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společnost Plzeňská teplárenská, a.s. podniká v sektoru energetiky. 
Základní předmět podnikání je zaměřen na výrobu a rozvod tepelné energie 
pro potřeby vytápění, vzduchotechniky, technologie a přípravy teplé vody. 
V roce 2003 byl předmět podnikání rozšířen o dodávky energie chladu. 
služeb společnosti v krajském městě Plzeň využívá rok od roku stále více 
obyvatel, podniků a institucí. 
společnost již několik let dokazuje, že vedle standardních služeb, kterými 
jsou bezpečná a spolehlivá dodávka tepelné i elektrické energie, moder-
nizace technického zařízení či minimalizace negativního dopadu na životní 
prostředí, jsou i podpůrné činnosti jako je zvyšování povědomí o principu 
centrálního vytápění teplem a chladem.
V souvislosti se zvyšováním kvality služeb se obchodní oddělení společnosti 
zaměřilo na aktualizaci a výrobu nových informačních materiálů, které struč-
ným popisem zpřehledňují a vysvětlují činnost a nabízené služby společnos-
ti. Dalším podpůrným nástrojem jsou přesné informace o nedávno připoje-
ných objektech s vyhodnocením dat pro odběratele souvisejících se změnou 
dodavatele tepla. na základě průzkumů z předešlých let dospělo obchodní 
oddělení k závěru, že se bude více soustředit na poskytování informací 
o poloze sítí v jednotlivých lokalitách města Plzně a bližší spolupráci 
s projektanty a správci objektů. tato strategie by měla navázat na kroky 
z předešlých let.
Jednou z mnohých činností společnosti byla rovněž koordinace rozšiřování 
tepelných sítí s investičními akcemi financovanými městem Plzní a dalšími 
majiteli sítí. Koordinace investičních akcí je konzultována a připravována 
s dotyčnými orgány i na několik let dopředu. 

obraZeM ÚsPěšné strateGIe Je stáLe VysoKý Po-
Čet noVě PřIPoJených obJeKtů PůVoDně PoužíVaJí-
cích JIný ZDroJ tePLa. 

Ještě více potěšující je však ochota majitelů objektů rekonstruovat celý 
objekt a připojit jej na tepelné rozvody Plzeňské teplárenské, a.s. Počet 
nově připojených objektů v průběhu roku 2010 dosáhl počtu 66 s velmi 
rozmanitým odběratelským spektrem. Základní přehled o nově připojených 
objektech je znázorněn v přiložené tabulce a grafech.
Dlouhodobě příznivou obchodní politiku, kterou je dodávka tepelné energie 
za jedny z nejnižších cen v České republice, zajistila společnost aktivní 
a velmi úspěšnou obchodní strategií v dodávkách a prodeji elektrické ener-
gie včetně podpůrných služeb v nových podmínkách elektroenergetiky.

Plzeňská teplárenská, a.s. is engaged in the energy sector. the fundamental 
line of business focuses on the production and distribution of thermal energy 
for heating, air conditioning, technology and the preparation of warm water. 
In 2003, the line of business expanded to include cooling energy distribution. 
More and more inhabitants, businesses and institutions take advantage 
of services offered by the company in the regional city of Pilsen. 
For several years now, the company has proven that besides standard serv-
ices, including the secure and reliable supply of thermal and electric energy, 
modernization of technical equipment or minimizing the impact on the 
environment, it also offers supporting activities such as raising the awareness 
regarding the principle of central heating with heat and cool.
In connection with increasing the quality of services, the company’s sales 
department concentrated on updating and producing new information docu-
ments, which provide a brief overview and explanation of the activities and 
services offered by the company. another supporting tool is accurate informa-
tion regarding the recently connected objects including the data assessment 
for consumers associated with the change in heat supplier. based on surveys 
conducted over past years, the sales department reached the conclusion 
that it will focus more on providing information regarding the network position 
in individual locations in Pilsen and closer cooperation with building designers 
and administrators. this strategy shall follow up on the measures taken 
in previous years.
one of the company’s many activities was also the coordination of thermal 
networks with the investment events financed by the city of Pilsen and other 
network owners. 
the coordination of investment events is consulted and prepared with the 
relevant authorities even several years in advance. 

the IMaGe oF a successFuL strateGy Is the con-
stant LarGe nuMber oF neWLy connecteD obJects 
utILIZInG a DIFFerent heat source. 

even more satisfying, however, is the willingness of building owners to recon-
struct the entire building and connect it to the thermal distribution system of 
Plzeňská teplárenská, a.s. the number of newly connected buildings during 
the course of 2010 reached 66 with a very diverse consumer spectrum. the 
fundamental overview of newly connected buildings is shown in the attached 
table and graphs.
Long-term favourable business politics, the supply of thermal energy 
at prices that are one of the lowest in the czech republic, secured the active 
and very successful business politics in the supplies and sales of electric 
energy including supporting services under the new conditions of the electric-
ity industry.



34 3534 35VÝROBNÍ A ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ
PRODuctiON AND DistRiButiON tEchNOlOgy

V oblasti výrobního a rozvodného zařízení společnosti byla veškerá činnost 
v roce 2010 soustředěna především na zlepšení ekonomie provozu, a s tím 
úzce související zvýšení spolehlivosti technologie. Nemalá pozornost byla 
také věnována ekologii celého provozu. 

NEjVÝZNAmNějšÍ iNVEstičNÍ AkcÍ BylO DOkONčENÍ 
stAVBy iV. EtAPy cENtRÁlNÍ tEPlÁRNy, fluiDNÍhO 
kOtlE k7 NA BiOmAsu A tuRBÍNy tg3 A jEjÍ uVEDENÍ 
DO PROVOZu V kVětNu 2010.

V průběhu roku 2010 byly zrealizovány výrobním úsekem investiční akce 
o celkovém finančním objemu ve výši 225.439.415,- kč a opravy ve výši 
141.337.000,- kč. V tomto směru mezi významné investiční akce patří 
náhrada elektronapáječky na pozici EN1 novým čerpadlem s lepší účinností 
s frekvenčně řízeným pohonem. spotřeba elektrické energie tohoto zařízení 
se tím sníží o cca 30 %. O výměně dalších dvou zbývajících čerpadel se 
uvažuje v letech 2011 a 2012. Na parním kotli k4 byla dále provedena re-
konstrukce systému odškvárování, kde místo původního klasického mokrého 
vynašeče škváry byl instalován suchý vynašeč s dochlazovačem mAgAlDi, 
ze kterého je suchá a drcená škvára dále dopravována pneumaticky do 
sila. toto technické řešení odškvárování výrazně snižuje nedopal ve škváře, 
zlepšuje tím účinnost kotle a umožňuje rozšíření portfolia alternativních paliv 
použitelných pro spalování v tomto typu kotle.
Začátkem roku byla uvedena do provozu již druhá suška biomasy s výkonem 
14 t/h, která je na rozdíl od první sušky – rotační – založena na principu pro-
vzdušňování posouvající se vrstvy biomasy horkým vzduchem. Produkce této 
sušicí jednotky by měla pokrýt spotřebu paliva pro nový kotel k7. součástí 
této akce bylo též vybudování manipulační a skladovací plochy pro biomasu, 

As far as production and distribution technology is concerned, all company 
activity in 2010 focused primarily on improving the economics of operation 
and with it the closely related increase in technology reliability. considerable 
attention was also devoted to the ecology of operation as a whole. 

thE mOst sigNificANt iNVEstmENts iNcluDED thE 
cOmPlEtiON Of stAgE iV Of thE cENtRAl hEAtiNg PlANt 
cONstRuctiON, fluiD BOilER k7 fOR BiOmAss AND tuR-
BiNE tg3 AND its cOmmENcED OPERAtiON iN mAy 2010.

During the course of 2010, investment action was realized by 
the production sector with an overall financial volume amounting 
to 225,439,415 cZk and repairs amounting to 141,337,000 cZk. 
the most significant investments in this direction included the replace-
ment of the electric feed pump at the EN1 position with a new pump with 
higher efficiency and frequency-controlled drive. the energy consumption 
with the use of this technology will drop by about 30 %. the replacement 
of the remaining two pumps is considered to occur in 2011 and 2012. 
the cindering system was reconstructed on steam boiler k4 where the 
original classic wet cinder carrier was replaced with a dry carrier with 
a mAgAlDi cooler, from which the dry and fragmented cinder is pneumati-
cally transported further to the silo. this technical solution of cindering 
significantly reduces the non-burn in cinder, improves the boiler efficiency 
and enables expanding the portfolio with alternative fuels used for burning 
in this type of boiler.
At the beginning of the year the second biomass dryer with a power of 14 t/h 
commenced operation. unlike the first dryer – it is a rotary one; it is based 
on the principle of ventilating the moving layers of biomass with hot air. 

