elektrárna Temelín má dva 

identické hlavní výrobní bloky. Každý z nich se skládá z těchto stavebních objektů: 

 budovy reaktoru 

 strojovny (nepatří do kontrolovaného pásma) 

 blokové výměníkové stanice (nepatří do kontrolovaného pásma) 

 rozvodny (nepatří do kontrolovaného pásma). 

Primární okruh 

Primární okruh je tvořen zejména samotným reaktorem a dále parogenerátory, cirkulačními 

čerpadly, kompenzátorem objemu a hydroakumulátory. Budovu reaktoru tvoří kontejnment a 

obestavba kontejnmentu. V obestavbě, ke které vede spojovací chodba, se nachází bloková dozorna. 

 



KKE/CE – Člověk a energie 2019/2020 
7. cvičení 

6 
 

Kontejnment 

Jedná se o nejsvrchnější hermeticky uzavřenou 

válcovou bariéru – ochrannou železobetonovou 

obálku, do níž se vstupuje pomocí zdvojených vstupů 

s vyrovnávací komorou. Stěny železobetonové obálky 

jsou 1,2 m široké a konstrukce kopule je o deset 

centimetrů slabší. Kontejnment je vysoký 56 m s 

vnitřním průměrem 45 m. Předepnutí betonu je 

provedeno ocelovými předepínacími lany, která 

procházejí celou konstrukcí kontejnmentu. Vnitřní 

povrch kontejnmentu je pokryt 8 mm silnou vrstvou nerezové oceli, která hermeticky uzavírá vnitřní 

prostor kontejnmentu, a tak brání úniku radionuklidů do okolí. V kontejnmentu se nalézají veškerá 

zařízení primárního okruhu. Kontejnment není za běžného provozu přístupný. Dění je sledováno z 

blokové dozorny a jednou měsíčně jsou prováděny standardní kontroly. Pořídit záběry pro virtuální 

exkurzi bylo možné, protože v kontejmentu prvního bloku právě probíhá odstávka pro výměnu paliva. 

Trvalé udržování podtlaku uvnitř kontejnmentu umožňuje v případě malých úniků radioaktivity její 

odfiltrování. Nízkoaktivní zbytek by se pak kontrolovaně odvedl do ventilačního komína. Vypnutí 

systému ventilace by v případě větší havárie umožnilo uzavřít radioaktivitu uvnitř kontejnmentu. 

Kontejnment je projektován na maximální přetlak 0,49 MPa při 150 °C. Na stropě kontejnmentu je 

vidět havarijní sprchování, tzv. šnek. V případě poruchy, pokud by se začala v prostoru hromadit pára, 

by se automaticky spustilo sprchování celého prostoru studenou vodou, která by uniklou páru 

zchladila. Tím by se zabránilo přetlakování a získal by se čas na zvládnutí poruchy. 
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Reaktor 

Vnitřní části reaktoru včetně aktivní zóny jsou umístěné v tlakové 

nádobě (2. ochranná bariéra). Tlaková nádoba je cca 11 m vysoká a 

má vnější průměr asi 4,5 m. Tloušťka stěny její válcové části je 193 

mm. Nádoba je navržena na tlak 17,6 MPa při teplotě 350 °C 

(provozní tlak je 15,7 MPa při teplotách 290 - 320 °C) a je vyrobena z 

vysoce kvalitní nízkolegované chrom - nikl - molybden - vanadové 

oceli. Byla vyrobena ve ŠKODĚ JS Plzeň speciální technologií s cílem 

zajistit požadovanou radiační odolnost materiálu. Vnitřní části 

reaktoru tvoří šachta aktivní zóny, boční plášť a blok ochranných trub. 

V prostřední části tlakové nádoby se po obvodu nad sebou nachází 

soubor vstupních a výstupních hrdel nátrubků pro připojení všech 

větví hlavního primárního potrubí. Chladicí voda protéká aktivní 

zónou zdola nahoru, přičemž se ke dnu dostane sestupným 

prouděním vnitřní mezerou. Teplem, uvolněným při štěpné reakci v palivu, se chladivo ohřeje o cca 

30 °C a vystupuje nad aktivní zónu, kde se rozlévá do stran. 

Aktivní zóna je umístěna v tlakové nádobě reaktoru. Aktivní zónu reaktoru o výšce 3 530 mm a 

průměru 3 160 mm tvoří celkem 163 palivových souborů a 61 regulačních tyčí (klastrů). Palivové 

soubory jsou uspořádány v hexagonální mříži. Každý palivový soubor ve tvaru šestibokého hranolu 

sestává z 312 palivových proutků o průměru 9 mm, 18 vodicích trubek a z jedné centrální měřicí 

trubky. Trubková konstrukce mezi aktivní zónou a víkem reaktoru slouží k vedení regulačních prvků a 

k vytažení signálů čidel vnitroreaktorových měření. V celé vsázce je 92 tun paliva, které je tvořeno 

mírně obohaceným uranem 235U ve formě oxidu uraničitého. 
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Palivový soubor 

Základním palivovým elementem je palivová tableta. 

