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Plzeňská teplárenská sice, i při nízkých cenách
tepla, dosahuje každoročně několika stovek miliónů
korun zisku, ale v rozdávání těchto peněz je relativně
opatrná. Jejím téměř stoprocentním vlastníkem je
totiž město Plzeň a tak by vlastně rozdávala peníze
jeho občanů – a tak každou korunu je třeba nejdřív
v ruce dvakrát obrátit.

„Zásadně finančně nepodporujeme profesionální
sportovní kluby. Myslíme si, že je to pro všechny
zúčastněné dost velký a dost dobrý business na to,
abychom jim poskytovali další peníze. Něco jiného je
mládežnický sport. To není obchod, ale prostředek
výchovy mladé generace, a na tu nám naopak peněz
líto není.“, říká generální ředitel Tomáš Drápela.

Nejlepší přítel člověka
Hlavní „sponzorské“ peníze ale proudí na pomoc

organizacím a institucím, které pomáhají postiženým
spoluobčanům. Ačkoliv se nejedná o nijak závratné
částky, přesto mohou jejich život výrazně ovlivnit.
A tak pravidelně každoročně mohou s podporou 
Plzeňské teplárenské počítat i Pomocné tlapky,
obecně prospěšná společnost, která se věnuje chovu
a výchově asistenčních psů.

„Asistenční psi mohou částečně nahradit službu
osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a sní-
žit tak závislost tělesně postižených na jejich péči.“,
vysvětluje ředitelka Pomocných tlapek Hana Pirne-
rová. Říká se, že ze všech druhů výcviku psů je právě
výcvik těch tzv. asistenčních nejnáročnější, což po-
tvrzují i náklady na výcvik, které se pohybují kolem
200 tisíc korun.

Psi se dělí podle toho, jakou poskytují pomoc. Nej-
známější jsou asi psi „slepečtí“. Daleko obtížnější 

je ale vycvičit  psy
pro vozíčkáře, ne-
bo asistenčního
balančního psa,
který pomáhá kli-
entovi s poruchou
rovnováhy, nebo
psy „signální“ –
pro neslyšící nebo
osoby se záchva-
tovými onemocně-
ními. V případě
záchvatu jim pes

umí přivolat pomoc. Obrovský význam mají i psi
poskytující tzv. emocionální podporu lidem, trpícím
psychologickými poruchami.

Ledoborec
„Námi vycvičení psi jsou opravdovými ledoborci

v prolamování bariér.“, směje se H. Pirnerová a vy-
počítává:
� partnerství se psem a vytržení ze samoty je pro

mnohé postižené skutečným impulzem ke změně
životního stylu

� psi jim pomáhají navazovat kontakt s okolím a zvy-
šují samostatnost a sebevědomí postižených

� u mnohých postižených se zlepšení psychického
stavu projeví i zlepšením stavu fyzického

� při využití canisterapeutické techniky, jako třeba
polohování, dochází ke zlepšení krevního oběhu
a uvolnění křečí svalstva

� při pomoci asistenčního psa se uleví i osobám,
které o postižené pečují. Rodina si může oddech-
nout od desítek drobných žádostí denně a ví, že
postižený je „střežen“ psem, který v případě potře-
by upozorní na problém.

Šedivá je teorie ale….
… věčně zelený je strom života.
„Čím více toho o postižených víme, tím je nám

jasnější, že dělení psů podle výcviku je jen teorie.“,
doplňuje ještě H. Pirnerová. V praxi se rozsah výcviku
vždy řídí schopnostmi psa a potřebami postiženého.

Klient a pes nakonec musí vytvořit jeden tým a proto je
výcvik každého psa „šitý na míru“ konkrétnímu člověku.

O asistenčních psech Pomocných tlapek by se
toho dalo napsat mnoho, každý pes a jeho klient mají
svůj vlastní osobitý příběh. Od roku 2001, kdyby 
byly založeny, předaly tělesně postiženým 75 asis-
tenčních psů. Zdá se to málo? Představuje to pozitiv-
ní přínos pro nejméně 75 lidských osudů. Je třeba
také vzít v úvahu, že výcvik takového psa prostě není
a nemůže být „pásová výroba“.

V Plzeňském teple, jehož letošní první číslo jste
vzali do rukou, zásadně a nikdy nezveřejňujeme žád-
nou inzerci, své čtenáře – zákazníky Plzeňské 
teplárenské a její dceřiné společnosti Plzeňské 
služby nechceme zahrnovat nabídkami nejrůznějších
produktů a kontaktů. V případě Pomocných tlapek
děláme výjimku. Třeba se vám kontakt na ně může
někdy hodit. A� už abyste pomohli osobě vám blízké,
anebo formou sponzorského daru (či mecenášského
nebo filantropického činu, jak se říkalo dříve) někomu
zcela neznámému.
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V civilizovaném státě, jímž Česká
republika nepochybně je, se daně
prostě platit musí. Ale neznám osob-
ně nikoho, jednotlivce ani firmu, kdo
by platil daně rád. Z toho pak prame-
ní vzrušené diskuse, zda není daňové
zatížení příliš vysoké, a zda ekono-
mickému růstu a stabilitě prospívají
více daně vyšší či nižší. 

Samozřejmě, že i Plzeňská teplá-
renská daně platí, v souladu se záko-
ny a předpisy. Ale stejně přirozené je,
že přitom hledá všechny legální
cesty, jak své daňové zatížení „opti-
malizovat“. Důvodem je především
to, že každá daň vlastně zvyšuje
náklady, které se odrážejí do cen,
v našem případě do cen tepla.

Nově je teplo zatíženo tzv. ekolo-
gickou daní, jenomže… Jenomže pře-
mýšlet se vyplácí. V Plzeňské tep-
lárenské naštěstí přemýšleli už moji
předchůdci před nějakými deseti lety
a při rozvoji teplárny zvolili tzv. koge-
nerační výrobu, tedy společnou výro-
bu tepla a elektřiny. Vsadili na správ-
ného koně. Je to zatím nejefektivnější
způsob výroby energie při spalování
hnědého uhlí, způsob navíc relativně
ekologický. A z toho důvodu je teplo,
vyrobené touto technologií v ČR,  po-
dobně jako v jiných rozvinutých ze-
mích, od ekologické daně osvoboze-
no! Prosadit tuto správnou myšlenku
sice dalo nám, teplárníkům, spoustu
práce, ale stálo to za to.