čímž v podstatě došlo k vybetonování celé poloviny skládky paliva „B“.
V oblasti dodávky chladu byla rozšířena stávající stanice chladu ve fakultní 
nemocnici Plzeň lochotín o další jednotku pro onkologický pavilon s výkonem 
720 kW. 
kromě uvedených akcí byla zrealizována řada dalších, které jsou zaměřeny 
především na zvýšení spolehlivosti technologického zařízení, např. rekonstruk-
ce dalších dvou vyhrnovacích vozů v přihrnovacím zásobníku, rekonstrukce 
ohřevu surové vody pro čiřiče DuklA na chÚV, instalace dalších vzduchových 
děl do zásobníku paliva kotle k6, instalace zařízení pro elektrostatické čištění 
turbínového oleje a spousta dalších.
Významnou investiční akcí pro celou společnost bylo dokončení stavby nové 
administrativní budovy a částečně i nových parkovacích ploch na jejím nádvo-
ří. Vydání povolení k předčasnému užívání se očekává do konce března roku 
2011.
V rámci oprav byly, kromě běžného odstraňování oprav za provozu, provedeny 
opravy většího rozsahu v jarních odstávkách zařízení, kdy byly kotle 
a turbíny včetně související technologie odstavovány postupně na dobu cca 
3–5 týdnů dle rozsahu konkrétní opravy. mezi nevýznamnější akce v této ob-
lasti patří výměna části práškových hořáků k5, pokračování v opravě těžkých 
vyzdívek a výměna části dýz fluidního lože k6, generální oprava 2 kompresorů 
hAfi, výměna baterií 220 V pro iii. etapu, generální oprava 2 ks čerpadel na 
čerpací stanici Roudná, výměna části potrubí vnitřního okruhu chladicí vody, 
přezbrojení rozvaděče pro část kotelny ii - 25Rm2, výměna kabeláže silové 
i m+R pro ventilátorové mlýny k5 a další. kromě těchto rozsáhlejších oprav 
byly všechny technologické celky včetně elektrického zařízení a rozvoden 
zrevidovány pro další roční provoz.

the production of this drying unit should cover the consumption of fuel for 
the new k7 boiler. this event should also include the establishment 
of a biomass handling and storage area, which strictly speaking occurred 
with the concreting of an entire half of the “B” fuel stock.
the existing cooling station at the faculty hospital in Pilsen lochotín in-
creased the cooling supply by another unit for the oncological pavilion with 
a power of 720 kW. 
Besides the mentioned events, a number of others were realized, focusing 
primarily on increasing the reliability of technological equipment, e.g. the 
reconstruction of an additional two feeding vehicles in the feeding tank, 
the reconstruction of raw water heating for DuklA sludge blanket tanks at 
chÚV (Water treatment Plant), installation of two additional air guns into 
the k6 boiler fuel tank, the installation of equipment for the electrostatic 
cleaning of turbine oil and numerous others.
A significant investment for the entire company was the completion of the 
new administration building and, partially, also new parking places on its 
courtyard. We expect to be issued permission for premature use by the end 
of march 2011.
in terms of repairs, besides the common repairs under operation, larger 
repairs were performed during spring technology outages, when boilers and 
turbines including associated technology were shut down for a period of 
about 3 - 5 weeks, according to the extent of the concrete repair. the most 
significant activities in this area include replacing parts of k5 powder burn-
ers, continuing with the repair of heavy brickwork and repairing part of the 
k6 fluid bed nozzles, the general overhaul of 2 hAfi compressors, replac-
ing 220 V batteries for stage iii, the general overhaul of 2 pumps at the 
Roudná pumping station, replacing part of the piping of the internal cooling 
water circuit, refitting switchboards for boiler room part ii - 25Rm2, replac-
ing power cables as well as m+R for k5 ventilator mills and others. Besides 
these extensive repairs, the other technological units including electrical 
equipment and distribution systems were checked for next year’s operation.
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Výroba, DoDáVKa a roZVoD tePeLné enerGIe a enerGIe chLaDu
the ProDuctIon, suPPLy anD DIstrIbutIon 
oF therMaL enerGy anD cooLInG enerGy

38 39společnost vyrábí tepelnou energii na centrální teplárně, jedné výtopně 
a šesti lokálních kotelnách. tyto zdroje jsou navzájem propojeny systémem 
páteřních primárních napáječů a jednoho parovodu, což umožňuje maximál-
ní možné využití kombinované výroby tepla a elektrické energie na centrální 
teplárně. 
Prostřednictvím primárních horkovodních a parních sítí, sekundárních 
teplovodních sítí a 516 předávacích stanic zásobovala společnost ke konci 
roku 2010 celkem 2 194 odběrných míst 1 524 zákazníků na téměř celém 
území města Plzně.
V roce 2010 vyrobila společnost na centrální teplárně 8 607 tJ, na výtopně 
a lokálních kotelnách 6 tJ, a pro městské části bory, skvrňany a slovany 
nakoupila 208 tJ tepelné energie. odběratelům tepla bylo celkem prodáno 
3 418 tJ tepelné energie za průměrnou cenu 290,- Kč/GJ, ve skladbě 45 % 
bytový sektor a 55 % nebytový sektor.
Dodávky tepelné energie byly v průběhu roku zajišt’ovány plynule bez přeru-
šení. Jako již v minulých letech, také v roce 2010 byla zrušena letní celozá-
vodní odstávka a lokální odstávky horkovodní sítě byly pouze několikadenní. 
Podíl lokálních tepelných zdrojů na celkové výrobě a tedy i dodávce tepelné 
energie se z ekonomických důvodů rok co rok snižuje. Plynové kotelny, které 
se nacházejí v rozumném dosahu tepelné sítě, se postupně rekonstruují 
na předávací stanice.

PLánoVané roČní hoDnoty ProDeJe tePLa se Po-
DařILo sPLnIt na 103,2 %. roK 2010 byL Z PohLeDu 
roČní užIteČné DoDáVKy Po něKoLIKaLetéM obDobí 
oPět roKeM s Vyšší DoDáVKou, a to PřeDeVšíM DíKy 
sKuteČnostI, že roK 2010 byL neJchLaDněJšíM ro-
KeM Za PosLeDních 13 Let. 

the company produces thermal energy at a central heating plant, one district 
heating plant and 6 local boiler rooms. these sources are mutually inter-
connected by the system of backbone primary supply lines and one steam 
pipeline, enabling the maximum utilization of combined heat and electric 
power production at the central heating plant. by the end of 2010, the com-
pany supplied a total of 2,194 locations and 1,524 customers within almost 
the entire Pilsen city region via primary hydrothermal and steam networks, 
secondary heating networks and 516 handover stations.
In 2010, the company produced 8,607 tJ at the central heating plant and 
6 tJ at the district heating plant and local boilers. It purchased 208 tJ 
of thermal energy for city districts bory, skvrňany and slovany. heat con-
sumers were sold a total thermal energy of 3,418 tJ at an average price 
of 290 cZK/GJ, 45 % of which was for the residential sector and 55 % for 
the non-residential sector.
thermal energy supplies were provided throughout the year smoothly without 
any interruptions. as has been the case for the past years, in 2010, the 
summer all-company shut down was canceled and local shut downs of 
hydrothermal networks only lasted for several days. the share of local heat 
sources over total production, and therefore the supply of thermal energy, 
has experienced a decreasing tendency from year to year for economic 
reasons. Gas boiler rooms, situated within a reasonable distance from the 
heating network, are being gradually reconstructed at the handover station.

We succeeDeD In MeetInG our GoaL oF annuaL 
heat saLes at 103.2 %. FroM the VIeWPoInt oF 
eFFectIVe suPPLy, 2010 brouGht WIth It another 
year WIth IncreaseD suPPLy, PrIMarILy thanKs to 
the Fact that 2010 Was the cooLest year oVer the 
Past 13 years. 