Malý váleček z lisovaného UO2 o průměru 7,6 mm, 

výšce 10−12 mm a s centrálním otvorem průměru 1,2 

mm nebo i bez centrálního otvoru (4. ochranná 

bariéra). Sloupec těchto tablet o hmotnosti 1,7 kg, je 

uzavřen v trubičce ze zirkonové slitiny a tvoří palivový 

proutek (3. ochranná bariéra). Zirkon jako materiál 

pokrytí byl zvolen z důvodu jeho vysoké odolnosti vůči 

korozi a minimalizace záchytu neutronů. Trubkový obal 

je na obou koncích hermeticky uzavřen. Prostor mezi 

tabletami a obalem je vyplněn heliem a spolu s 

obalovou trubkou slouží jako bariéra proti úniku 

štěpných produktů vznikajících v palivu. Po délce 

souboru je k centrální trubce připevněno několik 

distančních mřížek, zabezpečujících rovnoměrné 

rozmístění palivových proutků v souboru. Fixaci paliva 

na požadovaném místě v přesně daných pozicích 

zajišťuje spodní nosná deska koše aktivní zóny a 

konstrukce samotného koše aktivní zóny. 

Technologická odstávka – výměna paliva 

Každoročně je obměňována přibližně ¼ palivových 

souborů. Celá odstávka s výměnou paliva a revizí 

ostatních zařízení primárního a sekundárního okruhu 

trvá přibližně 1−2 měsíce. Při mimořádných revizích 

zařízení i déle. V době odstávky se po vychlazení 

primárního okruhu roztěsní víko reaktoru, rozmontují 

se a vyjmou vrchní nástavby reaktoru a celá reaktorová šachta se naplní vodou, která pak působí jako 

stínění před radiací. Nad reaktor přijede zavážecí stroj, který vyjímá použité palivové kazety, 

přesouvá je pod vodou do bazénu použitého paliva, přeskládá palivové tyče v aktivní zóně a vkládá 

nové, čerstvé palivové články. Bazén použitého paliva je umístěn vedle reaktorové šachty za 

hradítkem uvnitř kontejnmentu, takže výměna paliva probíhá v uzavřeném prostoru kontejnmentu. 

Při výměně se s palivem manipuluje pod vodou, která je dostatečnou bariérou pro odstínění záření.  
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Řízení reaktoru 

Řízení výkonu aktivní zóny se provádí dvěma způsoby 

(pomalé a okamžité). První je založen na změně 

koncentrace kyseliny borité ve vodě primárního okruhu. 

Bor je velmi účinný absorbátor neutronů, a tak množstvím 

kyseliny borité je přímo ovlivňován průběh štěpné reakce i 

výsledný výkon. Pro okamžité řízení reaktoru se u VVER 

1000 využívají klastry – regulační prvky s absorpční 

schopností, zasouvané do vodicích trubek palivových 

souborů. Zasunutím regulačních tyčí mezi palivové proutky se zvyšuje množství absorbátoru v 

reakčním prostoru, reakce se tlumí a výkon reaktoru klesá. Naopak vytažením regulačních tyčí výkon 

roste. Materiál regulační tyče je tvořen převážně karbidem bóru a z části slitinou stříbro-indium-

kadmium. Regulační prvky s pevným absorbátorem se využívají i při havarijním, rychlém odstavení 

pracujícího reaktoru. Po aktivaci ochrany jsou všechny havarijní a regulační tyče spouštěny do aktivní 

zóny (při nejvyšším ohrožení padají vlastní vahou) a štěpná reakce se během pár vteřin zastaví. 

Parogenerátory 

Ve čtyřech parogenerátorech vzniká pára 

pro pohon turbogenerátoru. Má tlak 6,3 

MPa a teplotu 278,5 °C. Parogenerátor je 

horizontální válcový výměník v podobě 

tlakové nádoby, dlouhé 14,8 m s vnějším 

průměrem v rozmezí 4,2 - 4,5 m. 

Parogenerátory jsou vyrobeny z 

nízkolegované konstrukční oceli. 

Teplosměnné trubky jsou vyrobeny z  

chromniklové austenitické korozivzdorné 

oceli. Parogenerátory nejsou vidět na 

záběrech virtuální exkurze, jsou umístěné 

v kobkách pod podlahou reaktorové haly 

po stranách od reaktoru. 

Dolním nátrubkem vstupního kolektoru vstupuje do parogenerátoru voda ohřátá v reaktoru. Stěna 

kolektoru tvoří uvnitř válcovou trubkovnici, do které jsou zaválcovány a zavařeny konce tenkých 

teplosměnných horizontálně položených „U“ trubek. Po průchodu horké vody trubkou, které skrz 

povrch odevzdá část své tepelné energie, se již ochlazená primární voda dostává přes druhý kolektor 

a jeho nátrubek do studené větve primárního potrubí a putuje přes hlavní cirkulační čerpadlo zpět do 

reaktoru. Oba kolektory jsou na horní straně uzavřeny rozebíratelnými víky s těsněním. V tělese 

tlakové nádoby se nad každým kolektorem nachází ještě sekundární víko, umožňující přístup k 

primárním kolektorům. Celá nádoba je uložena na dvou speciálních válečkových konstrukcích, 

zabezpečujících dostatečný posuv celého parogenerátoru v důsledku teplotní dilatace primárního 

cirkulačního potrubí. 

Povrchy „U“ trubek spojujících vstupní a výstupní kolektor představují pracovní teplosměnnou plochu 

výměníku. Aby byl parogenerátor schopen převádět obrovské výkony (750 MWt u PG VVER 1000), 
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musí být tato plocha dostatečně velká. Pro zmíněný parogenerátor je skutečná teplosměnná plocha 

přes 6 000 m2 a tvoří ji asi 11 000 trubek. Samotná trubka má průměr 16 mm a její průměrná délka je 

11 metrů. Z uvedeného vyplývá, že v každém ze čtyř parogenerátorů elektrárny s reaktorem VVER 

1000 je uloženo ve svazcích přes 120 km trubek. 