Znamená to totiž, že  když tuto daň
Plzeňská teplárenská neplatí, nemusí
ji promítat ani do cen tepla pro čtyři-
cet tisíc plzeňských domácností. A to
je jedním z celé řady důvodů, proč
patří naše plzeňské teplo k nejlevněj-
ším v zemi. Příjemné chvilky při čtení
Plzeňského tepla vám přeje

Tomáš Drápela
generální ředitel

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pomocné tlapkyDaně - 
a jak 
na ně

Patří k dobrému tónu, aby úspěšná společnost, mezi které se Plzeňská teplárenská nepo-
chybně řadí, nezanedbávala záležitosti, které s její hlavní výrobní nebo obchodní činností
nemají prakticky nic společného. Říkávalo se tomu filantropie nebo mecenášství, dnes je
módní spíše výraz sponzoring. Prostě podporování něčeho bohulibého

POMOCNÉ TLAPKY o.p.s.
Hana Pirnerová - ředitelka

V. Kratochvíla 1073, 332 03 Starý Plzenec
tel. 724 007 779

e-mail: info@pomocnetlapky.cz
www.pomocnetlapky.cz

Co umí asistenční pes ?
- zvedne a podá předměty spadlé na zem
- dokáže vyhledat zvonící či nezvonící mobil
- přinese a pomůže sundat rukavice, ponožky,

boty, tričko, kalhoty
- rozepne zip na bundě či kalhotách
- otevře a zavře nejen dveře, ale i pračku a vyndá

prádlo
- stáhne peřinu, je-li horko
- zvedne nohu spadlou z postele
- zvedne ruku, spadlou z ovladače el. vozíku

Foto na straně 1. a 2. Markéta Navrátilová



Rozvoj teplárenské sítě v Plzni (v sou-
časné době představuje přes 200 kilo-
metrů potrubí) má řadu aspektů, z nichž
nejdůležitější jsou dva:
- rozšiřování dodávek levného a ekologic-

kého tepla občanům města
- sledování ekonomické návratnosti inves-

tic do nově pořizovaných horkovodů
Teplárenští stratégové musejí tedy sledo-

vat, zda odběr tepla z nového horkovodu
o průměru např. 200 milimetrů dosáhne
takových hodnot, které ekonomickou ná-
vratnost zaručí. To bývá mj. předmětem
dlouhodobých smluv s velkoodběrateli.

Například pro část Doubravky, kam do-
sud teplárenská sí� nevedla, je rozhodující
velikost zájmového území u Sv. Jiří, pláno-
vaná výstavba na Lopatárně a také zcela

nový zákazník, společnost WW FLORA –
tam všude nový horkovod dosáhne.

Zbygniewa Lepionku zavál osud do Plzně
přes Německo, kde se v tamní firmě naučil,
jak se ve velkém pěstují rostliny. Obor jistě
zajímavý, ale vládne v něm tvrdá konku-
rence, a tak začátkem 90. let hledal majitel
společnosti Wendelin Wildmoser rozšíření
podnikání směrem na východ. Zastavil se
hned kousek za hranicemi Německa, v zá-
padních Čechách. V roce 1994 začal v za-
hradnictví v Radčicích a v roce 1998 koupil
od města i upadající podnik na Doubravce.
To byla i příležitost pro Z. Lepionka - stal se
zde zástupcem jednatele, má za úkol na
všechno dohlížet.

„Museli jsme to tady dát do pořádku, pře-
devším všechny skleníky, podnik byl dost za-
nedbaný. To znamenalo modernizovat sys-
témy závlah, topení – prakticky všechno,
abychom umožnili lidem vykonávat tady
práci na slušné úrovni a v odpovídající kva-
litě.“, vzpomíná Zbygniew Lepionka, kterému
tu ovšem nikdo neřekne jinak, než „Zbyšek“.

Čtyři sklizně do roka
Od roku 1994 se zvýšila produkce pod-

niku čtyřnásobně. Je to trochu jako v tro-
pech – využití ploch skleníků se ročně
obrátí dvakrát až čtyřikrát. Představuje to
vypěstování miliónů  květin ročně.

„Letos přišlo jaro brzy a tak jsme měli po
polovině února vyexpedováno přes milión

petrklíčů, celkem jich budou miliony dva. Jen
pro představu – byla by to skoro tříhektaro-
vá louka petrklíčů, kterou  odveze  celkem
80 kamionů. K tomu je te� na jaře třeba při-

počítat třeba macešky – těch je
půl miliónu a tzv. multipacky –
košíčky s deseti sazenicemi. Prá-
vě těch si zákazník objednal 400
tisíc, to představuje 4 miliony
sazenic – muškátů, petunií, surfi-
nií….“, rozpovídává se Zbyšek
a je zřejmé, že květiny ho baví.

Jenomže „výroba“ květin, to
není jen barevná krása, ale také
ekonomika. Český trh by WW
FLORU neuživil, a tak 60 procent
produkce směřuje do zahraničí –

hlavně do Německa a Rakouska, ale také
na Slovensko, do Ma�arska, Polska a Itálie,
a nejdále do Francie. Hlavními zákazníky
jsou velké obchodní řetězce
typu OBI, Kaufland apod. 

„Tito zákazníci jsou mimo-
řádně nároční a pečlivě hlída-
jí, zda jsme schopni splnit
uzavřené smlouvy. Představ-
te si například situaci, že ta-
ková velká obchodní firma
vyhlásí akci na prodej květin 
a rozdá stovky tisíc letáků.
Musí mít potom stoprocentní
jistotu, že zboží od nás dorazí
v přesně dohodnutém množ-
ství, kvalitě a také v přesně
dohodnutém čase. Výjimka
neexistuje. Například v pod-
zimní sezoně, před dušičkami
a adventem, od nás během

dvou až tří dnů odjíždí 200 kamionů. Kdyby
zákazník viděl, že technologicky zaostá-
váme, neměli bychom šanci.“, vysvětluje 
Z. Lepionka.