40 4140 41Díky změně vlastnictví k nemovitostem především pro bytové účely se stále 
ještě projevují úspory ve spotřebě tepelné energie vlivem investic vlastníků 
do zkvalitnění tepelně-technických vlastností především bytových, ale i ne-
bytových objektů. ekonomické chování stávajících zákazníků se daří celkem 
úspěšně eliminovat spotřebou nově připojených odběrných míst.
V roce 2010 bylo dodáno stávajícím odběratelům energie chladu celkem 
4 882 MWh energie chladu.

thanks to changes made in the ownership of real estate, especially for 
residential purposes, savings in thermal energy consumption are still being 
demonstrated due to the investments of owners into the improvement of 
thermal-technical properties, in particular residential and non-residential 
buildings. the economic behavior of existing customers is rather successfully 
eliminated with the consumption of newly connected consumption points.
In 2010, existing cooling energy consumers were supplied a total 
of 4,882 MWh of cooling energy.
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elektrickou energii vyrábí společnost na moderním zařízení pro kombinova-
nou výrobu elektrické a tepelné energie. Zařízení sestává z jedné dvoutěle-
sové přetlakové turbíny s jedním regulovaným odběrem a jedné jednotěleso-
vé kondenzační turbíny se dvěma regulovanými odběry. oba generátory tvoří 
tzv. fiktivní blok. od května 2010 je v provozu nový „zelený“ výrobní blok 
s kotlem K7 na biomasu a turbosoustrojím tG3.
Instalovaný výkon fiktivního bloku s označením PLteP pro dodávky silové 
elektřiny a služeb je 137 MWe, instalovaný výkon bloku K7 + tG3 je 
13 MWe.
Výhradním odběratelem silové elektřiny byla v roce 2010 společnost První 
energetická a.s. (Peas), se kterou měla společnost uzavřenou kupní smlou-
vu na odběr elektřiny. Druhým odběratelem elektřiny, podpůrných služeb, je 
od roku 2001 provozovatel přenosové soustavy akciová společnost ČePs, 
pro kterou společnost v roce 2010 rezervovala a dodávala na základě 
dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby, tj. primární regulaci 
frekvence, sekundární a terciální regulaci výkonu. smlouva se společností 
ČePs, a.s. je platná do roku 2012. Zbývající volný elektrický výkon byl 
v průběhu roku 2010 nabízen jednak jako flexibilní dodávka silové elektřiny 
pro Peas (spotový trh, oKo) nebo na denním internetovém obchodu jako 
podpůrné služby pro ČePs, a.s., která tento trh provozuje.

PLánoVanou roČní hoDnotu tržeb Z ProDeJe eLeK-
trIcKé enerGIe se PoDařILo sPLnIt na 119,2 %. 

rozhodující podíl na dosažení tohoto dobrého výsledku měly dodávky pod-
půrných služeb, cena realizovaná na denním a spotovém trhu, příplatky za 
spalování biomasy a v neposlední řadě úspěšné zprovoznění nového „zele-
ného“ výrobního bloku s kotlem K7 na biomasu s turbosoustrojím tG3.
otevření trhu s elektřinou zastihlo společnost výborně připravenou a i v roce 
2010 se pokračovalo ve velmi dobrých obchodních výsledcích s elektrickou 
energií. Podařilo se prodat veškeré volné kapacity ve výrobě elektrické ener-
gie vytvořené zkrácením plánovaných odstávek, realizací technických opatře-
ní, které umožnily provozovat bloky v letních měsících při vyšším výkonu.
současně se podařilo vytvořit vhodné technické podmínky pro společné 
spalování uhlí a biomasy s minimem technických poruch. spolehlivost 
a následnou zajištěnost sjednaných obchodů podpořila perfektní spolupráce 
všech odborných úseků společnosti. s uspokojením lze konstatovat, že spo-
lečnost i v roce 2010 úspěšně pokračovala v nových podmínkách energeti-
ky, a že si stále drží velice dobrou pozici na trhu s elektrickou energií.

the company produces electric power using modern technology for the com-
bined production of electric and thermal energy. the technology consists of 
one double-body overpressure turbine with one regulated extraction and one 
single-body condensing turbine with two controlled extractions. both genera-
tors make up a virtual unit. as of april 2010, the new “green” production unit 
with the K7 boiler for biomass and turbine generator is in operation.
the installed power of the virtual unit labeled PLteP for the supply of electric-
ity and services is 137 MWe, the installed power on unit K7 + tG3 is 
13 MWe.
In 2010, the exclusive consumer of electricity was První energetická a.s. 
(Peas), with whom the company concluded a purchase contract for power 
supply. since 2001, the second consumer of electricity and supporting 
services has been the transfer system operator, joint-stock company ČePs, 
for which the company in 2010 reserved and supplied certified supporting 
services, i.e. primary frequency regulation, secondary and tertiary power 
regulation, based on a long-term agreement. the agreement with ČePs, a.s. 
is valid until 2012. the remaining electric power available was offered 
throughout 2010 as both a flexible supply of electricity for Peas (spot mar-
ket, oKo) or on the daily internet trade as supporting services for ČePs, a.s., 
which operates this market.

We succeeDeD In MeetInG our GoaL oF annuaL 
eLectrIc PoWer receIPts at 119.2 %. 

the decisive part in achieving this good result was the supply of supporting 
services, the price realized on the daily and spot market, additional charges 
for burning biomass and, last but not least, the successful commissioning 
of the new “green” production unit with the K7 boiler for biomass and with 
turbine generator unit tG3.
the opening of the electricity market caught the company on guard and, in 
2010, it continued with very good business results with electric power. We 
managed to sell all available capacity in terms of electric power production 
by reducing scheduled outages, implementing technical precautions, which 
enabled the unit operation during the summer season at higher power.
at the same time, we managed to create suitable technical conditions for the 
common burning of coal and biomass while experiencing minimum techni-
cal difficulties. the reliability and subsequent security of deals arranged 
was supported by the perfect cooperation between all technical divisions 
of the company. With satisfaction, I can declare that in 2010 the company 
successfully continued with new energy conditions and that it maintained its 
good position on the electric power market.

Výroba a DoDáVKa eLeKtrIcKé enerGIe
ProDuctIon anD suPPLy oF eLectrIc PoWer
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na PoříZení hMotného a nehMotného DLouhoDo-
bého MaJetKu VynaLožILa sPoLeČnost 
V roce 2010 FInanČní ProstřeDKy V ceLKoVé VýšI 
582.893 tIs. KČ. 

Z toho 162.967 tis. Kč bylo vynaloženo na dostavbu nového bloku skládají-
cího se z kotle K7 na spalování biomasy a turbosoustrojí tG3. tyto investice 
byly pokryty z vlastních zdrojů společnosti. Dále zajišt’ovala společnost 
v roce 2010 na základě smlouvy o pronájmu, provozování a údržbě tepel-
ného majetku investice do tepelného hospodářství města Plzně v celkové 
částce 20.494 tis. Kč. tyto investice byly však hrazeny v plné výši vlastní-
kem - městem Plzní. Pro další subjekty, především nové odběratele tepla, 
byl pořízen v rozvodu tepla hmotný majetek za 1.582 tis. Kč, který byl těmto 
subjektům v průběhu roku odprodán.
V oblasti výrobních zdrojů byly kromě dokončení výstavby nového bloku vy-
naloženy největší prostředky na palivové hospodářství. Jednalo se především 
o dokončení II. etapy sušení a skladování biomasy, samostatnou dopravní 
trasu alternativních paliv pro K4, modernizaci 2 ks vyhrnovacích vozů na za-
uhlování, nový kolový nakladač či rekonstrukci osvětlení vykládací haly. Mezi 
akce směřující ke zvýšení spolehlivosti výrobního zařízení patřilo dokončení 
II. etapy kamerového systému, úprava a modernizace na chemické úpravně 
vody, rekonstrukce odškvárování granulačních kotlů, výměna elektronapa-
ječky en 1 a další. Část těchto akcí má podstatný přínos i pro ekologizaci 
zdroje a ochranu životního prostředí. 
Mezi ekologické stavby patřily i další akce, pokračování rekultivace na odka-
lišti božkov nebo čištění vratné vody. Velký význam pro město Plzeň 
a okolí bude mít jistě spalovna tuhého komunálního odpadu v chotíkově, 
na jejíž projektovou přípravu vynaložila společnost v roce 2010 již přes 
22,5 mil. Kč. 

In 2010, the coMPany InVesteD a totaL 
oF 582,893 thsD. cZK For PurchasInG tanGIbLe 
anD non-tanGIbLe assets. 

