
S trochou nadsázky by se dalo
říci, že Plzeňská teplárenská vstou-
pila do řad demoličních firem. Před
pár lety získala zkušenosti s bou-
ráním výtopny na Doubravce v Tě-
šínské ulici, a te� se zkušenosti
hodí. V současné době totiž pro-
bíhají dvě největší demolice v Plzni
právě v naší režii.

Komín
Nejvíc viditelná asi je a bude likvi-

dace výtopny na Borech. Samotná
budova už mizí a v březnu by po ní
neměla být ani památka. Opuštěný,
85 metrů vysoký komín, bude po-
stupně rozebírán v březnu a dubnu
letošního roku. 

Právě s komínem je největší sta-
rost, protože jsou na něm umístěny
telekomunikační antény – musí se
tedy čekat, až skončí platnost pří-
slušných smluv. Ani odstřel komí-
na, jinak celkem obvyklá záležitost,
nepřipadá v tomto případě v úvahu,
protože panuje obava, že by pada-
jící kolos poškodil spoustu inže-
nýrských sítí, které vedou v jeho
blízkosti.

V části areálu už staví Domažlic-
ký stavební podnik obchodní cent-
rum Plus, a tak teplárenskou minu-
lost bude připomínat jen správní

budova, v níž zatím sídlí dceřiná
společnost Plzeňské teplárenské –
Plzeňské služby. I ty ale areál opus-
tí, až v mateřském podniku vyroste
nová správní budova – potom
budou Plzeňské služby pěkně do-
ma pod dohledem.

Udírna
ZŘUD je sice hrozná zkratka, ale

symbolizoval kdysi něco velmi pří-
jemného – znamenalo to „Západo-
české řeznické a uzenářské druž-
stvo“. Spolu s firmou Jatky Plzeň ale
ZŘUD před deseti lety zbankrotoval
a areál chátral až do podoby nevy-
užitelných ruin. V loňském roce dal
správce konkurzní podstaty tento
majetek do dražby a v ní ho za vyvo-
lávací cenu necelých 11 miliónů
koupila Plzeňská teplárenská. Proč?

„Především jsme měli obavy, aby
areál nekoupil někdo jiný a nebránil
pak dalšímu provozu nebo rozvoji
teplárny“, říká k tomu generální ře-
ditel PT Tomáš Drápela. „Na rovinu
řečeno jsem měl strach z nějakého
„vydírání“. Ale ten pozemek má roz-
lohu dva hektary, leží v centru města
prakticky u hlavního tahu na Prahu,
a tak to byl za tu cenu i docela dobrý
obchod.“, nezapře v sobě generální

Pěkná 
osmnáctka
Čtenáře trochu zklamu, nebu-

de řeč o soutěži Česká miss,
ani o konkurenční Miss ČR.
Bude řeč o žebříčku Sto nej-
úspěšnějších českých firem,
který sestavila společnost Top
Press a publikovala Mladá fron-
ta DNES 7.ledna 2007. Použily
přitom měřítek renomovaného
amerického časopisu Forbes,
který sestavuje takový žebříček
v rámci USA a světa.

Hlavním kriteriem je obrat
a zisk na zaměstnance a také
zisk z obratu. Plzeňská tep-
lárenská se v tomto žebříčku
objevila na 18.místě. Před námi
samozřejmě nebyla žádná jiná
česká teplárna, částečně srov-
natelná je jen opatovická elekt-
rárna (na místě třináctém).
Gigant ČEZ? Třicátý pátý. Dal-
kia? Třicátá šestá. Teplárny
srovnatelné s plzeňskou? V že-
bříčku se vůbec neobjevily.

V rámci Plzeňského kraje
(zveřejnila opět Mladá fronta
DNES 8. ledna 2008), z toho
vyšlo 2. místo – za Stockem, 
ale před Prazdrojem, Bohemia
Sektem a pohrobky bývalé
plzeňské Škodovky.

Jistě, nejsme ani zdaleka
pupek světa, ale je docela
příjemné vědět, že Plzeňská
teplárenská si, skromně řeče-
no, asi nevede tak úplně
špatně. Z tohoto pohledu je
správné vnímat oceněných
osm teplárenských pracovníků,
jejichž fotografie zdobí tuto
stránku Teplárníka. Je-li naše
firma tak dobrá v rámci kraje a
republiky, pak to nepochybně
platí také o nich, protože právě
zaměstnanci jsou spolutvůrci
úspěchu.

A samotná Plzeňská tep-
lárenská? Viditelně už dospělá,
velmi štíhlá, vzhledem k „bio-
potravě“ i čistá…. Prostě doce-
la pěkná osmnáctka. Jako z hororu vypadá Borská výtopna s rozpáranými střevy.