Náklady, náklady, 
náklady….

Snaha po dosažení níz-
kých cen produkce vyža-
duje investice do technolo-
gií. Představuje to třeba
moderní závlahové systé-
my. Celý skleník, vybave-
ný ventilátory a závlaho-
vým zařízením, se uzavře
a během 45 minut je pro-
stor nejen vydezinfikova-
ný, ale všechny rostliny
jsou zalité i pohnojené –
a to všechno na zmáčknu-
tí jednoho tlačítka.

Velkou bolestí jsou
ovšem náklady na teplo. Až dosud byly
skleníky vytápěné z plynového zdroje, ale
vzhledem k rozvoji horkovodní sítě Plzeň-
ské teplárenské se ukázalo jako ekono-
micky výhodnější napojení na centrální
vytápění – při roční předpokládané spo-
třebě 11 tisíc GJ už to stojí za to!

„Při boji na trhu,  především s holandskou
konkurencí, hledáme každou korunu
úspor.“, říká Z. Lepionka. “Ceny plynu
ovšem dramaticky stoupají – a proto to
nové řešení s Plzeňskou teplárenskou.“

Plzeňské orchideje?
Zatím je to spíše tajemství, ale pro-

zra�me, že WW FLORA by chtěla v Plzni
začít pěstovat i orchideje. 

„Te� prověřujeme výrobní možnosti a ta-
ké zkoumáme trh, zda by o naše orchideje
byl v dostatečném množství zájem. Cože,
jaký druh orchidejí by to měl být? To ještě
nevíme, ale i kdybych to věděl, stejně bych
vám to neřekl….“, směje se Zbyšek Le-
pionka a dodává, že to je jako s novým
modelem automobilu – do poslední chvíle
vládne přísné utajení.

Místo lokomotiv z Plzně orchideje… těžko
uvěřit, co to zdejší teplo z centrálního zdro-
je Plzeňské teplárenské dokáže! (jh)
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Plzeňské orchideje?

WW Flora
Skleníky:

Doubravka 4 hektary 

Radčice 1,5 hektaru 

Domažlice 1 hektar

Pěstební pole pro venkovní sortiment

100 stálých zaměstnanců

(ale nárazově až 600 – brigádníci pře-
devším z Polska a ze Slovenska)
Roční tržby 170 miliónů Kč

Zbyšek Lepionka ve svém květinovém království

Zejména ženské zákaznice jsou ve sklenících, do nichž bude 
brzy proudit teplo z Plzeňské teplárenské, jako v ráji.

Další kilometry horkovodního  potrubí opět rozšíří teplárenskou 
sí� v Plzni. Už te� přesahuje neuvěřitelných 200 kilometrů.
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Na evropské špičce

EU zvyšuje důraz na obnovitelné zdroje. Jejich
podíl na celkové spotřebě primárních energetických
zdrojů by se měl zvýšit ze 6,1 % v roce 2010, na 
13 % v r. 2020 a na 18 % v roce 2030. Česká repub-
lika by tedy měla do roku 2020 více než zdvojnásobit
podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě
energie. 

Šéf Evropské komise José Barroso v lednu navrhl
členským zemím EU, jak naplnit ambiciózní dohodu
z loňského jara. Tedy snížit emise skleníkových plynů
o 20 procent, stejnou měrou zvýšit podíl „zelené ener-
gie“ a zvýšit podíl biopaliv o desetinu. Vše do roku 2020. 

Česká republika souhlasila s jeho návrhem, aby se
v Česku v roce 2020 vyrábělo 13 procent energie
z obnovitelných zdrojů. To je zhruba dvakrát více než
dnes a odpovídá to tomu, co si čeští diplomaté před-
stavovali. Předpokládá se, že hlavní břemeno tohoto
závazku ponese výroba energie z biomasy.

ČR na tom není tak zle

Celkově se dá konstatovat, že využívání biomasy
jako obnovitelného zdroje energie není v ČR nikterak
malé. V roce 2005 se ČR zařadila v absolutní spo-
třebě biomasy k energetickým účelům na 9. místo 
v EU, v přepočtu na jednoho obyvatele jsme byli na
11. místě.

Po několika letech zkoušení technologií a nastavo-
vání trhu jak ze strany dodavatelů, tak i spotřebitelů
biomasy, došlo v r. 2006 k zásadnímu meziročnímu
zvýšení výroby elektřiny z biomasy z 560 GWh na
731 GWh. Zčásti je to také tím, že přibyli noví výrob-
ci (veřejné teplárny) spalující biomasu společně
s uhlím. Výroba byla statisticky sledována u 19 výrob-
ců oproti 15 v předchozím roce. Z celkových 731
GWh bylo při spalování s uhlím vyrobeno 349 GWh
a dalších 373 GWh bylo vyrobeno ve velkých závod-
ních teplárnách. Nové tzv. bio-teplárny (elektrárny)
vyrobily pouze 9 GWh. Vedle "tradičních" paliv - dřev-
ního odpadu, pilin a štěpky (250 tisíc tun) a celulózo-
vých výluhů (185 tisíc tun) - byla v roce 2006 zazna-
menána zvýšená spotřeba neaglomerované rostlinné
hmoty (62 tisíc tun) i pelet a briket z rostlinných mate-
riálů (16 tisíc tun). V roce 2006 bylo k výrobě elektři-
ny celkem použito 512 tisíc tun biomasy, což je pod-
statně více než v roce 2005 (389 tisíc tun). Nárůst
spotřeby kategorie dřevního odpadu, pilin a štěpky
činil 60 tisíc tun. 

Největším spotřebitelem biomasy v ČR je elekt-
rárenská společnost ČEZ. První pokusy s biomasou
tato společnost zahájila v letech 1995 a 1996. Ve
velkém začala spalovat biomasu v elektrárně Hodo-
nín v roce 2000. V současné době má ověřeny mož-
nosti spalovat nebo spaluje biomasu v elektrárnách
Hodonín, Tisová, Tušimice, Dvůr Králové, Poříčí,
Ledvicích a Chvaleticích. I když biomasu spaluje ve
směsi s uhlím, byl by ČEZ schopen odebrat prakticky
vešekrou produkci biomasy ve státě. 