Napájecí voda je do parogenerátoru přiváděna jediným napájecím potrubím, které se až uvnitř v 

parním prostoru rozděluje na dvě části (kolektory), směřující nad každý svazek teplosměnných trub. Z 

kolektorů je voda dále rozváděna tenčími trubkami do prostoru svazků vycházejících z horkého 

(vstupního) primárního kolektoru, aby se vyrovnalo nerovnoměrné plošné teplotní zatížení parního 

generátoru. Voda se v mezitrubním prostoru dohřívá do teploty nasycení a vzniká parovodní směs, 

vystupující k hladině. Nad hladinou, po prvotní gravitační separaci, stoupá nasycená pára do horní 

části tlakové nádoby, kde prochází žaluziovými separátory. V nich při optimální rychlosti parovodní 

směsi dochází k oddělení zbylých malých kapiček vody od páry vlivem setrvačných sil při změně 

směru proudění páry. Po průchodu separátorem téměř suchá pára (suchost kolem 99,8 %) proudí 

deseti parními nátrubky do parního kolektoru nad parogenerátorem. 

 

Cirkulační čerpadla 

4 hlavní cirkulační čerpadla v primárním 

okruhu pomocí nucené cirkulace primárního 

chladiva zabezpečují odvod tepla z aktivní 

zóny reaktoru do tepelných výměníků – 

parogenerátorů. Čerpadlo v primárním 

okruhu musí být zabezpečeno proti 

případným únikům radioaktivních látek mimo 

primární okruh elektrárny. Provedením jsou 

hlavní cirkulační čerpadla jednostupňová, 

ucpávková, odstředivá, jejich umístění kolem 

reaktoru je vertikální s asynchronním 

motorem nahoře. Hřídel cirkulačního 

čerpadla je uložena v kluzných ložiscích 

mazaných tlakovým olejem, kromě prvního 

ložiska za oběžným kolem, které je, z důvodu 

zamezení kontaminace primární vody olejem, 

mazáno vodou. S rotorem motoru je hřídel 

spojena zubovou spojkou. Tělesa čerpadel 
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nejsou pevně uchycena k podlaze, ale mají částečnou možnost horizontálního posuvu. Toto opatření 

umožňuje kompenzovat teplotní dilatace primárního potrubí. 

Na hřídeli vně samotného čerpadla se nachází masivní setrvačník, který umožňuje využít doběh 

čerpadla při ztrátě napájení v řádu několika desítek sekund. Tato fyzikální výhoda dává řídicí 

automatice v případě potřeby dostatek času na obnovení napájení čerpadla nebo přepnutí jeho 

napájení na záložní zdroj a tím zabezpečit nepřetržité chlazení aktivní zóny reaktoru. Pro hlavní 

cirkulační čerpadla je charakteristický dlouhodobý bezúdržbový provoz během celé palivové 

kampaně (1 rok). Správnou funkci čerpadla a dodržování předepsaných parametrů pomáhají udržovat 

různé pomocné systémy, jako jsou například okruhy chlazení motoru nebo mazání ložisek. Důležitým 

podpůrným systémem čerpadla je okruh těsnící vody, zabezpečující hlcení těsnících ucpávek. 

Čerpadla jsou vysoká 11,9 m, jejich příkon za nominálního provozu je 5,1 MW. Průtok jedním 

čerpadlem při nominálních parametrech činí 21 200 m3/h. 

Kompenzátor objemu 

Primární okruh obsahuje speciální zařízení, které se za provozu autonomně stará o udržení 

konstantního tlaku chladiva prostřednictvím kompenzace jeho zvětšujícího nebo zmenšujícího se 

objemu. Kompenzátor objemu je vertikální tlaková nádoba z nízkolegované oceli o výšce 16 m a 

průměru 3,5 m neoddělitelně připojená potrubím k horké větvi jedné ze smyček primárnímu okruhu. 

Na vnitřní straně je nádoba opatřena asi centimetrovým nerezovým návarem. Kompenzátor objemu 

primárního okruhu je velmi důležité zařízení, chránící primární potrubí před mechanickým 

poškozením v důsledku vysokého tlaku a zabezpečující v každém režimu, aby se primární voda 

nezačala vařit při náhlém poklesu tlaku. 

Ze dvou třetin je zaplněn chladivem primárního okruhu a z jedné třetiny parou. Tlak v primárním 

okruhu je určován tlakem páry v horní části kompenzátoru objemu. Při poklesu tlaku v primárním 

okruhu se zapínají elektroohříváky ve spodní části kompenzátoru objemu. Zvýší se teplota vody, 

zintenzivní se var, a tím se zvětší objem páry v horní části kompenzátoru objemu a v důsledku toho i 

tlak v primárním okruhu. Při vzrůstu tlaku v primárním okruhu nad stanovenou hladinu je do činnosti 

uveden sprchový systém v horní 

části kompenzátoru. Sprchováním 

parního prostoru kompenzátoru 

vodou ze studené větve smyčky část 

páry zkondenzuje, zmenší se objem 

páry v parní části kompenzátoru a 

následně se sníží tlak v primárním 

okruhu. Pokud by sprchový systém 

nezajistil potřebné snížení tlaku v 

primárním okruhu, došlo by k 

otevření odlehčovacího ventilu a 

popřípadě i pojistných ventilů. Přes 

tyto ventily se pára přepouští do 

barbotážní nádrže, kde kondenzuje a 

při delším otevření pojistných 

ventilů přechází do záchytných 

bazénů v hermeticky uzavřených prostorách. Zapínání a vypínání elektrického ohřevu i regulaci 
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vstřikové vody řídí automatika udržování tlaku. Kromě tlakových a teplotních čidel vstupují do 

algoritmů řízení také hladinoměry, hlídající aktuální poměr fází v nádobě.  