Ocenění pracovníci za rok 2007

za mimořádnou iniciativu,
spolehlivost, aktivní řešení
provozních problémů

za dlouhodobě nadstandardní
přístup k pracovním povinnos-
tem a osobní odpovědnost

za dlouhodobě nadstan-
dardní přístup k pracovním
povinnostem

za cílevědomé a svědomité
provádění rozborů uhlí a bio-
paliv

za vynikající zvládnutí demolic
a bezchybný průběh staveních
částí velkých investičních akcí
(suška biomasy, suchý konden-
zátor TG1)

Jiří Král Karel Majner Helena Brunová
za příkladný přístup k plnění
pracovních povinností

byla oceněna za mimořádnou odbornost a pečlivost věnovanou účetnictví a oblasti majetku.
Z důvodu jejího onemocnění foto zatím chybí.

Helena Těthalová Ilona Dobrovská 

Vladimíra Krommerová 

Jan Krejsa 
za dlouhodobě výborné plně-
ní pracovních povinností

Miloslav Venglář 

Kolektivní smlouva
pro roky 2008 a 2009 podepsána

Rok 2007 se vydařil

číslo 1 - 2008

Vraky patří do šrotu

5. února 2008 podepsali generální
ředitel Tomáš Drápela a  předseda
0S ECHO Plzeňské teplárenské
Pavel Kasinec kolektivní smlouvu
pro letošní a příští rok.

Všechny hlavní body z předcháze-
jící smlouvy zůstávají zachovány, ke
změnám došlo jen v následujících
bodech:

- mzdové tarify se zvyšují o 5%
- všechny příplatky, vyjádřené v koru-

nách se zvyšují - všechny o 0,50 Kč
- příspěvek na penzijní připojištění

se zvyšuje o 10%
- příspěvky na dětskou rekreaci se

zvyšují o 10%
- byl zpřesněn sborník příplatků za

ztížené prostředí

Za rok 2007 dosáhla Plzeňská
teplárenská druhého nejlepšího hos-
podářského výsledku ve své historii
516 milionů Kč. Plánovaný výsledek
jsme tak překročili o 78 milionů

korun. Za rokem 2006 jsme sice
zaostali o 20 milionů, pokud ovšem
výsledky roku 2006 snížíme o mi-
mořádné položky (např. výplatu divi-
dend a prodej emisních povolenek),

překonali jsme rok
2006 o 73 milionů
Kč. Nejvíce se na
úspěchu podílely
tržby za elektrickou
energii - plán byl
překročen o 68 mili-
onů Kč, a úspora
v nákladech na uhlí
- 23 milionů korun.
V prodeji tepla jsme
naopak díky ex-
trémně teplé zimě
nesplnili tržby o 115
milionů Kč.

dokončení na straně 2

Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním 2003 -2007



Rozsáhlé prostory plzeňské Alfy už třetím
rokem pojmuly 20.prosince 2007 nejen
všechny zaměstnance Plzeňské teplárenské
(s výjimkou posádky, která nutně musí zůstat
„na palubě“), ale i pracovníky dceřiných spo-

lečností – Plzeňských služeb a Autodopravy.
Poté, co se účastníci trochu „rozkoukali“,
nastala chvíle pro jediný oficiální bod progra-
mu – vyhlášení oceněných pracovníků za
rok 2007. (Jejich fotografie a stručnou cha-
rakteristiku činnosti najdete na první straně
tohoto listu – pozn. red.). Všichni je převzali
z rukou generálního ředitele T. Drápely. 

Poslušně hlásím…..
…. že po dobu mojí služby se nic mimo-

řádného nestalo – to by se dalo zahlásit při
zahájení, průběhu i ukončení loňské oslavy,

protože všechno probíhalo normálně ve
správné časové posloupnosti:
� dámy se nejdříve nenápadně okukovaly

(a kritizovaly)

� sfinga hlídala diplomy oceněných pra-
covníků

� kuchař Lukáš Chvojka chystal jídlo
� ocenění pracovníci byli odměněni po-

tleskem
� teplárenský národ se mohutně připravoval

na turnaj v bowlingu
� pivo teklo proudem
� všichni působili spokojeným dojmem

Dcerka pokořuje matku, 
ale bez kapříků

Miloslav Kolařík se jmenuje ten člověk,
který mívá obvykle tyhle věci na svědomí, 

a obvykle mu to vychází. Umí, se vší korekt-
ností, sportovní aktivity nastavit tak, že 
„teplárenská vítězí“. Ale tentokrát to nevy-
šlo, protože, bowlingový turnaj v Alfě, které-
ho se zúčastnilo sedm  týmů, vynesl na nej-
vyšší místo pomyslného stupně vítězů 
družstvo mužů Plzeňských služeb a jen 

o stupínek níže  ženy z této „dcerky“! Až 
jako třetí se umístilo družstvo výrobního ře-
ditele, bramborovou čtvrtou medaili si odne-
sl tým ředitele obchodního, pátí byli lidé
z úseku technického ředitele, výrobní blok si
odnesl místo páté a, světe div se, na místě
posledním skončilo družstvo ředitele gene-
rálního! Alespoň je zřejmé, že organizátoři
nelovili „kapříky“ …..