Spalování biomasy ve směsi s uhlím podpořila
státní energetická politika stanovením povinných
výkupních cen elektřiny vyráběné z biomasy. ČEZ
tedy v roce 2006 zvýšil spotřebu biomasy na více než
dvojnásobek skutečnosti roku 2005, absolutně na
227 tis. tun, a výroba energie z biomasy tak meziro-
čně stoupla o 94,2 procenta na 163 GWh.

V Plzni jsme nezaspali

Významným hráčem ve výrobě el. energie z bio-
masy je vedle ČEZ také Plzeňská teplárenská, která
se také zabývá spoluspalováním biomasy a uhlí na
svých kotlích. Zde je třeba podotknout, že výrobu
elektrické energie v plzeňské teplárně. činila v r. 2007
z 52 % kogenerační výroba. Tento způsob výroby
využívá energii obsaženou v palivu podstatně lépe,
než kondenzační výroba v elektrárnách ČEZ.

Využívat biomasu jsme začali v roce 2003, kdy bylo
spáleno 3 619 t dřevní štěpky, ze které jsme vyrobili
4 225 MWh. Od těchto nesmělých začátků, prová-
zených velkým množstvím technických a provozních
problémů, jsme pokročili. o značný kus kupředu.

V roce 2006 bylo dosaženo 34455,5 MWh elek-
trické energie vyrobené spálením 32 857 tun bioma-
sy. Z velké části se jednalo o spalování lesní dřevní
štěpky.

V následujícím roce 2007 došlo k razantnímu nárů-
stu. V Plzeňské teplárenské bylo vyrobeno téměř
dvojnásobné množství 64 140,4 MWh elektřiny
a spálené množství biomasy činilo 60 300 t. Kromě
hnědé lesní biomasy byla v naší společnosti v roce
2007 spalována také biomasa vyprodukovaná
v zemědělství ve formě peletek. Podíl vyrobené elek-
trické energie z biomasy v tomto roce představoval
10,45 % z celkového objemu vyrobené el. energie
v Plzeňské teplárenské. 

K tak významnému nárůstu došlo především díky
technickým řešením. Byla vybudována samostatná

dopravní cesta biomasy do fluidního kotle a přede-
vším sušící linka biomasy, která pro sušení využívá
teplo spalin z kotlů (předtím toto teplo končilo bez
využití v ovzduší).

Díky zmíněným technickým řešením bylo docíleno
nejen nárůstu množství spálené biomasy, ale také
lepší ekonomie provozu díky snížení množství vody
v dřevní štěpce, jejíž menší obsah zvyšuje účinnost
procesu spalování. Díky těmto opatřením využíváme
energii obsaženou v biomase velmi efektivně.

Tato technická opatření (která samozřejmě
nejsou ani nijak levná) jsme dokončili v minulém roce.
Dávají předpoklad k dalšímu navýšení spoluspálené
biomasy. 

V roce 2008 by naše akciová společnost chtěla
tímto způsobem využít přibližně 80 000 tun biomasy
a výrobu elektrické energie z tohoto paliva navýšit na
asi 85 000 MWh. Tím se dostaneme na 14 % podíl
z celkového objemu vyrobené elektřiny. Nárůst by se
měl především projevit ve spalování biopaliva formou
rostlinných pelet ze zemědělských odpadů a slámy.
Pro ilustraci: 80 000 tun biomasy nahradí (ušetří) 
60 000 tun uhlí, což představuje 1 200 vagónů uhlí.

Dalším krokem, který nás čeká, je výstavba koge-
neračního bloku na čisté spalování biopaliva. V sou-
časné době probíhají technická a obchodní jednání
s uchazeči  výběrového řízení na vybudování tohoto
výrobního zařízení. Nový teplárenský blok by měl být
v budoucnu schopen dodat každou hodinu do elek-
trické sítě až 10 MW elektřiny vyrobené z biomasy. 

V případě, že by všechny vize Plzeňské tepláren-
ské byly úspěšně dokončeny, dosáhla by naše spole-
čnost na 18 % podíl vyrobené elektrické energie
z obnovitelných zdrojů k celkové výrobě el. energie již
během r. 2010. To je hodnota, s níž se v rámci Evrop-
ské unie počítá až v roce 2030…….

ing. Zdeněk Dongres
výrobní ředitel

Plzeňská teplárenská

Plzeňská teplárenská přispívá k ochraně klimatu
Biomasa zůstává jedním z nejdůležitějších obnovitelných zdrojů. Připadá jí
hlavní úloha při plnění strategického plánu evropské i tuzemské energetické
politiky, snížit vypouštění oxidů uhlíku do atmosféry a snížit závislost na
dovážených fosilních palivech. 

Archivní foto z roku 2003, 
kdy jsme s biomasou začínali.

Nová technická řešení při využití biomasy přijel 
do Plzeňské teplárenské v loni pochválit i ministr 

životního prostředí Martin Bursík (vpravo).

2003 2004 2005 2006 2007
Výroba el. energie z biomasy MWh 4 225,3 30 286,8 23 543,2 34 455,5 64 140,4
Spotřeba biomasy t 3 619 28 260 24 703 32 852 60 300



Koncem loňského roku byla slavnostně

spuštěna kogenerační jednotka na energe-

tické využití skládkového plynu. Ale ještě

než došlo ke slavnostnímu přestřižení pás-

ky s logem Plzeňské teplárenské a stisknu-

tí dvou tlačítek, muselo se do skládky uložit

potrubí, které bioplyn odsává. Pak musela

být postavena v modrém kontejneru umístě-

ná čerpací stanice MAEN 150 SP o kapa-

citě 150 m3/h. Samotná kogenerační jedno-

tka je vlastně pístový motor MEAN 120 SP

doplněný řídícím systémem a trafostanicí.