Hydroakumulátory 

Další bezpečnostní systém využívající fyzikální zákonitosti je systém tvořený čtyřmi 

hydroakumulátory, které slouží k rychlému zaplavení aktivní zóny při nouzových situacích, které jsou 

spojeny s náhlým poklesem tlaku v primárním okruhu. Hydroakumulátory obsahují vodu s vysokou 

koncentrací kyseliny borité. 

Sklad vyhořelého jaderného paliva 

Sklad vyhořelého jaderného paliva patří do kontrolovaného pásma a je posledním místem, na kterém 

se jaderné palivo v rámci JETE nachází z hlediska jeho životního cyklu. Po ukončení užitečné fáze 

palivového cyklu a vyjmutí z reaktoru je palivo stále velkým zdrojem tepla a radionuklidů. Vzhledem 

k tomuto faktu je s ním třeba zacházet. Prvním místem, kde jsou palivové soubory po vyjmutí z 

reaktoru dočasně uloženy, je bazén vyhořelého paliva, nacházející se hned vedle reaktoru. 

V Temelíně má kapacitu 700 míst, a palivové soubory, ponořené v chladicí kapalině, jsou v něm 

skladovány přibližně pět až deset let. 

Po dostatečném snížení radiace a produkce tepla jsou použité palivové soubory převezeny ve 

speciálních transportních a skladovacích kontejnerech z bazénu do samostatného suchého 

meziskladu použitého paliva, nacházejícího se přímo v areálu elektrárny. V suchém meziskladu je 

palivo uloženo dál několik desítek let, přičemž již po deseti letech skladování se pětkrát sníží jeho 

radioaktivita a desetkrát klesne vývin tepla. Nakonec čeká uložené palivo buď přepracování, nebo 

konečné hloubkové uložení 

ve vhodné geologické 

formaci. V České republice 

je plánováno vybudování 

hlubinného úložiště do 

roku 2065. 

Samotný sklad vyhořelého 

jaderného paliva 

představuje halu pro 

umístění 152 kontejnerů 

typu CASTOR. V každém 

kontejneru je umístěno 19 

palivových souborů. Zbytkové teplo paliva je nosným košem a heliovou náplní odváděno ke stěně 

nádoby, která je z vnější strany radiálně žebrovaná z důvodu zvětšení plochy pro přestup tepla do 

okolí. Celá nádoba je chlazena přirozenou cirkulací okolního vzduchu nasávaného po obvodu ve 

spodní části budovy a odváděného žaluziovými systémy ve střešní konstrukci skladu. 

Každoročně jsou do skladu přemístěny 2 až 3 kontejnery z každého temelínského bloku, takže jeho 

kapacita by měla vystačit na 30 let provozu elektrárny. Každý kontejner, ve kterém bude uloženo 

použité palivo, prochází řadou přísných zkoušek a kontrol ze strany státních (SÚJB) i mezinárodních 

(MAAE, Euroatom) organizací. Stínění kontejnerů a další bezpečnostní opatření skladu jsou na takové 

úrovni, že ovlivnění okolního životního prostředí ionizujícím zářením je prakticky neměřitelné. 
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Sekundární okruh 

Je projektován tak, aby výrobní blok mohl být provozován nejen jako zdroj elektrické energie, ale 

také jako zdroj tepla pro další objekty JE, město Týn nad Vltavou a od topné sezóny 20/21 také pro 

České Budějovice, což zlepšuje účinnost provozu JE. Sekundární okruh je však možné provozovat i v 

čistě kondenzačním režimu, kdy se teplo neodvádí vůbec, nebo až po režim, při kterém se odvede 

306,8 MW tepelné energie. Sekundární okruh je tvořen strojovnou, ve které se nachází 

turbogenerátor o výkonu 1082 MWe, který se skládá z parní turbíny, elektrického generátoru, budiče 

a pomocného budiče. Původní výkon byl 982 MWe, ale modernizace turbíny a přetypování 

generátoru umožnilo navýšení. Strojovna dále zahrnuje separátory vlhkosti-přihříváky, kondenzátory, 

ohříváky NT a VT regenerace, napájecí nádrž s odplyňováky, bloková úpravna vody a napájecí a 

kondenzátní čerpadla. 

Bezproblémový provoz celého turbosoustrojí zajišťuje systém mazacího a regulačního oleje pro 

zásobování ložisek a regulačních orgánů turbosoustrojí dostatečným množstvím mazacího oleje za 

všech provozních stavů. Olejové hospodářství mazacího a regulačního oleje TG je celé z požárních 

důvodů umístěno v obezděném prostoru v čele strojovny, kde je instalováno hasicí zařízení na CO2. 
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Parní turbína 

Čtyřtělesová rovnotlaká parní turbína na sytou 

páru, prototypové zařízení vyrobené ve Škoda 

Doosan Power, se skládá z jednoho 

vysokotlakého dvouproudého dílu (2 x 5 

stupňů) a tří dvouproudých nízkotlakých dílů 

uspořádaných za sebou na společné hřídeli 

(každý díl 2 x 4 stupně). Pára o teplotě 280 °C a 

tlaku 6,3 MPa je potrubím vedena přes 

regulační a rychlozávěrné ventily nejprve do 

vysokotlakého dílu turbíny, kde působením na 

lopatky rotoru roztáčí turbínu. Pára zde ztratí asi 40 procent své energie. Zbytek energie se využije ve 

třech nízkotlakých dílech turbíny, kam je pára z vysokotlakého dílu po vysušení a ohřátí přiváděna. 