I v soutěži jednotlivců uspěl nejlépe re-
prezentant Plzeňských služeb – Tomáš
Sýkora, následován svým soukmenovcem
Oldřichem Okrouhlým. Třetím místem uhájil
čest Plzeňské teplárenské Jiří Král z družs-
tva obchodního ředitele a čtvrtým Ondřej
Konáš z družstva ředitele výrobního.

Dvojí výklad

Výsledky bowlingového turnaje mají
ovšem dvojí výklad, jak se komu hodí:
Varianta A - v Plzeňských službách nemají
co na práci a celé dny tráví tréninkem, aby

se pak proti Plzeňské teplárenské matce
mohli vytahovat.
Varianta B - v Plzeňských službách se
nějak sešli sportovně/barově vyhranění
a zkušení lidé.

Podle vlastního 
vkusu 

Stejně jako je možný nejméně dvojí
výklad úspěchu Plzeňských služeb v bowlin-
gu (pravdou bude asi také „trochu klika“),
stejně tak si nejméně dvojí způsob strávení
společného večera mohli vybrat všichni
zúčastnění. 

Bowling, tanec, debaty, pivo, nealko nebo
i něco ostřejšího….

V úvodu večera řekl generální ředitel
Tomáš Drápela: „Já jsem vám kdysi slíbil, že
takhle budeme slavit každý rok, když se
bude firmě dařit….“. Hospodářské výsledky
(viz první strana) jsou neobyčejně

dobré, a také ostatní ukazatele nasvědčují, 
že podmínka generálního ředitele je splněna.

Takže si přejme hodně oslav i v příštích
letech.

Technika vítězí 
nad člověkem

Takový závěrečný mezititulek musí vyděsit
každého energetika s hrůznou představou kle-
sajících rafiček na všech možných indikáto-
rech. Ale zcela výjimečně může i potěšit. To
když v pozdějších hodinách předvánočních
a předsilvestrovských oslav selže fotoaparát.
Což se stalo letos a přihodí se, světe div se,
snad i v letech příštích. Žádné fotografie
z doby po dvaadvacáté hodině prostě nejsou
raději k dispozici……
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ředitel svoji původní matematickou 
a finančnickou profesi.

Z horních pater Plzeňské tepláren-
ské byl řadu týdnů hezký výhled na
„odkrytá střeva“ uzenářského provo-
zu, včetně jámy, kde se kdysi
skrývala udírna (viz foto). Ze strany
opačné se zase nabízel pohled na
kontrast likvidovaných starých ne-
potřebných provozů a moderního
areálu teplárny. Možná by se v tom
našel i závan nostalgie – staré poho-
dlné vepřové časy končí, je tu
moderní energetický věk. Tak trochu
„Postřižiny“ – Plzeňská teplárenská
je symbolem nových časů.

Spolu s likvidací areálu ZŘUD se
svezou i dva rodinné domky v jeho
těsném sousedství, postup ale brzdí
přeložky sítí, které musí provést spo-
lečnost ČEZ.

Konec provizorií
Aby toho nebylo málo, po bývalé

ubytovně (viz foto u sousedního člán-
ku) už zbyla jen volná plocha. Zmizí
i UNIMO buňky. Kanceláře a lékařská
ordinace se z nich přestěhují do
plánované nové provozní budovy.

Až tyhle bourací orgie, které při-
jdou na 8 miliónů korun, skončí,
bude mít Plzeňská teplárenská
důstojnou podobu, obklopena bude
i okolím, které bude odpovídat jejímu
významu v rámci města a kraje.

Já jsem vám to slíbil

dokončení ze strany 1

Kdysi udírna s příjemným obsahem, dnes obyčejná díra v prostoru demolice areálu ZŘUD.

Ruiny před Plzeňskou teplárenskou jako symbol. To staré definitivně končí a teplárna 
v nejlepší formě pokračuje.

