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O zatloukání
skob
Některé lidské činnosti nemají dobrou
pověst. Třeba zatloukání skoby si mnozí
ihned spojí s oprátkou. Ale pohled horolezce bude úplně odlišný. Ten raději používá
množné číslo, protože zůstat viset jen na
jedné skobě považuje za nadměrné riziko.
Budeme-li hledat podobnost uvedeného
srovnání s podnikáním, můžeme zaregistrovat také nejméně dva rozdílné postoje.
Jeden vede k preferování jediného podnikatelského oboru a dokonce v té nejužší
specializaci v jeho rámci. Prostě soustředění sil do jednoho bodu a v něm pak dosahování špičkových výsledků. Když se to podaří, výsledky bývají báječné. Ale jen do doby,
kdy přestane být právě o tento úzký obor
z nějakého důvodu zájem. Pak se ukáže
riziko onoho „zavěšení na jediné skobě“,
mnohdy s nepříjemnými následky.
Druhý pohled vede k „zatlučení více skob“,
říkejme tomu třeba diverzifikace. Trochu se
při ní sice rozptyluje soustředění na více
stran, ale vytržení jedné skoby ze skály
nemá fatální důsledky, firma jede dál.
Převedeno do podmínek Plzeňské teplárenské to znamená, že bylo dobře soustředit
se na produkci tepla pro Plzeň – hlavní úkol
naší společnosti. Ale bylo také dobře věnovat se současně výrobě elektřiny, která nám
přinesla velmi dobré zisky. Tyto „elektrické“
peníze jsme ale neprojedli. Investovali jsme
je. Například i do rozvoje teplárenské sítě
a do novátorského oboru využívání biomasy
k energetickým účelům. Zatloukali jsme tak
další skoby.
Co to te znamená? Není žádným tajemstvím, že (vzhledem k tzv. krizi) ceny elektřiny výrazně poklesly – s takovými zisky
z jejího prodeje jako dosud asi nyní počítat
nemůžeme. Ale teplo (a také chlad!)můžeme
dodávat řadě nových zákazníků.
Ví se i to, že na obzoru se rýsují problémy
s dodávkami uhlí. A ačkoliv biomasa jako
palivo v naší teplárně nikdy nemůže tradiční
uhlí úplně nahradit, přece jen je nyní o to
vítanějším palivem.
Palivem se v rozvinutých zemích stále
více stává i to, co dosud za palivo považováno nebylo, totiž komunální odpad. V tomto
čísle Plzeňského tepla o tom přinášíme příklad ze sousedního Rakouska. I takový
postup by se možná mohl v budoucnu stát
další „skobou“ – tou horolezeckou, která
spolu s dalšími jistí. Ne všichni s tím souhlasí.
Jaro je tady a léto za dveřmi. Vytápění
a energetika touto dobou poněkud ztrácejí
na váze. Využijme tedy těchto chvil alespoň
ke společným úvahám o zatloukání skob.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Mámu a tátu suplují tety
Na první pohled si můžete připadat úplně stejně
jako v jeslích nebo mateřské škole. Barevně vyzdobené stěny, malé postýlky a všude kolem spousta
hraček. Rozesmáté a na první pohled spokojené
děti. Jenže rozdíl je v tom, že tyhle děti si odsud
nikdo z rodičů či blízkých nevyzvedává a neodvádí
si je každý den domů. Máma ani táta je večer neuloží do postýlky a nepřečte jim pohádku na dobrou
noc. Jejich domovem je Kojenecký ústav s dětským
domovem v Plzni. Jsou tu proto, že ti, kdo je přivedli
na svět, nejsou schopni se o ně postarat. Naštěstí
jsou tu tety, které se jim snaží domov nahradit. Za
několik let se v Kojeneckém ústavu s dětským
domovem v Plzni vystřídaly stovky dětí, které čekají až kdosi kdesi rozhodne, zda se vrátí do rodiny,
které mnohdy nelze ani rodinami nazvat, k matkám,
které jsou matkami jen podle zápisu v rodném listě
nebo jestli se dostanou co nejdřív do náhradních
rodin, aby v roli vytoužených a milovaných dostali
šanci na šastné dětství. „U nás mají kojenci a batolata veškerou péči, jen tu mámu a tátu jim samozřejmě nemůžeme nahradit,“ potvrdila ředitelka
zařízení MUDr. Jana Tytlová.