Vlhká pára negativně ovlivňuje účinnost a životnost turbíny. Působením páry na lopatky rotorů je 

turbína roztáčena na 3000 otáček za minutu. 

Průtok páry při 100% výkonu v kondenzátním 

režimu je 5 262,9 t/h. Při expanzi se snižuje 

tlak páry a roste její měrný objem, takže toto 

množství páry musí být rozděleno do tří 

dvouproudých nízkotlakých dílů. Každý NT 

rotor je svařenec 9,2 m dlouhý a je na něm v 8 

stupních (2 × 4) uchyceno 970 lopatek. Nejdelší 

koncové lopatky s nadzvukovými 

aerodynamickými profily jsou dlouhé 1,22 m. 
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Průměr nízkotlakého rotoru přes tyto lopatky je úctyhodných 4,3 m. Temelínská turbína měří spolu s 

generátorem 60 metrů a váží přes 2 000 tun. Je to unikátní zařízení v rámci domácí i světové 

energetické výrobní základny. Váha jednoho VT dílu je 260 t a váha jednoho NT dílu je 480 t. 

 

Separátor - přihřívák 

Je systém, který slouží ke zlepšení 

parametrů páry, poté co projde 

vysokotlakým dílem turbíny. Jeho 

úkolem je páru přihřát na 250 °C a 

odseparovat vzniklé kapky vody, aby 

nedošlo k poškození nízkotlakých 

lopatek. K přihřátí vody a separaci 

kapek slouží speciální žaluzie. Vždy pro 

jednu turbínu jsou dva horizontální 

separátory, zrcadlově umístěné po 

obou stranách turbíny. 

Generátor 

Elektrický generátor (turboalternátor) je na společné hřídeli s turbínou. Generátor je uzavřený 

dvoupólový třífázový synchronní generátor o hmotnosti 564 tun s kombinovaným chlazením. Hladký 

rotor je výkovkem z jednoho kusu oceli. V podélně vyfrézovaných drážkách jsou nalisovány měděné 

vodiče rotorového vinutí, do 

kterého je přiváděno budící napětí 

prostřednictvím sběracího ústrojí 

tvořeného čtyřmi kroužky s kartáči. 

Buzení rotoru zabezpečuje 

samostatný třífázový generátor 

umístěný na stejné hřídeli jako 

hlavní generátor. Stejnosměrné 

budící napětí je odebíráno z bloku 

tyristorových usměrňovačů. Dutými 

vodiči rotorového vinutí proudí vodík, který chladí jak vodiče, tak i materiál rotoru. Pohyb vodíku ve 

stroji zajišťují radiální kompresory umístěné na obou koncích rotoru. 
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Vlivem elektromagnetické indukce se ve statorovém vinutí indukuje střídavé elektrické napětí. Kostra 

statoru je složena z magneticky orientovaných plechů (magnetický obvod statoru) s drážkami, ve 

kterých je uloženo duté měděné třífázové statorové vinutí. Konce vinutí jsou vyvedeny přes 

plynotěsné průchodky do zapouzdřených vodičů a přes generátorový vypínač vedou mimo strojovnu 

do tří jednofázových blokových transformátorů. Duté vodiče statorových vinutí cívek jsou chlazeny 

protékající demineralizovanou vodou, magnetický obvod statoru a čela vinutí statoru jsou chlazeny 

cirkulujícím vodíkem.  

3000 ot/min zajistí při dvoupólovém generátoru elektrickou energii o frekvenci 50 Hz. Elektrická 

energie získaná v generátoru se po zvýšení napětí z 24 kV na 400 kV předává do elektrizační soustavy 

v rozvodně Kočín, která se nachází 2 km jižně od elektrárny. 

Kondenzátor 

Pára, která projde turbínou, odevzdala svou energii, ztratila teplotu a přeměnila se na parovodní 

směs, kterou je potřeba dochladit a vytvořit z ní kondenzát. K ochlazení a kondenzaci dochází při 

kondenzačním tlaku 6 kPa. K tomu dochází v kondenzátoru, který obsahuje téměř 32 tisíc titanových 

chladících trubek. Důvodem tak velkého počtu je získání co největší 

plochy, na které bude pára přicházející z turbíny kondenzovat. Pára 

kondenzuje na povrchu trubek, uvnitř protéká chladicí voda 

terciárního okruhu, která je čerpadly tlačena do chladicích věží. 

Provedením se jedná o dvoutahový dělený povrchový kondenzátor 

vodou chlazený. 

Pára vystupující ze tří nízkotlakých dílů turbíny 

kondenzuje ve třech identických 

kondenzátorech. Každý kondenzátor o celkové 

hmotnosti 540 tun je pružně uložen pod 

příslušným NT dílem, takže pára radiálně 

opouštějící poslední stupeň turbíny proudí 

směrem dolů mezi 12 metrů dlouhé horizontální 

titanové trubky. V jednom kondenzátoru je 31 

900 trubek, které spolu tvoří teplosměnnou 

plochu kondenzace o rozloze asi 23 200 m2. 

Vnější povrch trubek slouží jako plocha 

kondenzace. Kapičky zkondenzované páry 

následně stékají do sběrače kondenzátu, který 

je potrubím veden do sání kondenzátních 

čerpadel. 