Elektrický výkon zařízení je 120kW. Za

rok tedy vyrobí jednotka tolik energie, kolik

je třeba k ročnímu vytápění přibližně 60

bytů. Pro odborníka je to důvod k úsměvu -

v rámci Plzeňské teplárenské je to výkon

téměř pod hranicí vnímání, jmenovitý elek-

trický výkon teplárny je 120 MW, tedy tisíc-

krát větší. Ale výkon samotný zde není tím

nejdůležitějším, největší význam má ochra-

na životního prostředí.

Ekologický význam byl zřejmý i ze zájmu

médií, protože ekologie „frčí“. Nechyběl

zástupce prakticky žádného regionálního

sdělovacího prostředku, přijel i redaktor

pražského rozhlasu a štáb České televize,

jehož prostřednictvím se chotíkovská sklád-

ka s teplárenskou kogenerační jednotkou

prosadila i do hlavní zpravodajské relace

ČT v půl osmé večer – a to se často

nestává.

Spokojeni byli i zástupci vlastníků sklád-

ky, jimiž jsou obce Plzeň, Chotíkov a Město

Touškov, kteří společně přestřihli slavnostní

pásku. Význam skládky pro Plzeň je jasný –

bez odvozu a likvidace komunálního odpa-

du by město vůbec ne-

mohlo žít! Ačkoliv by se

mohlo zdát, že další dvě

obce skládka vlastně

obtěžuje, není to tak úplně

pravda, protože jim z likvi-

dace komunálního odpa-

du plynou nemalé pro-

středky do obecního roz-

počtu – po sedmi milió-

nech korun ročně.

„Dnes všichni Chotíkov-
ští vědí, že silnice děláme
právě z těchto peněz“
uvedl pro ČTK Jan Landa,

starosta Chotíkova se 780

obyvatel a patnáctimilió-

novým rozpočtem.

„Dva roky je skládka už
zcela bez zápachu a lidé
vidí zabezpečené kazety“

doplnil ho Josef Fišer, starosta Města 

Touškova (1900 obyvatel).

Dodejme jen, že Plzeňská teplárenská

provozuje skládku od roku 2004. V té době

převzala především tzv. starou skládku, na

níž se začátkem 90. let ukládal odpad bez

ladu a skladu, řekněme „divoce“ – byla to

typická ekologická zátěž z minulosti. Další

úložiště, „první kazeta“, už byla provozová-

na civilizovaně a stejně jako na staré sklád-

ce na ní vrcholí proces rekultivace. Jen list-

natých dřevin se na nich vysazuje skoro

šest tisíc kusů.

Kogenerační jednotka na energetické

využití skládkového plynu má tedy svých

„pět minut slávy“ za sebou, te� už ji čeká jen

každodenní provoz. Za pár let, po vyčerpání

současného zdroje, se pravděpodobně pře-

sune k další kazetě, která by měla být zapl-

něna kolem roku 2009.

Trochu se zamotává situace v perspektiv-

ním využití skládky. Podle legislativních

návrhů, které připravuje Ministerstvo život-

ního prostředí, ovládané v rámci koaliční

vlády Stranou zelených, všechno nasvěd-

čuje tomu, že skládkování komunálního od-

padu bude znevýhodněno. Přednost asi

dostane prvotní třídění odpadu v domác-

nostech a obcích, a poté zpracování, a� už

prostřednictvím biomechanického třídění,

nebo využitím jeho energetického potenci-

álu. Ukládat se bude pravděpodobně jen to,

co nebude možno využít jinak. Tyto změny

lze předpokládat v horizontu několika let.

To ale nic nemění na tom, že skládkový

plyn se bude muset i nadále nějakým způ-

sobem likvidovat. Ukazuje se, že energe-

tické využití odpadu a jeho produktů je řeše-

ním elegantním a navýsost ekologickým.

Zkušenosti ze starých zemí EU, v jejichž

šlépějích Strana zelených evidentně kráčí,

to potvrzují. Jen je třeba se mít na pozoru,

abychom zase jednou nechtěli být papež-

štější nežli papež, abychom nevymýšleli

nové „převratné“ cesty. Protože opsat,

„obkreslit“ to, co jinde spolehlivě funguje

není žádná hanba. (jh)

5

Energie ze skládky

Technické zařízení kogenerační jednotky je ukryto v uzavřeném kontejneru. 
Mezi zelení u přístupové komunikace ke skládce vlastně ani nijak neruší.

Každá skládka komunálního odpadu, tu chotíkovskou nevyjímaje, produkuje tzv.
skládkový plyn, lidskému zdraví i přírodě škodlivou substanci. Zákon určuje, že
s plynem se musí nějak naložit, protože nesmí volně unikat do ovzduší. Způsoby
jeho likvidace jsou v podstatě tři – bez užitku pálit, filtrovat, nebo energeticky
využít. Plzeňská teplárenská, která skládku provozuje, se přiklonila k energe-
tickému využití.

Pásku ke vstupu do nové kogenerační jednotky přestřihli (zleva) náměstek plzeňského primátora Petr Náhlík,
starosta Chotíkova  Jan Landa, primátor Plzně Pavel Rödl a starosta Města Touškova Josef Fišer.
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Proč jsou tak úspěšní?
Pro někoho možná překvapivě se (ale-

spoň podle žebříčku sestavovaného pravi-
delně společností Top Press) stala za rok
2007 společnost Plzeňská teplárenská
osmnáctou nejúspěšnější firmou v České
republice a druhou nejúspěšnější v Plzeň-
ském kraji. Tam ji překonala pouze likérka
Stock Plzeň, tj. producent tepla „zevnitř“.
Slovo „nejúspěšnější“ znamená součet
výsledků ve třech kategoriích – výnosy na
zaměstnance, čistý zisk na zaměstnance
a podíl zisku na celkových výnosech. Úspě-
chem je tedy v tomto žebříčku míněna
schopnost firmy generovat jak výnosy, tak
především zisk na jednoho zaměstnance
s tím, že je důležitý i poměr těchto veličin –
čím vyšší, tím lepší. Plzeňská teplárenská
v kategorii úspěšnosti předčila i svého geo-
grafického souseda a koneckonců i vý-
znamného zákazníka – Plzeňský Prazdroj.
A přitom se nejedná ani zdaleka o extrémně
velkou firmu – se svými cca 270 zaměst-
nanci a ročním obratem necelých 2,5 mld.
Kč by se umístila v pořadí podle velikosti
v celé republice někde kolem 270 místa.
Dalo by se říci – společnost regionálního
významu. Proč je tedy tak úspěšná?