Kojenci, batolata a Šneček
Zařízení poskytuje komplexní péči dětem od
narození do tří let věku. „Jsme příspěvkovou organizací Magistrátu města Plzně a pracujeme na dvou
vzájemně propojených pracovištích. První je Kojenecký ústav se sídlem v Plzni, Na Chmelnicích
a druhou je dětský domov v Partyzánské ulici,“
upřesnila ředitelka. „V zařízení v Partyzánské ulici
pečujeme o děti od 1 do 3 let. Momentálně tu máme
34 dětí, které nemohou ze závažných důvodů zůstat ve vlastní rodině. Jde o děti zdravé, o děti se
specifickými zdravotními potížemi a o děti s postižením trvalého rázu – hendikepem tělesným, mentálním či smyslovým . O děti pečují zkušené ´tety´ dětské sestřičky pod vedením lékaře a psychologa,“
uvedla ředitelka. Denní režim nejstarších batolat se
podobá předškolskému zařízení. Chodí pravidelně
na vycházky, poznávají svět, hrají si v herně nebo
na zahradě. „Děti přijímáme na základě soudních

MUDr. Jana Tytlová

rozhodnutí nebo na žádost zákonných zástupců.
Poměrně velkou skupinou jsou důvody sociální.
Například se rodiče nechtějí, nedokážou, či neumí
postarat o své dítě. Naší snahou je vytvořit dětem
co možná nejvíc podobné prostředí jaké je v rodině.
Máme tak čtyři rodinné buňky, kde jsou čtyři až pět
dětí, o které se stará stále stejný kolektiv tet. Rozdělili jsme si je na modrásky, žluásky, kuřátka
a medvídky,“ popsala ředitelka. Vedle dětí poskytuje zařízení pomoc v tísni i matkám. „Součástí našeho zařízení je i pokoj pro matku s dítětem. Účelem
je naučit matky pečovat o své dítě pod dozorem
odborného personálu a pomoci matce překlenout
její tíživou sociální či zdravotní situaci. Mimo jiné
nabízíme poradenskou činnost, především v rámci
náhradní rodinné péče nebo i rodičům dětí, které se
vrátily do původní rodiny,“ upřesnila ředitelka.
V rámci Kojeneckého ústavu bylo zřízeno také
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček. V jednom či dvou pokojích mohou být
dočasně umístěny děti, které byly odebrány rodičům v okamžiku, kdy jim šlo leckdy doslova o život.
Šneček se postará i o děti z rodin, které se přechodně ocitly v tísni.

Ke štěstí nechybí nic,
až na jedno - dítě
Ten scénář bývá stále stejný. Je jim kolem třiceti, pětatřiceti. Mají všechno: svůj byt, dobře rozjetou
kariéru, klidné manželství. Ke štěstí jim nechybí nic.
Až na jedno. Dítě. Mnoho bezdětných manželských
párů se rozhodne požádat o adopci. Vyplňují formuláře a dotazníky, chodí na psychologické testy,
účastní se přípravy žadatelů. Jejich cesta za snem
není jednoduchá, ale ta radost, když si pak z kojeneckého ústavu nebo dětského domova přivezou
„své“ dítě. Umístění dětí do adopce se daří, od
r. 2000. Díky novému zákonu je cesta dětí k nové
rodině kratší než bývala. Platí, že pokud matka své
narozené dítě v porodnici odmítne, po šesti týdnech
podepíše protokol a dítě je právně volné. V případě,
Dokončení na straně 8
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Štěstí přeje připraveným
Havárie na horkovodní síti je zlou noční můrou každého teplárníka.
Vzhledem k tomu, že v Plzni máme přes dvě stovky kilometrů teplárenských rozvodů, k nějaké té poruše občas dojít musí. Odstranění
havárií bývá obvykle tak rychlé, že zákazníkům zpravidla ani nestačí
vychladnout radiátory. Ale v noci ze 17. na 18. února letošního roku
hrozilo, že to přece jen bude poněkud jinak.
Plzní vede především několik desítek kilometrů
tzv. páteřních rozvodů, zpravidla pod zemským povrchem. Zjednodušeně řečeno je to zdvojené potrubí
(jedna roura tam a druhá zpět), většinou o průměru
700 mm, které dopravuje 132 stupňů horkou vodu
o vysokém tlaku k výměníkovým stanicím. Tam horká
voda předá svoji energii potrubí o menší kapacitě,

vodu z potrubí, stačí jen odstavení té sekvence, na
níž je porucha. Právě toto rozdělení umožňuje relativně rychlé opravy, pokud by neexistovalo, trvala by
oprava řadu dní.
Tentokrát bylo třeba odstavit, vypustit a po opravě
znovu napustit asi osmisetmetrový úsek. Jenže
ouha…