Uvnitř trubek o průměru 20 mm proudí 

cirkulační chladicí voda o průtoku 36 500 m3/hod, protlačována přes trubky kondenzátoru výkonnými 

chladicími čerpadly. Průběžné čištění vnitřních povrchů trubek zajišťuje systém TAPROGGE – malé 

kuličky o průměru 21 mm z pěnové gumy, přidávané do chladicí vody před kondenzátorem a 

zachycované v lapači po jeho průchodu. V okolí kondenzátorů lze také nalézt tři vodoproudé vývěvy 

odsávající nezkondenzovatelné plyny z kondenzátorů. 
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Regenerace 

Regenerace se používá u všech větších bloků za účelem zvyšování účinnosti tepelného oběhu. 

Regenerace spočívá v odebrání určitého množství páry z VT,  ST nebo NT dílu turbíny, jejíž tepelná 

energie je použita pro ohřev kondenzátu nebo napájecí vody. Pokud je ohříván kondenzát, mluvíme o 

nízkotlaké regeneraci, poněvadž se tento proces děje na straně nízkého tlaku. Pokud mluvíme o 

ohřevu napájecí vody, jedná se o 

vysokotlakou regeneraci, 

protože se tento proces nachází 

až za napájecím čerpadlem, tedy 

na straně vysokého tlaku. 

Pomocí systémů regenerace je 

voda před vstupem do 

parogenerátoru ohřátá na 

teplotu 219 °C. 

Nízkotlaká regenerace 

Čtyři (nominálně pracují 3 + 1 v rezervě) vertikální dvoustupňová kondenzátní čerpadla čerpají 

kondenzát ze sběračů kondenzátu a vedou ho přes regulační hlavy do ohříváků NT regenerace. Z 

výtlaku prvního stupně je možné kondenzát dopravovat na sání druhého stupně buď přímo nebo přes 

blokovou úpravnu kondenzátu. Nízkotlaká regenerace je čtyřstupňová ve 3 větvích – konfigurace 3 x 

NTO1 (umístněné v nástavbě kondenzátorů), 3x NTO2, 3x NTO3, 3x NTO4, dohromady 12 

horizontálních povrchových trubkových tepelných výměníků. Teplosměnnými trubkami každého 

ohříváku protéká kondenzát, 

který se ohřívá párou 

odebranou z turbíny 

prostřednictvím příslušného 

neregulovaného odběru, a tím 

dochází na vnějším povrchu 

trubek ke kondenzaci odběrové 

páry. NT regenerace 

zabezpečuje ohřev kondenzátu 

až na 163 °C. Již dvě větve NT 

ohříváků jsou schopny pokrýt plný výkon bloku. 

Napájecí stanice 

Napájecí zařízení tvoří zásobní nádrž s odplyňováky a podávací a napájecí čerpadla. K napájecímu 

systému lze přidružit rovněž blokovou úpravnu kondenzátu (umístěná mezi první a druhý stupeň 

kondenzátních čerpadel). Napájecí nádrž s odplyňováky je v podstatě směšovací tepelný výměník, 

jehož funkcí je akumulace a termické odplynění. Kondenzát z nízkotlaké regenerace vstupuje do čtyř 

termických odplyňovačů umístěných na mezi strojovně nad napájecí nádrží, kde je rozptylován 

řadami trysek do formy drobných kapek. Takto rozptýlený kondenzát je ohříván odběrovou párou z 

turbíny, čímž dochází k jeho odplynění. Odplynění představuje zejména zbavování napájecí vody 

především kyslíku z důvodu předcházení koroze. Odplyněný kondenzát stéká do napájecí nádrže, 

která má celkový objem 414 m3. 
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Pro napájení parogenerátorů jsou instalována tři napájecí čerpadla. Tato čerpadla jsou poháněna 

parními turbínami Škoda o výkonu cca 8 MWe. Každé z těchto turbonapájecích soustrojí (TBN) se 

skládá z poháněcí turbíny, podávacího a vlastního napájecího čerpadla. K příslušenství každé TBN 

patří kondenzátor s kondenzátními čerpadly. Dvě vodoproudé vývěvy a olejové hospodářství jsou 

společné pro všechny tři TBN. V provozu jsou dvě nebo jedna TBN podle provozního režimu bloku, 

třetí napájecí čerpadlo je rezervní. Pro najíždění a odstavování bloku a pro další provozní (havarijní) 

stavy bloku slouží dvě pomocná napájecí čerpadla (PNČ) poháněná elektromotory. Sání PNČ z 

napájecí nádrže jsou zapojena do sací trasy první TBN a výtlak je veden přímo k napájecím hlavám 

mimo vysokotlakou regeneraci. 

Vysokotlaká regenerace 

Pomocí napájecích čerpadel je tepelně upravená voda z 

napájecí nádrže čerpána dvěma paralelními napájecími 

trasami přes vysokotlakou regeneraci a blok regulačních 

a uzavíracích ventilů (tzv. napájecí hlavy) do potrubních 

rozdělovačů, kde se dělí do čtyř tras k jednotlivým 

parogenerátorům. Jednostupňová dvouvětvá 

vysokotlaká regenerace ohřívá napájecí vodu před 

vstupem do parogenerátorů ve dvou tepelných 

výměnících až na teplotu 219 °C pomocí odběrové páry z 

parní turbíny a zbytkové tepelné energie kondenzátu z 

topné páry přiváděné ze systému separátorů – 

přihřívačů. Ohřev se provádí ve vysokotlakém vertikálním 

povrchovém výměníku s nerezovou teplosměnnou 

plochou, tvořenou trubkami, kterými protéká napájecí 

voda, a tím dochází na vnějším povrchu trubek ke 

kondenzaci páry odebrané z příslušného neregulovaného 

odběru. 