Důvodů ...
... je celá řada, ale ty nejvýznamnější jsou

následující tři:
1) Plzeňská teplárenská kromě tepla pro-

dává i elektřinu. Ceny na trhu s elektři-
nou za posledních 5 let vzrostly z hodnot
okolo 22 Euro na cca 65 Euro. Tj. i když
teplárna prodává stabilně do energetické
sítě necelou polovinu TWh (tj. množství,
které by dostačovalo k roční dodávce
elektřiny do zhruba dvou a půl tisíce
středně velkých škol včetně jídelen na
elektřinu, nebo jinak: je to necelé pro-
cento celé spotřeby Česka), pak její
výnosy za tu dobu ze stejného množství
prodané elektřiny vzrostly zhruba dva
a půl krát. 

2) Co je ještě důležitější, teplárně se poda-
řilo stát se již v roce 2002 dodavatelem
tzv. podpůrných služeb, což jsou velmi
dobře honorované nákupy záložních
výkonů pro provozovatele elektroenerge-
tických sítí v Čechách – společnost
ČEPS. Takových výrobců je v Čechách
pouze jedenáct a k tomu, aby se výrobce
stal poskytovatelem některých podpůr-
ných služeb, musí projít náročným certifi-
kačním řízením. Tady je nutné říci, že
teplárna se dostala do tohoto elitního
klubu jako první z těch společností, které
nebyly osloveny přímo společností
ČEPS při začátku existence podpůrných
služeb v roce 2001. Stejnou pozici vy-
jednala teplárna i pro dceřinou společ-
nost Plzeňská energetika, což je bývalý
energetický zdroj plzeňské Škodovky
(dnes je vlastněn napůl Plzeňskou 

teplárenskou a finanční skupinou J&T,
ale byl již odsouhlasen prodej poloviny
společnosti z rukou teplárny do rukou
J&T). 

3) Své teplo a elektřinu vyrábí teplárna
z hnědého uhlí, jehož cena sice roste,
avšak pomaleji než cena elektřiny. Navíc
se jí daří diverzifikovat své nákupy uhlí
od dvou společností – Sokolovské uhel-
né a Mostecké uhelné (která je domi-
nantním dodavatelem teplárny).

Důsledek – nízké ceny
Díky uvedeným důvodům může docházet

k takovému paradoxu, že Plzeňská tep-
lárenská nabízí druhé nejlevnější teplo
v republice (tím levnějším městem je Hra-
dec Králové, jehož teplárenské sítě jsou
napojeny na Elektrárnu Opatovice, což je
ale výrobce z jiné kategorie) a přesto se jí
daří zvyšovat výnosy a vylepšovat ekono-
mické výsledky. 

Navíc se teplárně daří značně diverzifiko-
vat její činnost, nebo� prodeje tepla tvoří
dnes zhruba jednu třetinu výnosů, prodeje
elektřiny (včetně podpůrných služeb) další
třetinu a ostatní činnost tu zbývající. Nic-
méně pro ziskovost firmy je klíčová účast na
obou elektroenergetických trzích – tj. na
těch trzích, které nejsou lokální, protože na-
příklad výnosy z ostatních činností (tj. ta
poslední třetina) přinášejí firmě pouze zhru-
ba desetinu celkového zisku. 

A i v porovnání s obdobnými společnost-
mi v celém Česku je na tom Plzeňská tep-
lárenská velmi dobře. Podle údajů za rok
2006 (tak podrobné údaje za rok 2007 pro
všechny teplárny ještě nejsou k dispozici)
drží teplárna v rámci skupiny dvaceti dvou
velkých tepláren v ČR následující pozice:
v rentabilitě vlastního kapitálu 8. místo,
v rentabilitě tržeb 3. místo, v rentabilitě aktiv
6. místo a v tržbách na zaměstnance také 
6. místo. Před ní se zpravidla dostaly pouze
velké elektrárny jako jsou Opatovice, Ško-
Energo (energetický zdroj automobilky
Škoda a města Mladá Boleslav), ECKG
Kladno nebo Energotrans (což je elektrárna
Mělník dodávající teplo do Prahy) a někdy
ani to ne. Žádná energetická společnost
z Plzeňského kraje se Plzeňské teplárenské
nemůže ani přiblížit. Dokumentovat to mů-
žeme i na rozdílu mezi Plzeňskou tepláren-
skou a Plzeňskou energetikou, tj. mezi spo-
lečnostmi, které jsou si v rámci zmíněných
krajů nejpodobnější. Plzeňská energetika
se umístila vždy hůře než Plzeňská tep-
lárenská a to postupně ve stejných kate-
goriích na 14., 13., 18. a 17. místě. A to
i přesto, že Plzeňská energetika čerpá
stejné výhody účasti na elektroenergetic-
kých trzích jako Plzeňská teplárenská. 

Ing. Miroslav Zajíček
Vysoká  škola ekonomická

Praha

Plzeňská teplárenská 2. v kraji a 18. v České republice
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“Nové“ Plzeňské služby

�� Pane řediteli, jaká je Vaše strategie, již jste si
před více než rokem stanovili?

Při přerodu společnosti bylo nutné zachovat jako
samozřejmost dosavadní činnosti, související
s dodávkami tepla do domácností, škol, školek,
podniků a institucí. Spektrum našich služeb jsme
ale ihned začali rozšiřovat – když už nás potrubí
dovede až k nim domů, musíme být přece schopni
jim poskytnout i další služby, související s bydle-
ním. Konečný zákazník neměl zaznamenat změnu
v úrovni  poskytovaných  dosavadních služeb, která
by ho „rozladila“, a  zároveň měl začít vnímat, že
pod novým názvem se skrývá silný a stabilní
obchodní partner s mnohem větším portfoliem
nabízených služeb.
����Pod novým názvem…?

Ano, původně se společnost jmenovala Plzeňská
distribuce tepla a jedna z významných změn, které
logicky  nastaly, byla změna názvu a samozřejmě
nové logo.