162,967 thsd. cZK of which was invested in the completion of the new unit 
consisting of the K7 boiler for burning biomass and the tG3 turbine genera-
tor unit. these investments were covered by the company’s own resources. 
Furthermore, in 2010, the company invested a total of 20,494 thsd. cZK 
into the heat management of Pilsen based on the contract for leasing, op-
erating and the upkeep of thermal assets. however, these investments were 
covered in full by the owner - the city of Pilsen. tangible assets for a total of 
1,582 thsd. cZK were purchased for heat distribution for additional subjects, 
primarily new heat consumers. these assets were then sold to the subjects 
during the course of the year.
besides the completion of the new unit construction, the greatest means in 
the area of production resources were invested into fuel management. this 
primarily regarded the completion of stage II of the biomass drying and stor-
age, the transport route for alternative fuels for K4, the modernization of 2 
feeding vehicles for feeding coal, a new wheel loader or the reconstruction of 
the unloading hall lighting. events concentrating on increasing the reliability 
of production technology included the completion of stage II for the surveil-
lance system, modifying and modernizing the chemical water treatment 
system, the reconstruction and cinder-removing dry bottom boiler recon-
struction, replacing electric feeding pump en 1 and others. some of these 
activities have a substantial benefit also for the ecologization of resources 
and environmental protection. 
ecological constructions also included other actions, continuing the reculti-
vation for the božkov sludge bed or the treatment of returnable water. the 
solid municipal refuse incinerator in chotíkov will have great significance for 
Pilsen. the company invested over 22.5 mil. cZK into the project preparation 
in 2010. 
a total of 167,751 thsd. cZK was invested to increase the supplies of ther-
mal energy. the majority of the financial means was used on the construction 
of new heat networks and heat transfer stations and on the expansion of the 

InVestIce
InVestMents

Pro zvýšení dodávek tepelné energie bylo proinvestováno v roce 2010 celkem 
167.751 tis. Kč. Převážná část těchto finančních prostředků byla použita 
na výstavbu nových tepelných sítí a předávacích stanic tepla a na rozšíření 
stanice chladu pro onkologický pavilon Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. 
největší částky byly vynaloženy na připojení nových odběratelů 
v oblasti bolevce pod autosalonem Ford, Košutky - rD Pod Jezírkem, švabin 
– ulice Vyhlídková, ulic Poděbradova a Karlova, bolzanova, hřímalého 
a Zikmunda Wintra, Divadelní, sušická, Modřínová, Malická a bělohorská, 
u Prazdroje a švihovská, Veleslavínova a Mikulášské náměstí. Připojeny na 
tepelnou sít’ byly také objekty Policie Čr v nádražní ulici, Dům pohádek na 
Lochotíně nebo Úřad práce v Kaplířově ulici. Z důvodu zvýšení spolehlivosti 
dodávek tepelné energie pro lokalitu Doubravka bylo položeno do koryta řeky 
Úslavy třetí záložní potrubí včetně realizace přepojovacího uzlu.   
V oblasti rozvoje výpočetní techniky a počítačové sítě investovala společnost 
6.617 tis. Kč. Převážná část těchto prostředků byla použita na vybavení nové 
administrativní budovy, jejíž dlouhou dobu odkládaná výstavba byla 
v roce 2010 co do finančního objemu druhou největší investiční akcí společ-
nosti.
Zbývající investiční prostředky vynaložila společnost na některé další drobné 
stavby, technická zhodnocení stávajícího majetku a na nákupy hmotného 
majetku v oblasti inventáře a laboratorní techniky. 
nečerpání ročních plánovaných investičních prostředků bylo způsobeno pře-
vážně posunem zahájení některých investičních akcí. Jednalo se hlavně 
o realizaci samostatné trasy dopravy alternativních paliv pro K4, a na rozvo-
dech tepla o realizaci horkovodů a předávacích stanic s vazbou na zahájení 
nebo průběh stavby cizích investorů, např. horkovodní přípojka a předávací 
stanice tepla Krašovská – dva domy fy. InGeM, bytové domy Park Kalikova, 
InDos tylova, bytový dům Presslova, bytové domy švabiny, bytové domy 
Pallova, areál firmy omega trans a některé další.  

cooling station for the oncologic pavilion at the Faculty hospital in Pilsen 
Lochotín. the highest amounts were invested in connecting new consumers 
in the areas of bolevce by the Ford dealership, Košutky - rD Pod Jezírkem, 
švabin – Vyhlídková street, Poděbradova and Karlova streets, bolzanova, 
hřímalého a Zikmunda Wintra, Divadelní, sušická, Modřínová, Malická 
and bělohorská, u Prazdroje and švihovská, Veleslavínova and Mikulášské 
náměstí. also, the buildings of the cr Police Department in nádražní 
street, Dům pohádek in Lochotín or the unemployment office in Kaplířova 
street were connected to the heat network. Due to increasing the reliability 
of heat supplies for the Doubravka location, a third backup pipeline was in-
stalled into the bank of the Úslava river including the realization of transfer 
junctions.   
the company invested 6,617 thsd. cZK into the development of computer 
technology and computer networks. the majority of the means was used on 
furnishing the new administrative building, the prolonged construction delay 
of which was the second largest company investment in 2010 in terms of 
financial volume.
the remaining investments the company made were for smaller construc-
tions, the technical assessment of the existing assets and on the purchas-
ing of tangible assets in for inventory and laboratory technology. 
the non-utilization of scheduled yearly investment funds was primarily 
caused by the start of other investments being shifted. this mainly con-
cerned the realization of the transport route for alternative fuel for K4, and 
for heat distribution systems for the realization of hydrothermal and transfer 
stations linked to the start or the progress of foreign investor buildings, e.g. 
the hydrothermal connection and transfer station in Krašovská - two houses 
belonging to  InGeM, Park Kalikova residential houses, InDos tylova, 
Presslova residential house, švabiny residential houses, Pallova residential 
houses, omega trans complex and others.  
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48 4948 49Závazné podmínky pro provoz centrálního tepelného zdroje v Doubravecké 
ulici stanovené integrovaným povolením byly v průběhu roku 2010 plněny.
V průběhu roku byla dále rozšířena palivová základna centrálního tepelného 
zdroje.  Po celý rok bylo na kotli K6 povoleno spoluspalování dřevní štěpky 
v množství do 40 % z celkového příkonu dodaném v hnědém uhlí a tuhého 
alternativního paliva v množství do 5 % z celkové hmotnosti uhlí spáleného 
v K6. V kotlích K4 a K5 bylo povoleno spoluspalování peletek, hnědého uhlí 
a tuhého alternativního paliva. Maximální podíl biomasy nesmí přesáhnout 
30 % a podíl tuhého alternativního paliva 5 % celkové hmotnosti uhlí při-
váděného do kotlů. V průběhu roku byl uveden do provozu nový ekologický 
kotel K7, který je určen výhradně ke spalování biomasy.
emisní stropy pro odsiřovací jednotku stanovené Krajským úřadem byly 
v roce 2010 dodrženy. u tuhých znečišt’ujících látek bylo emitováno 
67 % emisního stropu, u so2 bylo emitováno 96 % a u nox 88 % emisního 
stropu. emisní koncentrace u sledovaných škodlivin byly dodrženy.
Jako certifikovaný výrobek bylo využito 13 508 t vedlejších energetických 
produktů. Produkce nebezpečných odpadů je ustálená, největší položkou 
jsou zaolejované odpadní vody z provozu centrálního tepelného zdroje 
(záchytná jímka pod turbogenerátorem tG 1, odpady z odlučovačů oleje). 
Množství ostatních odpadů je ovlivněno zejména stavební sutí z plánovaných 
oprav.

V roce 2010 byLo sPáLeno 211 753 t bIoMasy, což 
Je naVýšení o 82 % ProtI roKu 2009 a 21 t tuhé-
ho aLternatIVního PaLIVa.

emise co2 centrálního zdroje tepla z fosilních paliv a aditiv byla vypočtena 
ve výši 736 875 t co2. Dne 25. 2. 2011 byly výsledky ověřeny zaměstnan-
cem společnosti tÜV norD. spálením 211 753 t biomasy bylo ušetřeno 
181 800 t hnědého uhlí, což představuje přibližně 232 000 t emisí co2.

the binding conditions for operating the central heating source in Dou-
bravecká street, determined by an integrated permit, were fulfilled during the 
course of 2010.
throughout the year, the fuel base of the central heating source was also 
expanded. During the entire year, the combined burning of wood chips was 
permitted in boiler K6 at 40 % of the overall input power supplied in brown 
coal and solid alternative fuel at an amount reaching 5 % of the overall mass 
of coal burned in K6 the combined burning of pellets, brown coal and solid 
alternative fuel was permitted in boilers K4 and K5. the maximum amount of 
biomass must not exceed 30 % and the amount of solid alternative fuel must 
not exceed 5 % of the overall mass of coal entering the boilers. During the 
course of the year, a new ecological boiler K7 was commissioned exclusively 
specified for burning biomass.
the emission cap for the desulphurization unit specified by the regional of-
fice was respected in 2010. For solid contaminating substances, 67 % of the 
emission cap was emitted, 96 % was emitted for so2 and 88% for nox. the 
emission concentration for the monitored harmful substances was observed.
as a certified product, a total of 13,508 tons of side energy products were 
used. the production of harmful waste has stabilized, the largest item being 
waste water with contents of oil coming from the central heating source (in-
tercepting reservoir beneath turbogenerator tG 1, waste from oil separators). 
the amount of other waste is particularly affected by construction dust from 
scheduled repairs.