Příliš mnoho energie
Když se podařilo překonat potíže s uvolňováním
ventilů, ukázalo se, že v potrubí naakumulovaná
energie překonává všechna očekávání. A tak, ačkoliv
se na odstraňování závady začalo pracovat ihned,
celou noc trvalo, než potrubí ochladlo natolik, že se
ho mohli montéři vůbec dotknout. Samotná oprava
pak trvala jen asi půldruhé hodiny a potvrdilo se, že
vinu na celé havárii nese závada na trubce o pěticentimetrovém průměru…….

Štěstí přeje připraveným

které vede vodu o nižší teplotě i tlaku do jednotlivých
domů. Je zřejmé, kde páteřní rozvody přišly ke
svému označení – „nesou“ celý systém a dojde-li
k jejich „poranění“, je i celý systém paralyzován.

Zlomená páteř?
Jedna část páteřního rozvodu, který plzeňská
veřejnost vlastně ani neregistruje, vede z Plzeňské
teplárenské pod prostorem U Zvonu, parkem kolem
Západočeského muzea a „Mráčku“ a později se větví
směrem na Bory a na Slovany.
V úterý 17. února večer vyvolala informace, že
došlo k poruše horkovodu těsně u Západočeského
muzea, v Plzeňské teplárenské horečnou činnost. Na
místo hned vyjela montážní skupina Tomáše Čiháka,
organizace opravy se ujal výrobní ředitel Zdeněk
Dongres, na místo přijel i generální ředitel Tomáš
Drápela. Proč takový poprask? Protože bylo ohroženo zásobování teplem pro celé čtvrti Bory a Slovany,
v sázce bylo vytápění pro mnoho tisíc bytů. A jako
naschvál – právě v polovině února přišly slušné
mrazy!

Rozděl a panuj
Na místě se ukázalo, že k nejhoršímu nedošlo.
Potrubí o průměru 700 mm bylo v pořádku. To „jen“
v jednom z přístupových kanálů došlo k poruše
odvzdušňovacího ventilu, z něhož s rachotem unikala přehřátá pára.
Páteřní rozvody jsou naštěstí rozděleny na úseky,
tzv. sekvence, které uzavírají samostatné ventily.
V případě poruchy není tedy třeba vypouštět všechnu

Každý soudný člověk jistě uzná, že porucha na
technickém zařízení může nastat. Jiná věc je být na
ni připraven.
V Plzni existuje už několik let systém tzv. „zokruhování“. Dva největší výrobci tepla v Plzni, Plzeňská
teplárenská a Plzeňská energetika (elektrárna v areálu Škodovky) mají v několika místech svůj potrubní
systém propojen, mohou vzájemně doplňovat své
dodávky či se dokonce, v naléhavých případech,
alespoň částečně zastoupit. Systém je pravidelně
zkoušen, před únorovou havárií naposledy vloni na
podzim.
Naléhavý případ nastal a ukázalo se, že všechno
funguje. Plzeňská energetika dokázala nouzově
zásobovat sídliště na Borech (díky!) a Slovany

z největší části zásoboval narychlo do provozu uvedený jinak už nepoužívaný parovod.
K úplnému přerušení dodávek tepla na sídliště
tedy vlastně ani nedošlo, radiátory jen nehřály tak
naplno, jak bývá v Plzni obvyklé. Výjimkou byl střed
města. Tam dosud není otázka záložního zdroje vyřešena a havárie nepochybně povede teplárenské
hlavy k hledání řešení.Ani tam ale netrvala „zima“ ani
osmnáct hodin.