Je velmi důležité, aby nás naši klienti vnímali jako
firmu, která může za své vysoce kvalitní služby po-
žadovat příznivé ceny, ale která, přestože je z části
vlastněna Plzeňskou teplárenskou a městem Plzní,
není jimi nijak „dotována“. Z toho vyplývá, že své
náklady si musí bedlivě hlídat, a proto zaměstnávat
jen skutečně takový počet odborníků, který je
nezbytně nutný pro chod společnosti.  Tato opatření
nás v loňském roce přivedla ke snížení zaměstnan-
ců zhruba o třetinu, ze 71 na 52 osob. I to je součástí
nové image - budování společnosti s menším
počtem kvalifikovanějších  zaměstnanců.

Poslední průzkum mezi Plzeňany, který jsme
nedávno provedli, nám potvrdil, že strategie, kterou
jsme zvolili,  vede správným směrem. Zaznamenali
jsme velký rozdíl v tom, jak  lidé vnímali název spo-
lečnosti chvíli po změně a jak v současnosti. Na
začátku nebylo nic výjimečného, když si nás pletli
například s dopravními podniky! 

Nyní se při položení stejné otázky  téměř nestalo,
díky práci našeho obchodního a marketingového
oddělení, aby drtivá většina dotázaných  nevěděla,
čím se naše společnost zabývá. A to je pro nás
velmi dobrá zpráva.
���� Řekl jste, že zákazník neměl zaznamenat
jakoukoliv negativní změnu v již poskytovaných
službách, ale zároveň, že jej čeká i něco navíc.
Prozradíte nám, co je to, to „navíc“?

Nejdříve, pro připomenutí, co je to dosavadní.
Historicky svou činností Plzeňské služby (dříve
Plzeňská distribuce tepla) navazují na výrobu tepla
v Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetice,
a tudíž se zabývají především dodávkou tepla,
teplé vody a  následným rozúčtováním nákladů. To
byla a je významná část služeb, jež poskytujeme
a u kterých nám  velmi záleželo na tom, aby změna
společnosti konečného zákazníka nijak „nebolela“.

����… a to navíc?
Portfolio našich

služeb se stále roz-
šiřuje a jedním z od-
větví Plzeňských slu-
žeb které vzniklo,  je
správa nemovitostí.
Za posledních šest
měsíců s námi pode-
psalo smlouvu o sprá-
vě přes šestset nových bytových jednotek, což 
je nárůst zhruba o 25%. 
���� Proč, myslíte, k Vám přechází tolik zá-
kazníků?

Kromě kvalitních služeb, které jsem zmiňoval
výše, jako jediná společnost na trhu poskytujeme
svým klientům na bezplatné lince 800 505 505
NON-STOP havarijní dispečink. Chceme jít dál
a zřídit pro NAŠE klienty na tomto čísle  tzv. call
centrum, kde se pomocí zaváděného informačního
systému ZEUS dozví vše, co je zajímá o jejich
domě, nebo o naší společnosti. V praxi to bude
znamenat, že po zavolání na 800 505 505 jim bude
nejen zajištěna  pomoc havarijní služby, ale v rámci
call centra poskytnuty i další  informace. 

Pro uvedení příkladu – jak jsem již zmiňoval, 
historicky jsme největším rozúčtovatelem nákladů
na teplo a teplou vodu v Plzni. Zavedením infor-
mačního systému ZEUS se náš zákazník dozví,
jaká byla třeba jeho spotřeba tepla během minulých
let, částku, kterou za onu spotřebu zaplatil a kolik
díky namontovaným elektronickým poměrovým
měřidlům TELMETRIC plus ušetřil. Velmi jedno-
duše řečeno, dozví se zde veškeré informace 
o službách, na které má s námi uzavřenou smlouvu
a které mu poskytujeme.

Tohle je ovšem pouze malá část toho, co
jsme připraveni našim zákazníkům v rámci rozši-
řování a zdokonalování  služeb na bezplatné  lince
800 505 505 poskytovat.

Další zajímavostí je budování optické sítě
v Plzni. V současné době vzniká pilotní projekt,
který  našim klientům v praxi přinese možnost zave-
dení např. kabelové televize, internetu, telefonu…
atd. Podrobněji se  o této jistě zajímavé nabídce
zmíníme příště.

Cílem celého našeho snažení je spokojený
zákazník. A takto spokojená klientela se nám 
rozrůstá, což je pro mě vizitka o vysoké kvalitě
námi odváděné práce a správném směru rozvoje
společnosti.

Plzeňské služby jsou významnou společností
na plzeňském trhu a my jim můžeme jen popřát,
aby cesta, na kterou vykročily, vedla k prospě-
chu nás, kteří jsme, nebo budeme, jejich spo-
kojenými klienty. (ni)

Od doby, kdy se PLZEŇSKÉ SLUŽBY přerodily do nové společnosti a staly
se městskou akciovkou, uplynul více než rok. Podstatou a hlavním cílem
této společnosti se stalo poskytování služeb spojených s bydlením, a jak
sám název napovídá, poskytování SLUŽEB především zákazníkům
PLZEŇSKÝM. Na dotazy, které se týkají akciové společnosti Plzeňské služby,
odpovídá Ing. Ivan Hašek, ředitel společnosti.

Cenová 
nabídka

Základní služby
Vedení podvojného účetnictví

79,- Kč
za bytovou jednotku měsíčně

Standardní služby
Vedení podvojného účetnictví

Oblast provozní

Oblast ekonomicko správní

Oblast stavební

Naše nejčastěji 

využívané služby

Vhodné pro společenství 

vlastníků

a bytová družstva

110,- Kč
za bytovou jednotku měsíčně

Nadstandardní služby
Komplexní zajištění 

tzv. facility managementu

Ostraha objektu

Údržba venkovních ploch

Doporučujeme pro nově 

postavené domy

125,- Kč
za bytovou jednotku měsíčně

Kontakty:
Plzeňské služby a.s.