 

Výměníková stanice 

Tvořena blokovou a neblokovou výměníkovou stanicí. Párou odebranou neregulovanými odběry z 

turbíny je vytápěna bloková výměníková stanice, která je instalována v budově připojené ke 

strojovně. Třístupňovým ohřevem je ohřívána topná voda, kterou je vytápěn areál elektrárny, město 

Týn nad Vltavou a dále je používána jako topné médium pro stanici chladu. Bloková výměníková 

stanice tedy obsahuje zařízení určené k předávání tepelné energie ze sekundárního okruhu do 
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horkovodního systému elektrárny. A nebloková výměníková stanice zahrnuje zařízení pro samotný 

rozvod topné vody. 

Vyvedení výkonu 

Elektrická energie vyrobená v generátoru se přenáší do sítě vysokého napětí přes blokové 

transformátory, v nichž se napětí zvyšuje z 24 kV na 400 kV. Elektrická energie je pak odvedena do 

rozvodny Kočín, asi 2 km jižně od elektrárny. Z důvodu velkého výkonu bloku je zde namísto jednoho 

třífázového použita skupina tří samostatných jednofázových olejových transformátorů, umístěných 

ve venkovní rozvodně vedle strojovny. Mezi generátorem a blokovým transformátorem se nachází 

generátorový vypínač s odpojovačem a odbočka na dva transformátory vlastní spotřeby bloku s 

převodem 24 kV / 6 kV. Pokud blok běží a vyrábí elektřinu, jsou tyto odbočkové transformátory 

napájeny přímo z generátoru, v opačném případě, při vypnutém generátorovém vypínači, slouží 

blokový transformátor (napájený 400 kV linkou) jako 24 kV zdroj transformátorů vlastní spotřeby. 

V případě jakýchkoliv poruch nebo oprav na této hlavní trase mohou zabezpečovat napájení 

rozvodny vlastní spotřeby ještě další 2 rezervní transformátory. Chlazení každé jednotky blokového 

transformátoru zajišťuje 7 externích chladicích okruhů, sestávajících z čerpadla oleje, vzduchového 

chladiče a dvou ventilátorů. Kolem každého transformátoru je instalováno stabilní hasicí zařízení, pod 

ním je odpadní jímka. Dva sousední transformátory jsou z bezpečnostních důvodů vždy odděleny 

betonovou stěnou. 

 

Terciární okruh 

Chladící voda, která proudí titanovými trubkami kondenzátorů, je dodávána systémem cirkulační 

chladící vody. Cirkulaci v tomto systému zabezpečují dvě jednostupňová axiální čerpadla cirkulační 

chladící vody s natáčecími lopatkami. Čerpadla jsou umístěna mimo strojovnu v budově čerpací 

stanice a jsou poháněna elektromotorem o příkonu 7 MWe. Jedno čerpadlo dodává za nominálního 

provozu 61 920 m3/ hod. Na chlazení cirkulační chladicí vody vystupující z kondenzátorů o teplotě 30 

°C jsou určeny pro každý blok dvě 154,8 m vysoké chladící věže typu Itterson s přirozeným tahem, 

kde se část tepla předá sdílením a část odparem. Stavbou se jedná o železobetonový plášť ve tvaru 

rotačního hyperboloidu, jenž je postaven na více než stovce šikmých sloupů, které tvoří spodní 

vstupní okno pro nasávání vzduchu. 

Chladicí voda z kondenzátorů je potrubím ve věži vedena vzhůru do výšky cca 20 m a poté je uvnitř 

věže pomocí desetitisíce plastových trysek rozprašována na chladicí výplň z PVC bloků. Zatímco voda 

zvolna protéká výplní, odspodu proudící studený vzduch ji ochlazuje. Přitom se část vody odpařuje 

(předpokládaný odpar je 0,3 – 0,4 m3/s). Při plném provozu z jedné věže vychází pára o objemu 413 l 

za sekundu. Ochlazená voda z věží o teplotě cca 15 °C teče samospádem do čerpací stanice a pak je 
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čerpadly dopravována přes kondenzátory zpět do věží. Do vzduchu stoupá jen čistá vodní pára. Každá 

věž má v patě průměr 130,7 m a v koruně 82,6 m. Celý terciární okruh chladicí vody je uzavřeným 

okruhem, případné ztráty odparem a odluhem se kompenzují kontinuálním doplňováním chladicí 

vody z vodního díla Hněvkovice. 

     

Cirkulační voda z chladicích věží primárně slouží k chlazení kondenzátorů turbín, ale zahrnuje i tzv. 

technickou vodu nedůležitou, která je určena k chlazení dalších spotřebičů v hlavním výrobním bloku 

a v pomocných provozech. Jde o spotřebiče, které nejsou důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. 

Bezpečnostně významná zařízení jsou chlazena systémem tzv. technické vody důležité, napojené na 

zajištěné elektrické napájení. Technická voda důležitá je ochlazována ve venkovních bazénech s 

rozstřikem chlazené vody. Celý systém technické vody důležité je pro svůj bezpečnostní význam ještě 

dvakrát zálohován (300 %). 

Další pomocné provozy 

 Rozvodna vlastní spotřeby -  Ve stavebním objektu přiléhajícím po levé straně ke strojovně jsou 

umístěny vnitřní rozvodny 6 kV, akumulátorové baterie jako zdroj zajištěného napájení a další 

systémy a zařízení nezbytně nutné k zajištění elektrického napájení v různých režimech provozu 

bloku, včetně havarijních. Dále se zde nachází dozorny a strojovny klimatizace. 