Vraky patří do šrotu Bourátorka
Když v  únoru 1988 nastupovala Helena Brunová do Plzeňské teplárenské
jako „správce staveb“, jejím prvním úkolem bylo vybudování ubytovny,
která se právě začínala stavět. Te�, přesně po dvaceti letech, bylo jejím 
úkolem tuto stavbu zbourat….. „Bylo to tady moje první dítě“, říká.

Její fotografii najdete na titulní straně
tohoto čísla Teplárníka mezi pracovníky,
oceněnými za rok 2007, mimo jiné za
„zvládnutí demolic“. „Skutečně je to tak,
že poslední dobou mám na starosti spíš

bourání než stavění. Vyzkou-
šela jsem si to před pár lety
na výtopně Letná a te� se mi
zkušenosti hodí.“, říká paní
Helena. Ale není to tak úplně
pravda, protože právě v po-
slední době je podepsána
pod stavebními částmi tako-
vých investic, jako je třeba
sušárna biomasy.

To není nic na mávnutí rukou, protože
investice se nejen dlouhodobě zvažují,
ale také dlouhodobě ovlivňují hospoda-
ření celé firmy. A jejich dobrá příprava
i realizace je základem úspěchu.

„Stavařina je tady moje hlavní sta-
rost“, pokračuje H. Brunová. „Vždycky
se začíná někde v zemi. Nejdřív do-
dávám potřebné podklady pro každý
projekt. Stav sítí, stávající dispozice – 
od toho se každý projekt odvíjí. Zajiš�uji
stavební povolení a všechny potřebné
náležitosti.“

Ve firmě je notoricky známo, že Hele-
nu Brunovou je dost obtížné zastihnout
v kanceláři, protože: „Jak tady mám
nějakou firmu, raději jí koukám na prsty,

všechno si chci zkontrolovat.“  Ale přes-
to nechybí kanceláři domácký prvek –
akvárium. „To jsou moje děti tady v kan-
celáři. Mám tu velikánskou škrabku, ale
ta je te� schovaná. A podívejte, pěkný

pancéřníček, ten se tu vyvaluje
v mechu. Měla jsem tu třináct
let velikou závojnatku, ta byla
tak ochočená, že se vzala 
takhle na ruku a dala se pohla-
dit Ta byla úžasná….“

Klika je, že o dovolené může
ryby nakrmit syn H. Brunové.
Pracuje také v Plzeňské tep-
lárenské, na velíně.

Zasvěcení navíc prozradí, že je ochot-
na poradit a pomoci i s výběrem rostlinek
na skalku.

„Já jsem tady spokojená, protože se
tu pořád něco děje, každý den je jiný,
není to stereotyp. Občas mi sice někdo
vynadá, kde zase vzal vítr střechu, ale
alespoň se nenudím. Mám ještě pár let
do penze, tak bych chtěla zbourat ještě
výtopnu na Hrádecké….“ směje se Hele-
na Brunová. Asi by si ráda vysloužila
indiánské jméno „Ta, co zbourala všech-
ny výtopny“.

Ale ačkoliv to otevřeně nepřizná,
pokud dojde k výstavbě „zeleného
bloku“, tak tu si prý opravdu pořádně
užije. Říkají zasvěcení.

Plzeňská teplárenská - Patří k nejúspěšnějším firmám v České republice. Vyhodnotila to Mladá
fronta DNES v lednu letošního roku.

Teplárenské orchideje - Rodí se rozsáhlý projekt dodávek tepla pro rozšířené skleníky v Plzni.
Teplárenské tlapky - Plzeňská teplárenská řadu let podporuje výcvik psů pro postižené.
David a Goliáš - Porovnání využití biomasy v Plzeňské teplárenské a v ČEZu. Kdo dělá více pro ochranu životního prostředí?
Havárie na sítích - Stávají se, ale zákazník je většinou ani nezaregistruje. Povídání o tom, že co vypadá samozřejmě, 

někdy samozřejmé není.
Plzeňské služby - Klienti začínají chápat výhodnost správy bytů od dceřiné společnosti Plzeňské teplárenské.
Skládka v Chotíkově - I tam se probouzí jaro. Rekultivace skládky a její ekologický provoz v režii Plzeňské teplárenské.
Teplá zima - Možná si budeme muset zvyknout. Ale hospodaření Plzeňské teplárenské se opírá o kogenerační výrobu

energie, takže ji případné klimatické změny neohrozí.

Co si přečte v Plzeňském teple?
Plzeňské teplo vyjde 

v březnu 2008

Konec roku bývá spojen nejen s oslavami příchodu roku nové-
ho, ale také s hodnocením toho, jehož čas se už nachyluje. Není
důvod, proč by Plzeňská teplárenská měla být výjimkou.


