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Neobvyklý pohled čekal na ty, kteří o prvním adventním víkendu projížděli kolem Jaderné  
elektrárny Temelín. Energetici totiž na jednu z chladicích věží promítli přibližně 150 metrů  
vysoký vánoční stromek. Jihočeský Temelín byl jednou ze tří elektráren Skupiny ČEZ,  
které dostaly sváteční osvětlení. Akce byla součástí vánoční kampaně Skupiny ČEZ  
„Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi“.

Nejvyšší vánoční stromek rozsvítili v Temelíně

Dva oranžové paprsky vykreslují 
na šedém plášti chladicí věže 
obrysy vánočního stromku. Bě- 
hem několika sekund je hotovo. 
Skoro stopadesátimetrový obra- 
zec rozzáří třetí chladicí věž. 
„Chladicí věže jsou důležité pro 
provoz elektrárny, ale někdy je 
lze využít i takto netradičně. Na-
zdobení rodinných domků je  
v Čechách velmi populární a i my 
jsme se rozhodli navodit vánoční 
atmosféru,“ poznamenal Jan 
Kruml, ředitel Jaderné elektrárny 
Temelín.
K promítání použili energetici dva 
výkonné projektory. Jejich obraz 
se překryl do jednoho, a tím se za- 
jistila dostatečná svítivost projek-
ce. Oba projektory byly umístěny 
vedle sebe ve vyhřívaném stanu, 
aby se minimalizovaly rozdíly tep-
lot projektorů mezi promítáním  
a jejich vypnutím. Pokud by došlo 
k rychlému zahřátí, hrozilo by po- 

škození lampy. Stan obsluha pro- 
jektoru umístila v areálu elektrár- 
ny přibližně 200 metrů od chla-
dicí věže. K napájení projekce 
energetici využili vlastní elektřinu. 
Akce byla součástí vánoční kam- 
paně Skupiny ČEZ „Rozsvítili 
jsme vánoční stromy po celé 
zemi“. Světýlka na stromech se 
s podporou ČEZ rozsvítila v cel- 
kem 240 městech a obcích.  
V jižních Čechách to pak bylo  
ve 28 obcích. „Adventní setkání 
u vánočního stromu, kdy si sou- 
sedé mohou užít slavnostní 
atmosféru, pobavit se, popřát 
si hezké svátky, zapadá do naší 
strategie udržitelného rozvoje 
– Být dobrým partnerem a sou- 
sedem měst a obcí, kde podni- 
káme. Zároveň chceme poděko-
vat všem zákazníkům, kteří nám 
zachovávají přízeň,“ říká Michaela 
Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Jednou z jihočeských obcí, která 
rozsvítila svůj stromek za podpory 
Skupiny ČEZ, byla obec Temelín. 
Strom Temelínští shánět nemu-
seli. Ideálně posloužil vzrostlý, 
bezmála 25 metrů vysoký smrk 
v parku na návsi. „Výzdobu jsme 
použili loňskou, kterou jsme ku- 
povali z příspěvku ČEZ úplně no- 
vou, a letos ke stromu přibyl navíc 
Betlém s jesličkami,“ prozradil 
starosta Temelína Josef Váca.
Vánoční strom, který bude nej- 
méně na jihu Čech patřit k největ- 
ším, vyzdobili Temelínští už ve 
středu 27. listopadu, protože na 
pomoc museli vzhledem k jeho 
výšce povolat dvě vysokozdvižné 
plošiny. „Stromek jsme rozsvítili 
v neděli v 17.30 hodin. V podání 
živé hudby zazněly klasické čes- 
ké vánoční koledy, nechyběl vá- 
noční punč a další občerstvení,“ 
poznamenal Váca.

K elektřině  
a teplu přidali  
i ekologické  
cukroví

Skoro padesát kilo perníčků 
a lineckého cukroví vzniklo  
o druhém adventním víkendu  
v Jaderné elektrárně Temelín. 
Na rozdíl od vysoce kvalifiko- 
vaných zaměstnanců ale vá- 
noční dobroty vyráběly děti. 
Využily při tom ale bezemisně 
vyráběnou elektřinu z jednoho 
ze dvou největších českých 
energetických zdrojů. 

Skoro stejně jako v běžné české 
domácnosti to o víkendu vypa- 
dalo v Infocentru Jaderné elek- 
trárny Temelín. Míchalo se zde 
těsto, trouby jely naplno a vzdu- 
chem se míhaly vykrajovátka  
a nože na marmeládu. Dětí, které 
se do typického vánočního pe- 
čení zapojily, byly ale téměř dvě 
stovky a pekly výhradně elektři-
nou přímo z jaderného zdroje. 
„Máme výhodu v tom, že info-
centrum, jako nedílná součást 
jaderné elektrárny, funguje tak- 
zvaně na vlastní spotřebu. Mů- 
žeme tedy stoprocentně garan- 
tovat, že původ elektřiny je sku-
tečně bezemisní. A využíváme 
toho právě při osvětě, týkající se 
ochrany klimatu a vůbec udrži- 
telného rozvoje,“ vysvětluje ve- 
doucí skupiny vnitřních a vněj- 
ších vztahů Temelína Jana 
Gribbinová.
Přestože několik desítek kilogra- 
mů cukroví „zmizelo“ už v pro- 
cesu výroby a část si děti odnesly 
domů, malý zbytek jejich pro-
dukce budou moci ochutnat 
někteří zaměstnanci na pravi- 
delných poradách v Temelíně 
i Praze. 
Akci organizátoři spojili s večer-
ními projížďkami elektrárnou  
a také apelem na bezpečnost. 