In 2010, a totaL oF 211,753 t oF bIoMass Was 
burneD, I.e. an 82 % Increase coMPareD to 2009 
anD 21 t oF soLID aLternatIVe FueL.

the co2 emission of the central heating source and additives was calcu-
lated as 736 875 t co2. on February 25, 2011 the results were verified 
by employees of tÜV norD. the burning of 211,753 t of biomass saved 
181,800 t of brown coal, which represents about 232,000 t of co2 emis-
sion.

eKoLoGIe
ecoLoGy
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spotřeba surové vody proti roku 2009 klesla o 202 tis. m3 na celkové 
množství 2 982 tis. m3. Pokles byl způsoben zejména nižším odběrem pitné 
vody Plzeňským Prazdrojem, který celkem odebral 990 tis. m3. 
V dalších letech se předpokládá spíše setrvalý stav spotřeby v rámci povo-
leného množství v integrovaném povolení upraveného změnou č. 7 ze dne 
12. 3. 2010 na 4 500 tis. m3/rok. Vypouštěná odpadní voda z centrálního 
tepelného zdroje v ročním objemu 298,9 tis. m3 a ze složiště popelovin 
božkov v ročním objemu 114,3 tis. m3 odpovídala kvalitativním ukazatelům 
integrovaného povolení.

the consumption of raw water dropped by 202 thsd. m3 to a total amount 
of 2,982 thsd. m3 in 2009. the drop was primarily caused by the reduced 
consumption of drinking water at Plzeňský Prazdroj, which in total consumed 
990 thsd. m3. a stabilized state of consumption is expected for the next 
several years, in terms of the permitted amount in the integrated permit 
regulated by change no. 7 dated March 12, 2010 to 4 500 thsd. m3/year. 
Water discharged from the central heating source at a yearly volume of 
298.9 thsd. m3 and from the božkov ash material yard at a yearly volume 
of 114.3 thsd. m3 corresponds with the qualitative indices of the integrated 
permit.
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Provozování skládky komunálních odpadů se již neodmyslitelně začlenilo 
do struktury společnosti, a tím rozšířilo spektrum služeb poskytovaných 
Plzeňskou teplárenskou, a.s. nejen široké podnikatelské veřejnosti, ale 
i občanům města také v oblasti likvidace odpadů. V současné době jsou 
všechny odpady ukládány do aktivní kazety č. 2. V roce 2010 bylo na sklád-
ce uloženo celkem 31 987 tun odpadů, z toho více než 68 % tvořily odpady 
komunální. 
aby byly zajištěny co možná nejmenší negativní dopady na životní prostředí 
vyplývající z hlavní činnosti, kterou je odstraňování odpadů uložením 
na povrchu terénu, je na skládce věnována maximální pozornost dodržová-
ní předepsaných pracovních postupů a technologických procesů. V rámci 
dodržování podmínek integrovaného povolení je prováděno během celého 
roku monitorování a měření v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 
pak kontrola spodních vod v okolí skládky.
Již třetím rokem provozuje společnost na skládce chotíkov kogenerační jed-
notku na skládkový plyn. Při 89% časovém využití zařízení se v roce 2010 
podařilo vyrobit a dodat do sítě 521,3 MWh elektrické energie.

na území čtvrtého městského obvodu Plzeň-Doubravka zajišt’uje společnost 
již druhým rokem provozování sběrného dvora hlavně pro občanskou ve-
řejnost, ale i podnikatelskou sféru. během roku pracovníci sběrného dvora 
převzali a následně předali k likvidaci více než 1 226 tun odpadů. 
V rámci zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení převzali například
1 638 televizorů, 970 monitorů a 1 181 lednic a další drobná elektrozaříze-
ní. rozsahem odebíraných odpadů a nadstandardní otevírací dobou přispěla 
společnost výrazně ke zkvalitnění služeb v oblasti odpadové hospodářství 
nejen v příslušném městském obvodu, ale i v celém městě Plzni.

operating the municipal wastes landfill has become inseparable to the 
structure of the company and expanded the spectra of services provided by 
Plzeňská teplárenská, a.s., not only for the wide entrepreneurial public but 
also to city inhabitants, with regards to waste disposal. all waste is currently 
stored in the active cassette no. 2. In 2010, a total of 31,987 tons of waste 
was stored at the landfill, 68 % of which was municipal waste. 
In order to ensure the least possible negative impacts on the environment, 
following the main activity, which is the disposal of waste by storing it on the 
surface, maximum attention is devoted to the observance of prescribed work 
procedures and technological processes. In terms of observing the conditions 
of integrated permission, monitoring and measuring is carried out throughout 
the year for environmental protection, particularly the inspection of ground 
water in the vicinity of the landfill.
For three years now, the company has operated a cogeneration unit for 
natural gas at the chotíkov landfill. at 89 % time utilization of technology, in 
2010 a total electric power of 521.3 MWh was produced and supplied to the 
network.

For two years now, the company has operated a municipal garbage collec-
tion in the fourth district of Pilsen-Doubravka, mainly for the public but also 
for the business sphere. During the course of the year, garbage collection 
workers took over and subsequently handed in more than 1,226 tons of 
waste for disposal. In terms of reverse consumption for discarded electrical 
equipment, they took over, for example 1,638 televisions, 970 monitors and 
1,181 refrigerators and other smaller pieces of electrical equipment. the 
company contributed to improving waste management services with extent of 
waste taken in and above standard business hours, not only in the respective 
municipal district, but throughout the entire city of Pilsen.

sKLáDKa KoMunáLního oDPaDu chotíKoV MunIcIPaL reFuse stocKPILe In chotíKoV

sběrný DVůr DoubraVKa DoubraVKa MunIcIPaL GarbaGe coLLectIon 

hosPoDaření s oDPaDy
Waste ManaGeMent
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Výroba tepelné a elektrické energie je ve společnosti Plzeňská teplárenská, 
a.s. založena na spalování tuzemského paliva. Jedná se především 
o hnědé uhlí dodávané společnostmi sokolovská uhelná, a.s. a severočes-
ké doly, a.s. o průměrné výhřevnosti 13,64 MJ/kg. Ke stabilizaci a zapalová-
ní parních kotlů na centrálním zdroji se používá zemní plyn.
V roce 2010 se dále dařilo udržet nízkou hodnotu ukazatelů měrné spotřeby 
tepla v palivu, a to jak na výrobu, tak především dodávku tepla, a tím udržet 
klesající trend z uplynutých let. tento pozitivní trend je dán především reali-
zací technických opatření s cílem zlepšit tepelnou účinnost celého výrobního 
zařízení a pokračováním minimalizace výroby tepelné energie na kotlích 
lokálních výtopen s nižší tepelnou účinností. 
Díky správnému rozhodnutí z předchozích let o spalování dřevní štěpky moh-
la společnost i v tomto roce pokračovat v ekonomicky výhodném směsném 
spalování dřevní štěpky s uhlím ve fluidním kotli a peletek z biomasy 
v granulačních kotlích K4 a K5. 

sPáLeníM roČního obJeMu 211 753 t Vysušené 
DřeVní štěPKy se VyrobILo 222 957 MWh eLeK-
trIcKé enerGIe V ráMcI obnoVIteLných ZDroJů, 
což PřeDstaVuJe 34 % Z ceLKoVé roČní ProDuKce 
eLeKtrIcKé enerGIe sPoLeČnostI. 

Dosažené výsledky svědčí o důkladné péči provozovaného výrobního zařízení 
a důsledném sledování celé ekonomie provozu.

the production of electric power at Plzeňská teplárenská, a.s. is based 
on burning domestic fuels. this primarily concerns brown coal supplied by 
sokolovská uhelná, a.s. and severočeské doly, a.s. with an average heating 
capacity of 13.64 MJ/kg. natural gas is used to stabilize and ignite steam 
boilers at the central source.
In 2010, we were again successful in maintaining a low value of specific 
heat consumption indices for fuel in both production and, primarily, in heat 
supply and, therefore, keep the decreasing tendency from recent years. this 
positive trend is primarily due to the implementation of technical precautions 
aiming at improvement of the thermal efficiency of the complete production 
technology and continuing with the minimization of thermal energy produc-
tion on local heating plant boilers with lower thermal efficiency. 
thanks to making the right decision over the past years regarding the burning 
of wood chips, the company could this year again continue in the economi-
cally advantageous combined burning of wood chips with coal in the fluid 
boiler and biomass pellets in dry bottom boilers K4 and K5. 

burnInG a yearLy VoLuMe oF 211,753 t oF DrIeD 
WooD chIPs ProDuceD 222,957 MWh oF eLectrIc 
PoWer usInG reneWabLe resources, WhIch 
Presents 34% oF the coMPany’s oVeraLL annuaL 
ProDuctIon oF eLectrIc PoWer. 

the achieved results confirm the thorough care applied during operation and 
the careful monitoring of the operation economics.

sPotřeba PaLIVa
FueL consuMPtIon
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Za rok 2010 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 267,2, přičemž 
průměrný fyzický počet zaměstnanců činil 269,2.