Ed. Beneše 23, 301 00 Plzeň
IČ: 25205960

www.plzenskesluzby.cz
www.rozuctovani.cz

tel.: 377 499 206, fax: 377 423 509
bezplatná infolinka 800 505 505

Ceny za správu bytů

Plzeňské služby nabízejí
TŘI BALÍČKY SLUŽEB

Ing. Ivan Hašek,
ředitel Plzeňských služeb
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Zpravodaj Plzeňské teplo vydává: 

Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 1, 304 10 Plzeň, 

e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111

Plzeňské služby, a. s., Edwarda Beneše 23, 301 00 Plzeň, 

e-mail: info@plzenskesluzby.cz, tel.: 377 499 206

Bezplatná infolinka 800 505 505

Dětský den v ZOO Plzeň s Plzeňskou teplárenskou

v  sobotu 31. května od 10 do 17 hodin

Příjemný den plný her připravuje v pro-

storách plzeňské ZOO Plzeňská tepláren-

ská už tradičně, letošek nebude výjimkou.

Na děti bude čekat nejen obří nafukovací

skluzavka, bungee trampolína a skákací

hrad, ale především spousta soutěží 

a kontaktů s obyvateli ZOO – zvířaty. Vítě-

zové soutěží budou moci spolu s ošetřova-

teli zvěře krmit nejen tučňáky, ale třeba

i šimpanze.

Vstupenkou pro děti do 15 let bude jaké-

koliv vlastnoručně namalované zvířátko -

počínaje blechou a konče třeba dinosau-

rem. O dinosaury půjde totiž letos také –

poprvé bude dětem zdarma přístupný 

i k ZOO Plzeň přiléhající Dinopark, v němž

bude dokonce po celý den cukrová vata pro

děti zdarma.

Tradici zachovají i členové Hasičského

záchranného sboru Plzeň, kteří přijedou

jako každoročně předvádět svoji techniku

na louku před ZOO.

A tak nezbývá než doufat, že nám i letos

vyjde tak hezké počasí, jako vloni.

Stěhování do nového bytu bývá zpravidla důvodem
k radosti, ale obvykle se brzy ukáže, že je to i starost.
Provoz v novém bytovém objektu je třeba nejen nej-
dříve rozjet, ale co nejrychleji také nastavit parametry
tohoto provozu - zajet do nějakých kolejí. Navíc, v sou-
ladu se zákonem o bydlení, nelze přeskočit ani některé
administrativní úkony. Například ustavit Sdružení vlast-
níků jednotek – SVJ, a postarat se o to, kdo se bude
správě bytového objektu věnovat, což zpravidla před-
stavuje výběr tzv. správcovské firmy. Své o tom ví
předseda výboru Společenství pro dům Lidická 1438 –
1441 v Plzni, pětatřicetiletý Radek Lorenc.

„Náš objekt, který je známý spíše jako Mikulka
a najdete ho vedle aleje Svobody, cestou do Fakultní
nemocnice, byl zkolaudován v roce 2006, ale stěho-
vali jsme se do něj postupně. Naše společenství bylo
zapsáno do rejstříku až 3.ledna 2008 a v té době
jsme také změnili správcovskou organizaci, která se
má o náš dům starat. Využili jsme nabídky Plzeň-
ských služeb.“, říká R. Lorenc a hned také vysvětluje,
co obyvatele domu ke změně vedlo.

„Ke změně správce nás vedly především potíže
s komunikací, která naopak u Plzeňských služeb fun-
guje bezvadně. A� se děje cokoliv, získáváme všech-
ny potřebné informace, ta společnost s námi prostě
„mluví“, na rozdíl od jejich předchůdců.“

Potíž byla dříve například v tom, že správcovská
firma chtěla komunikovat s obyvateli celkem 52 bytů
v objektu výhradně prostřednictví tříčlenného výboru
SVJ. Navíc v novém domě mají mnozí obyvatelé
spoustu všetečných otázek, na které výbor ani nezná
odpovědi. Musí je zjiš�ovat u správce a role „tlu-
močníka“ jistě není rolí pro členy výboru ani jeho
předsedu.

„Hned na prvním set-
kání s představiteli Pl-
zeňských služeb získali
všichni obyvatelé domu
potřebné informace,
řekněme ‘návod’ jak se
chovat a co dělat při
vznášení nějakých po-
žadavků, na koho se
v Plzeňských službách
obrátit. Právě správná
komunikace je strašně
důležitá a my můžeme
řešit naprosto konkrétní
problémy s dokon-
čováním někte-
rých záležitostí –
zasypání jímky,
oplocení, vjez-
dovou bránu,
parkovací místa
pro invalidy a pro
návštěvy…“, vypočítává
předseda výboru SVJ a upozor-
ňuje i na to, že u původního správce bylo problémem
zřízení vlastního účtu SVJ, což jinak bývá obvyklá 
záležitost.

„Všechny naše platby probíhaly prostřednictvím
účtu správce a to se nám moc nelíbilo, nepůsobilo to
moc důvěryhodně. To není žádné obviňování, jen
konstatování, že chceme do nakládání s našimi pe-
nězi vidět. U Plzeňských služeb to samozřejmě šlo
zařídit. A to je další pozitivum Plzeňských služeb –
rychlost. Například popelnice, což je pro provoz domu

důležitá věc, jsme řešili s původním správcem
dva měsíce. Plzeňské služby je zařídily do

druhého dne, a to s námi ještě ani neměly
podepsanou smlouvu.“, konstatuje R. Lorenc.
SVJ „Mikulka“ využívá zatím jen jeden ze

základních balíčků služeb, které Plzeňské služby
nabízejí. Využití rozšířenější palety dalších služeb prý
budou ještě zvažovat na základě zkušeností, což jistě
nepostrádá logiku.

„Na závěr se snad patří poděkovat Plzeňským
službám za vstřícnost, takhle jsem si služby při sprá-
vě domu představoval.“, uzavírá Radek Lorenc.

Jak je uvedeno na jiném místě tohoto čísla 
Plzeňského tepla, Plzeňské služby získaly jen za
posledních deset měsíců na 600 nových klientů, pro
něž budou spravovat bytový fond. I to má, jak je
zřejmé, svoji logiku.

Tak jsem si to představoval
říká o Plzeňských službách předseda výboru SVJ