 Dieselgenerátorová stanice (bloková) – Bloková DGS je autonomní (havarijní) zdroj elektrické 

energie pro napájení systémů zajištěného napájení spotřebičů důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti příslušného HVB. Stanice jsou součástí bezpečnostních systémů bloku realizovaných 

s 200% rezervou a zajišťující v havarijních situacích spojených se ztrátou elektronapájení vlastní 

spotřeby bezpečné odstavení a dochlazení reaktoru. Ke každému výrobnímu bloku patří tři 

blokové DGS s venkovními zásobními nádržemi nafty. V budovách blokových DGS se nachází 

dieselmotor s generátorem, vysokotlaká kompresorová stanice jako zdroj vysokotlakého 

sušeného vzduchu a čerpací stanice technické vody důležité. 

 Dieselgenerátorová stanice (společná) – Společná DGS je autonomním zdrojem elektrické energie 

pro napájení spotřebičů nemajících vliv na jadernou bezpečnost. Jsou to důležitá zařízení 

sekundární části a některé spotřebiče primární části, které sice nejsou nutné pro bezpečné 

odstavení bloku, avšak je vhodné mít je pod napětím i v havarijních situacích spojených se 

ztrátou napájení vlastní spotřeby. Společná DGS (někdy označovaná jako nebloková či rezervní) 

obsahuje dva dieselgenerátory včetně příslušenství a nachází se vedle blokové DGS mezi hlavními 

výrobními bloky. 
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 Vodojem surové vody – Vodojem surové vody se dvěma komorami, každá o kapacitě 15000 m3 

vytváří zásobu surové vody pro technologickou potřebu a vyrovnává rozdíly mezi čerpaným 

množstvím a potřebou jaderné elektrárny. Její kapacita stačí na 2 hodiny plného provozu 

elektrárny. 

 Úpravna chladicí vody – Úpravna chladící vody má za úkol zajistit úpravu surové vody. To se 

provádí chemickými čiřícími pochody. Vzniká voda doplňovací, která je určena ke hrazení ztrát ve 

vnějších chladících okruzích cirkulační chladicí vody, technické vody důležité a technické vody 

nedůležité. V tomto objektu se dále nachází vodohospodářská dozorna, která zabezpečuje 

sledování a řízení všech zařízení souvisejících s přívodem, úpravou, čištěním vod v areálu 

elektrárny a vypouštěním odpadních vod z areálu. 

 Chemická úpravna vody (demineralizace) – Slouží k výrobě demineralizované vody tzv. demivody 

určené k plnění a doplňování ztrát ve vnitřních okruzích (primárním a sekundárním) a k výrobě 

změkčené vody pro okruh topné vody a pro okruh chlazené vody. 

 Chladící bazény s rozstřikem – Chladicí bazény s rozstřikem chladí oteplenou technickou vodu 

důležitou. Technická voda důležitá (TVD) zajišťuje chlazení a dochlazování spotřebičů důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti. 

 Ústřední elektrodozorna – Ústřední elektrodozorna je určena k monitorování a řízení vlastní 

spotřeby zajištěného napájení a ke spojení s centrálním dispečinkem a pro řízení vyvedení 

výkonu podle jeho požadavků. Dále je zde umístěno pracoviště směnového inženýra. 

 Nízkotlaká kompresorová stanice a stanice zdroje chladu – V tomto objektu se nachází nízkotlaká 

kompresorová stanice, která vyrábí nízkotlaký vzduch o dvou parametrech (sušený a nesušený), 

sloužící k pohonu armatur, pracovních strojů a k tlakové zkoušce kontejnmentu a dále stanice 

zdroje chladu, která produkuje ochlazenou vodu o parametrech 6 °C až 12 °C, sloužící k zajištění 

provozu klimatizačních jednotek vzduchotechniky. 

 Pomocná plynová kotelna – Pomocná plynová kotelna je záložním zdrojem tepla potřebného k 

provozu bloku. V případě odstávky kotelna vyrábí jednak technologickou páru a dále topnou 

vodu pro potřeby elektrárny a města Týna nad Vltavou. 

 Čistící stanice odpadních vod – Čistící stanice odpadních vod slouží k čištění odpadních 

(splaškových) vod před jejich vypouštěním do jímky odpadních vod. 

 Jímka odpadních vody 500 m3 – Slouží ke sběru přečištěných splaškových vod, odluhů z vnějších 

chladících řádů a vod z neutralizace před jejich vypouštěním do objektu malé vodní elektrárny v 

Kořensku. 

 Hlavní technologické dílny – hlavních technologických dílnách jsou vytvořeny prostory a 

soustředěna zařízení nutná k opravám neaktivního strojního zařízení, včetně technického zázemí, 

jako jsou kovárny, svařovny, brusírny nářadí, sklad náhradních dílů a sociální zázemí tvořené 

kancelářemi jednotlivých specializací, šatnami. Technologické dílny slouží v současnosti zejména 

pro potřeby externích dodavatelů. 

 Hospodářství technických plynů – Slouží ke skladování a úpravě tlaku plynného dusíku a jeho 

rozvodu k HVB. Dále slouží ke skladování vodíku a jeho přívodu k blokům. 

 Naftové a olejové hospodářství – Slouží k stáčení, skladování, čištění, prohřevu a výdeji 

turbínového a motorového oleje pro HVB a DGS a k stáčení, skladování, prohřevu a dopravě 

motorové nafty do provozních nádrží DGS. 