K 31. 12. 2010 ZaMěstnáVaLa sPoLeČnost ceLKeM 
268 ZaMěstnanců, Z toho 95 thP a 173 DěLníKů. 

odměňování zaměstnanců bylo prováděno v souladu s kolektivní smlouvou.
Produktivita práce z přidané hodnoty sice proti loňskému roku poklesla
o 6,1 %, proti roku 2000 však vzrostla 2,98 násobně. V absolutním vyjádře-
ní činila v roce 2010 produktivita práce z přidané hodnoty na 1 zaměstnan-
ce 4.066 tis. Kč, když v roce 2000 to bylo pouhých 1.364 tis. Kč a v roce 
předchozím 4.331 tis. Kč.
také v roce 2010 pokračovala společnost v zabezpečení kvalitního pro-
gramu sociálního rozvoje. Poskytovala příspěvky na penzijní připojištění, 
příspěvky na rekreaci zaměstnanců a pobyty dětí, zajišt’ovala závodní stravo-
vání, provozovala závodní ordinaci s cílem co nejlépe zajistit závodní preven-
tivní péči. Prostřednictvím příspěvku odborové organizaci přispěla společnost 
svým zaměstnancům na zajímavé sportovní a kulturní akce.  
Vzdělávací činnost byla zaměřena na odborné kurzy a semináře pro thP 
a na profesní růst dělníků, tj. periodická školení ze zákona. Pro zájemce 
z řad zaměstnanců probíhaly nadále kurzy německého a anglického jazyka. 
V různých úsecích společnosti probíhaly krátkodobé praxe studentů střed-
ních škol.
rok 2010 završil 12 let úspěšné činnosti vnitropodnikové spořitelny. tato 
služba klientům – zaměstnancům společnosti byla poskytována ke vše-
obecné spokojenosti. Z důvodu nové legislativy v této oblasti bude provoz 
spořitelny v roce 2011 ukončen. Koncem roku 2010 podnikla společnost 
kroky směřující k jednoduššímu a rychlejšímu řešení této situace. cílem bylo 
nabídnout zaměstnancům zvýhodněné balíčky bankovních produktů od vy-
braných bankovních ústavů. Zájem oslovených bank i zaměstnanců – klientů 
vnitropodnikové spořitelny je veliký.
Jako každoročně vyhodnotila a ocenila společnost na firemní společenské 
akci pořádané v závěru roku nejlepší pracovníky.
Činnost personálního úseku společnosti, včetně konkrétních záležitostí pro 
zaměstnance, byla v průběhu roku prezentována na nástěnkách v areálu 
společnosti, firemním intranetu i na stránkách firemního časopisu, který 
informuje o aktuálním životě ve společnosti. našly tu prostor jak informa-
ce týkající se pracovního dění, tak i názory a informace z mimopracovních 
aktivit zaměstnanců.

In 2010, the average converted number of employees was 267.2, where the 
average physical number of employees was 269.2. 

as oF DeceMber 31, 2010, the coMPany eMPLoy-
eD a totaL oF 268 eMPLoyees, 95 oF WhIch Were 
technIcaL anD econIMIc staFF (thP) anD 173 bLue 
coLLar WorKers. 

employee compensation pursued in accordance with the collective agree-
ment. the productivity of value added labor did drop compared to last year 
by 6.1 %, however it has grown 2.98 times compared to year 2000. 
expressed in absolute figures, the productivity of value added labor 
for 1 employee in 2010 was 4,066 thsd. cZK, whereas in 2000 it was 
only 1,364 thsd. cZK and 4,331 thsd. cZK in the previous year.
In 2010, the company continued in providing a quality social development 
program. It provided pension fund benefits, employee recreation benefits and 
children stays, as well as company canteen services, company physician to 
ensure preventive medical examination as best as possible. With benefits 
from the union organization, the company supported its employees for inter-
esting sports and cultural activities.  
education activities focuses on lessons and seminars for thP and on the ca-
reer growth of blue collar workers, i.e. periodical training by law. German and 
english language courses are continuously held for interested employees. 
short-term secondary school student internships were conducted in various 
divisions of the company.
2010 topped off 12 years of successful internal savings bank operation. 
this service to clients - employees of the company was provided for general 
satisfaction. Due to new legislation in this area, savings bank operation will 
be terminated in 2011. by the end of 2010, the company took measures 
aiming at simplifying and accelerating the solution of this situation. the aim 
was to offer employees benefit packages for bank products from selected 
bank institutions. the interest of banks addressed as well as employees - 
clients in the internal savings bank is immense.
as it does every year, the company evaluated and rewarded the best workers 
during the company social event organized at the end of the year.
the human resources department actions including concrete matters for 
employees was presented throughout the year on bulletin boards within the 
company premises, on the company intranet and in the company magazine, 
which informs of current events related to the company. this included infor-
mation from the working environment, as well as opinions and information 
from employee activities outside of work.

PersonáLně socIáLní obLast
huMan resources anD socIaL DeVeLoPMent
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InForMatIKa
InForMatIon technoLoGy

Významným úkolem v roce 2010 bylo v oblasti datových spojů zrušení 
mikrovlnného spoje do datového uzlu v Komenského ulici a jeho náhrada 
optickým spojem poskytnutým správou informačních technologií města Plzně. 
Mikrovlnný spoj do Plzeňské energetiky a.s. byl z organizačních důvodů zrušen 
bez náhrady.
Další důležitou akcí byla instalace nové telefonní ústředny, která nahradila již 
technicky nevyhovující stávající ústřednu.
Kamerový systém (cctV) sloužící dosud jen pro monitorování technologických 
zařízení a procesů především ve výrobě, byl rozšířen o bezpečnostní kamery 
pro sledování důležitých přístupových bodů do objektů v sídle společnosti.
uživatelský hardware a software byl v průběhu roku průběžně obnovován 
v souladu s potřebami jednotlivých středisek a úseků společnosti.

a significant task in 2010 in the field of data connections was eliminating 
the microwave connection to the data junction in Komenského street 
and replacing it with an optical connection provided by the Information 
technology administration of Pilsen. the microwave connection to Plzeňská 
energetika a.s. was removed without compensation for organizational 
reasons.
another important event was the installation of the new telephone 
exchange, which replaced the technically no longer suitable existing 
exchange.
the surveillance system (cctV), which up to now only served the purpose 
of monitoring technological systems and processes, particularly in produc-
tion, was expanded with security cameras for monitoring important access 
points into the building at company headquarters.
user hardware and software was gradually updated throughout the year in 
accordance with the needs of individual company centers and departments.
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Plzeňská teplárenská, a.s. je společností, která je již mnoho let nejen doda-
vatelem komodit, jako jsou elektrická a tepelná energie a energie chladu, 
ale zároveň strategickou společností ovlivňující svými postoji a vývojem 
nejen své nejbližší okolí. společnost po mnoho let investuje značné finanční 
prostředky do výrobního a rozvodného tepelného zařízení za účelem zajištění 
spolehlivé, efektivní a ekologické dodávky všech druhů energií. 
Význam v současné době nejvíce skloňovaného tématu ekologie si společ-
nost Plzeňská teplárenská, a.s. plně uvědomuje, a proto své podnikatelské 
aktivity spojené s výrobou elektrické a tepelné energie podmiňuje kroky 
s co nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. Důkazem je snižová-
ní odpadů ze spalování, snižování emisí kouřových plynů, likvidace lokálních 
výtopen a pokles vypouštěných odpadních vod. 
Dalším významným krokem v ekologizaci centrálního teplárenského zdroje 
a zároveň v úsilí o snížení spotřeby fosilních paliv je bezesporu úspěšné 
zahájení provozu nového energetického bloku spalujícího výhradně biomasu. 
hlavním palivem pro nový blok je nekontaminovaná biomasa v podobě dřev-
ní štěpky z lesní těžby a z odpadního dřeva a kůry z provozů na zpracování 
dřeva. Při návrhu technologických zařízení „zeleného“ bloku, dimenzování 
výkonu kotle a turbogenerátoru, bylo vzato v úvahu celkové předpokládané 
roční množství paliva, což představuje objem přibližně 110 tisíc tun 
o průměrné výhřevnosti 9,5 MJ/kg. hlavním cílem tohoto projektu, který 
byl oceněn v celostátní soutěži Český energetický a ekologický projekt, je 
bezesporu zlepšení životního prostředí v regionu.   
nové odvětví, ve kterém se společnost již několik let angažuje, je odpadové 
hospodářství. Prvním krokem bylo zahájení provozování skládky komunální-
ho odpadu chotíkov a následná realizace kogenerační jednotky využívající 
skládkový plyn. na základě výsledků veřejné soutěže začala Plzeňská teplá-
renská, a.s. také provozovat nový sběrný dvůr v Jateční ulici. 

Plzeňská teplárenská, a.s. is a company which for many years has been not 
only supplying commodities such as electrical, heating and cooling energy, 
but also acting as a strategic company, whose attitude and development 
has a far-reaching effect. For many years the company has been investing 
significant financial resources in heat production and distribution equipment 
so as to provide the reliable, effective and environmentally friendly supply of 
all types of energy.
Plzeňská teplárenská, a.s. is fully aware of the significance of the most 
frequently discussed topic nowadays – environmental friendliness – and 
therefore it wants its electrical and heat energy production business activities 
to include steps to ensure as low as possible negative impact on the environ-
ment. Proof is the reduction of combustion wastes, reduction of waste gas 
emissions, disposal of local heating plants and reduction of discharged waste 
water. 
another significant step in making the central heating plant environmentally 
friendly, as well as in the effort to reduce the consumption of fossil fuels, 
is the truly successful start of operation of the new energy block, which 
only burns biomass. the main fuel for the new block is non-contaminated 
biomass consisting of wood chips from forest harvesting and of waste wood 
and bark from wood processing plants. When designing the technological 
equipment of the “green” block and the dimensions of the boiler and turbo 
generator power the expected total annual quantity of fuel was taken into 
account, which represents a volume of approximately 110,000 tons of an 
average calorific power of 9.5 MJ/kg. the main purpose of this project, which 
won an award in the “czech energy and environmental Project” nationwide 
competition, is clearly the improvement of the environment in the region.   
Waste management is a new field in which our company has been involved 
for several years. the first step was the start of operation of the municipal 
waste dump in chotíkov and subsequent building of the cogeneration unit 
utilizing landfill gas. on the basis of public tender results, Plzeňská teplá-
renská, a.s. has started operating the new waste collection yard in Jateční 
street. 

VýVoJ a VýhLeD
DeVeLoPMent anD outLooK

neJnoVěJšíM a ZároVeň MeDIáLně neJVíce DIsKu-
toVanýM PLáneM V této obLastI Je VýstaVba ZeVo 
chotíKoV, resPeKtIVe ZaříZení Pro enerGetIcKé 
VyužItí oDPaDů. 

V současné době probíhají přípravné práce na studiích, projektech a hod-
nocení dopadu stavby na životní prostředí (eIa). spuštění tohoto zařízení je 
plánováno na rok 2016.
Plzeňská teplárenská, a.s. nezapomíná ani na své stávající zákazníky a snaží 
se i nadále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb. Za tímto účelem byly 
zahájeny dva projekty, které mají tento cíl naplňovat. První z těchto projek-
tů jsou dálkové odečty dat z měřičů tepla u jednotlivých zákazníků s cílem 
maximalizovat komfort pro zákazníka a zefektivnit provádění měsíčních odečtů 
dodávané tepelné energie. Druhým projektem je „Zákaznická zóna“, která 
vzniká ve spolupráci s dceřinou společností Plzeňské služby a.s., a která bude 
sloužit jako internetový komunikační a přehledový portál mezi Plzeňskou tep-
lárenskou, a.s. jako dodavatelem a jejími zákazníky, či potenciálními zájemci.

the neWest anD at the saMe tIMe the Most Me-
DIa-DIscusseD PLan In thIs area Is the construc-
tIon oF ZeVo chotíKoV, I.e. the equIPMent For 
utILIZInG Waste In PoWer GeneratIon. 

Preparatory work on studies, projects and an environmental impact assess-
ment of the construction are currently in progress. the commissioning of 
this facility is planned for 2016.
Plzeňská teplárenská, a.s. does not forget its existing customers and tries 
to continuously improve the quality of the services it provides. For this 
purpose, two projects have been started to meet this goal. the first of 
these projects is remote reading of heating meters of individual customers, 
with the purpose of maximizing customer comfort and making the monthly 
reading of the heat energy supplied more efficient. the other project is the 
“customer Zone”, which is being built in cooperation with the Plzeňské 
služby a.s. subsidiary, and will serve as an Internet communication and 
overview portal between Plzeňská teplárenská, a.s. as the supplier and its 
existing and prospective customers.
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Moto „Více než energie“, které má společnost ve svém logotypu, signalizuje 
snahu poskytnout svým odběratelům a obchodním partnerům něco více, 
než standardní dodávku energií. společnost si uvědomuje své silné postave-
ní jak v Plzni, tak v Plzeňském kraji a snaží se každoročně pomáhat finančně 
v oblastech zdravotnictví, kultury, školství a sportu. 

V obLastI ZDraVotnIctVí PřIsPěLa sPoLeČnost 
MIMo JIné těMto orGanIZacíM:

  Fakultní nemocnice Plzeň
  Diecézní charita Plzeň - sociální projekty na území města Plzně 
  Městská charita - projekt komplexní péče o seniory
  Diakonie Českobratrské církve evangelické - svoz dětí a mládeže s men-

tálním a kombinovaným postižením do Denního stacionáře Človíček
  občanské sdružení David a Goliáš - projekt rehabilitace pro děti 

s kombinovaným postižením
  Kojenecký ústav s dětským domovem - činnost ústavu
  Možnosti tu jsou, o.p.s. - projekt pracovního programu 

pro osoby se zdravotním, převážně mentálním postižením
  Pomocné tlapky o.p.s. - výcvik asistenčních psů 

pro tělesně postižené osoby 
  středisko rané péče sPrP Plzeň - činnost střediska
  Porozumění - sdružení nevidomých a slabozrakých Čr Plzeň 

- nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké

V obLastI KuLtury PřIsPěLa sPoLeČnost 
MIMo JIné těMto orGanIZacíM:

  Zoo Plzeň
  Dominik centrum
  Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
  Divadlo alfa
  Knihovna města Plzně - projekt „Knížka pro pasované čtenáře“ 

- podpora malých začínajících čtenářů 1. a 2. tříd

the motto “More than energy”, which the company has in its logotype, 
signals the company’s effort to provide its customers and business partners 
something more than just the standard supply of energy. the company is 
aware of its strong position both in the city of Pilsen and in the Pilsen region, 
and every year it tries to help financially in the areas of public health, culture, 
education and sport. 

In the area oF PubLIc heaLth the coMPany 
contrIbuteD, aMonG others, to the FoLLoWInG 
orGanIZatIons:

  university hospital Pilsen
  Diocesan charity Pilsen – social activities in the area of the city of Pilsen
  Municipal charity – comprehensive senior care project
  Diaconia of the evangelical church of czech brethren – transport 

of children and young people with mental and combined handicaps 
to the Človíček day-care centre

  “David and Goliath” civic action – program of physiotherapy 
for children with combined handicaps

  orphanage and children’s home – institutional activities
  Možnosti tu jsou, o.p.s. – work programme for disabled people, 

especially the mentally handicapped
  Pomocné tlapky o.p.s. – training of assistance dogs 

for physically handicapped persons
  středisko rané péče sPrP Plzeň – centre activities
  the czech association of the blind and Partially-sighted in Pilsen 

– purchase of compensatory aids for blind and partially-sighted people

In the area oF cuLture the coMPany contrIbuteD, 
aMonG others, to the FoLLoWInG orGanIZatIons:

  Pilsen Zoo
  the Dominik centrum
  “Divadlo Plzeň” International theatre Festival
  alfa theatre 
  the Municipal Library of the city of Pilsen – project “book for Knighted 

readers” - support to little beginner readers of 1st and 2nd classes of elemen-
tary schools

V obLastI šKoLstVí PřIsPěLa sPoLeČnost 
MIMo JIné těMto orGanIZacíM:

  studnice, o.s. - projekt „Vytvoření dětského hřiště v rámci 
Domu vzdělání o.s. studnice“

  Základní umělecká škola - projekt „Plzeň, teplo domova“ 
(celoměstská výtvarná soutěž pro děti Zš)

  Západočeská univerzita v Plzni 
- vědecká konference mladých vědců v oboru právo

  Junák - svaz skautů a skautek
  Základní a mateřská škola pro zrakově postižené 
  Západočeská univerzita v Plzni - mezinárodní soutěž 

studentů olympiáda techniky Plzeň 2010
  univerzita Karlova, Lékařská fakulta Plzeň

- výukové pomůcky pro kliniku pracovního lékařství v Plzni

V obLastI sPortu PřIsPěLa sPoLeČnost 
MIMo JIné těMto orGanIZacíM:

  Fc Viktoria Plzeň
  hc Plzeň 1929
  tJ Lokomotiva Plzeň
  Judoclub Plzeň
  tenisový klub slavia
  hockey club Plzeň 1929
  sK Indoss Plzeň
  tJ ZP halma Zbůch 

- činnost tJ zdravotně i mentálně postižených sportovců 
  sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň 
  tJ Plzeň-Újezd - sportovní pomůcky pro mládežnické kluby
  tJ rozvoj Plzeň - dětský pochod kolem seneckého rybníka

In the area oF eDucatIon the coMPany 
contrIbuteD, aMonG others, to the FoLLoWInG 
orGanIZatIons:

  studnice, o.s. – the project “creation of a children’s playground within 
the Dům vzdělání o.s. studnice” 

  elementary art school – the project “Pilsen, Warmth of home” 
(city-wide fine art competition for primary school children) 

  university of West bohemia in Pilsen 
– scientific conference of young scientists in the field of law

  Junák – association of scouts and Guides of the czech republic
  Primary and nursery school for the Visually Impaired
  university of West bohemia in Pilsen – technologies contest Pilsen 2010
  charles university, Faculty of Medicine in Pilsen 

– teaching aids for the Department of occupational Medicine in Pilsen

In the area oF sPort the coMPany contrIbuteD, 
aMonG others, to the FoLLoWInG orGanIZatIons:

  Fc Viktoria Plzeň 
  hc Plzeň 1929 
  tJ Lokomotiva Plzeň 
  Judoclub Plzeň 
  slavia tennis club 
  hockey club Plzeň 1929 
  sK Indoss Plzeň 
  tJ ZP halma Zbůch 

– activities for disabled and mentally handicapped sportsmen 
  Meteor Plzeň sports club for handicapped People 
  tJ Plzeň-Újezd – sports equipment for youth clubs 
  tJ rozvoj Plzeň – children’s march around the senecký Pond
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od 1. 1. 2010 pracovala dozorčí rada ve složení: Mgr. Karel syka – před-
seda dozorčí rady, Ing. Jiří bis – místopředseda dozorčí rady, Ing. Vladislav 
Krásný, Gabriela Valentová (do 4. 2. 2010), Jiří Fremr, rudolf brousek, 
František Mach, Ing. helena Jahnová, tomáš Čihák, Mgr. radek Mráz 
(od 4. 2. 2010).
Dozorčí rada se během roku 2010 sešla na 11 řádných zasedáních. Všech-
na jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech 9. - 10. 12. 2010 
se konalo společné pracovní výjezdní zasedání představenstva, dozorčí rady 
a vedení společnosti, kde bylo projednáno plnění hlavních strategických 
úkolů společnosti. 
V průběhu roku 2010 se dozorčí rada při uplatňování svého práva kontroly 
řídila stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy platnými 
pro činnost akciových společností. Ve zmíněném období se dozorčí rada 
věnovala především svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem působ-
nosti představenstva a následně přezkoumání roční účetní závěrky 
a návrhu na rozdělení zisku. V zájmu akcionáře – statutárního města Plzeň 
se soustředila kromě jiného na kontrolu průběžných ekonomických výsledků, 
plnění podnikatelského záměru a usnesení rady města Plzně v působnosti 
valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. konané dne 
24. 6. 2010. současně napomáhala představenstvu při naplňování stra-
tegie rozvojové akciové společnosti. Představenstvem, generálním ředite-
lem i všemi vyzvanými pracovníky společnosti jí byly poskytovány všechny 
potřebné podklady, informace a vysvětlení. V činnosti představenstva nebyly 
shledány závady ani porušení stanov společnosti ani platných zákonů.

DoZorČí raDa hoDnotí KLaDně ZeJMéna:

  dosažený hospodářský výsledek
  úspěšné dokončení nového „zeleného kotle“ na spalování biomasy 

 (květen 2010)
  stálé zvyšování objemu spoluspalování paliv z obnovitelných zdrojů 
(byla dosažena hranice téměř 35 % vyrobené elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů)

  pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní soustavy
  úspěšné zobchodování emisních povolenek

ZPráVa DoZorČí raDy
boarD oF trustees rePort

  úspěšné zakončení procesu eIa (listopad 2010) na projekt ZeVo chotíkov  
ve fázi zjišt’ovacího řízení stanoviskem Krajského úřadu

  z velké části proběhla investice samostatné dopravní trasy pro taP 
a peletky do kotle K4

Po přezkoumání roční účetní závěrky dozorčí rada konstatuje, že podle jejích 
poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a podává akcio-
nářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci 
a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2010.
Po přezkoumání konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku Plzeňská 
teplárenská, a.s. k 31. 12. 2010 dozorčí rada konstatuje, že podle jejích 
poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a podává akcio-
nářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci 
a celkových výsledcích hospodaření konsolidačního celku v roce 2010. 
Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva 
na rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a konstatovala, že návrh byl 
zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami. 
Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2010 a doporučuje 
valné hromadě schválit navržené rozdělení zisku za rok 2010.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 
2010 dle paragrafu 66a, odst. 9 obchodního zákoníku ze dne 31. 3. 2010 
vypracovanou představenstvem Plzeňské teplárenské, a.s. jako vůči Městu 
Plzni ovládanou osobou bez výhrad.
V závěru bych chtěl jménem dozorčí rady poděkovat všem, kteří se v roce 
2010 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění strate-
gických cílů schválených usnesením rady města Plzně v působnosti valné 
hromady Plzeňské teplárenské, a.s. s přáním, aby rok 2011 byl neméně tak 
úspěšný, jako rok 2010.

      
Mgr. Karel syka

předseda dozorčí rady

since January 1, 2010, the board of trustees had the following composition: 
Mgr. Karel syka – chairman of the board, Ing. Jiří bis – vice-chairman of the 
board, Ing. Vladislav Krásný, Gabriela Valentová (up to February 4, 2010), 
Jiří Fremr, rudolf brousek, František Mach, Ing. helena Jahnová, tomáš 
Čihák, Mgr. radek Mráz (from February 4, 2010).
the board of trustees met at 11 regular meetings during 2010. all board 
meetings were quorate. on December 9 - 10, 2010, a joint session was 
held together with the board of directors, board of trustees and company 
management, in terms of which the fulfillment of main strategic tasks were 
discussed. 
throughout 2010, the board of trustees conformed to the company articles 
of association and generally compulsory legal regulations for joint-stock 
company actions during the course of enforcing its right to inspection. During 
the mentioned period, the board of trustees devoted its time primarily to the 
main task at hand, i.e. monitoring board of directors operations and subse-
quently examining annual closing of books and proposing the profit distribu-
tion. In the interest of the shareholder - statutory city of Pilsen, it also con-
centrated on examining economic results, the fulfillment of the business plan 
and resolutions made by the Pilsen city council during the general meeting 
of Plzeňská teplárenská, a.s. held June 24, 2010. at the same time, it sup-
ported the board of directors in fulfilling the strategy for a developing joint-
stock company. the board of directors, managing director and all company 
workers called upon provided all of the necessary documents, information 
and justification. there were no defects or violations to the company statutes 
or valid laws found during the board‘s operation.

the boarD oF trustees esPecIaLLy PosItIVeLy 
assesses the FoLLoWInG:

  the achieved economic result
  successfully completing the new „green boiler“ for burning biomass 
(May 2010)

  constant increase in the volume of combined burning using 
renewable resources (the level of 35 % of electric power 
produced by renewable resources)

  attention devoted to the reliability of the hydrothermal system
  successful emission permit trading
  successfully concluding the eIa process (november 2010) at the ZeVo
chotíkov project in the phase determination process by means of   
the regional authority‘s standpoint

  from the most part, the investment into the independent transport route  
for taP and pellets to boiler K4

upon examining the closing of books, the board declares that according to 
its information and report from the auditor firm, it is true and provides the 
shareholders with a true overview of assets, obligations, capital, financial 
situation and overall company economic results in 2010.
upon examining the consolidated closing of books from the consolidated 
Plzeňská teplárenská, a.s. unit as of December 31, the board of trustees 
declares that according to its information and report from the auditor firm, 
it is true and provides the shareholders with a true overview of assets, obli-
gations, capital, financial situation and overall consolidation unit economic 
results in 2010. 
In accordance with legal regulations, the board of trustees evaluated the 
proposal of the board of directors to distribute the company profit in 2010 
and declared the proposal was processed in accordance with company stat-
utes and valid legal regulations. therefore, the board of trustees approves 
the economic results for 2010 and recommends the general meeting to 
approve the proposed profit distribution for 2010.
the board of trustees examined the report on relations between connected 
persons for 2010 in accordance with section 66a, subsection 9 of the 
commercial code dated March 31, 2010 written by the board of directors 
of Plzeňská teplárenská, a.s. as an entity controlled by the city of Pilsen 
without reservation.
on behalf of the board of trustees, I would like to conclude by thanking eve-
ryone participated this year in the successful fulfillment of the business plan 
and fulfillment of strategic goals approved by the resolution of the Pilsen 
city council by the general meeting of Plzeňská teplárenská, a.s., and hope 
2011 is no less successful than year 2010.

      
Mgr. Karel syka

chairman of the board of trustees
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