Včasné varování
Při havárii horkovodu se potvrdilo, že Plzeňská
teplárenská dokáže se svými zákazníky i v případě
potíží také otevřeně komunikovat. Stihla podat
základní a jasnou informaci prostřednictvím rozhlasových stanic v jejich večerních zpravodajských relacích. Ačkoliv k havárii došlo večer, už ráno se mohli
občané dočíst v denících k jaké havárii došlo, jak
dlouho bude trvat oprava a že až přijdou odpoledne
z práce domů, bude už topení fungovat normálně.
Informace v denících pak ještě doplnily další zprávy
rozhlasových a televizních stanic. Nikdo tak nemusel
podléhat panice a obavám.
Ačkoliv bylo zřejmé, že někteří novináři v první
chvíli toužili po nějaké „katastrofě“, když zjistili, že
k žádné nedojde, informovali naprosto objektivně.
Z pohledu bulvárních médií se nakonec havárie
ukázala jako naprosto nezajímavá – zcela ji pominul
Blesk i další.

Nesnesitelná křehkost techniky
Člověk 21.století je stále více závislý na stále složitější technice. V teplárenství to naštěstí není tak
dramatické jako například v elektroenergetice – u té
už nikdo nezpochybňuje tvrzení, že „bez elektrické
energie není civilizace našeho pojetí schopna přežít“.
Bez tepla a horké vody z teplárny by se asi přežít
dalo… ale zvykali bychom si těžko. Občasná havárie
jen upozorní, jak je samozřejmost vymožeností civilizace křehká. Topení pro desetitisíce lidí ohrozila
jedna roura o průměru nějakých pět centimetrů. Ale
k topení v kamnech se už masově asi vrátit nechceme. A většinou nejspíš ani nemůžeme.
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Český Honza už
Pohádka je žánr lidové slovesnosti. Zpravidla s dobrým koncem. Ačkoliv se
postupem staletí stala pohádka i umělým literárním žánrem, její základní pravidla se nezměnila. Nemůže popisovat nějaké konkrétní události, musí být
epická, hrdina v ní bojuje proti hlouposti a zlu, často s pomocí nadpřirozených sil. Z toho všeho je zřejmé, že pohádka se nám do Plzeňského tepla
hodit nemůže. Ale zkusme si z ní vypůjčit alespoň toho českého Honzu,
postavu dostatečně známou a populární. A snad také ten dobrý konec, i když
je zatím v nedohlednu.
O nakládání s komunálním odpadem píšeme na
stránkách Plzeňského tepla často. Z jednoduchého důvodu – Plzeňská teplárenská má v Plzni
nakládání s tímto odpadem na starost, a není to
starost malá. Společnost je ve vztahu k této komoditě jednotná v jediném – nemá odpad ráda. Ale co
s ním, na tom už se lidé neshodnou od časů Nerudových.

Tři varianty
Pomineme-li fundamentalisty, kteří by nejraději
jakoukoli produkci odpadů zakázali, jsou na
nakládání s komunálním odpadem a jeho likvidaci
tři základní názory, z nichž ani jeden nenabízí
dokonalé řešení.
1. Absolutní třídění. Na základním, tzv. prvotním
třídění přímo u občana se dnes shodnou téměř
všichni. Někteří lidé by ale toto třídění chtěli
dotáhnout ad absurdum – třídit tak, až nic
nezbude. Problémem ale zůstává, jak s tímto
vytříděným odpadem naložit dál. Zadul totiž vítr
globální krize a ukázalo se, jak je trh s odpady
citlivý. Náhle třeba nikdo neví co s vytříděnými
„petkami“, Čína je najednou nechce. A nejde
jenom o plasty, problémem je papír, ani školáci
už ho do škol nenosí, sklo… Zdá se, že samotné
třídění stačit nebude.

rakter? Jen těžko a jen málo, spíše se mu budeme muset přizpůsobit. Můžeme napevno předpovědět budoucí vývoj? Také těžko. A co takhle
energetické využití? Nechápat odpad jako
odpad, ale jako palivo? Zdroje energie se tenčí
a nad žádným, by neobvyklým, nelze jen tak
mávnout rukou.

Český Honza
balí buchty

V nakládání s odpady jsou
obvykle dávány za příklad
země na západ od nás.
A většinou právem. Tento
západ je ale třeba chápat
spíše ideologicky, než geograficky. Rakousko, o jehož
promyšlené ekologické politice v oblasti nakládání s odpady asi nejsou pochybnosti,
leží sice na jih od České
republiky, ale určitě by stálo
za
to v rámci bývalého mocMlhavé ráno pod modrým rakouským nebem na kompostárně
nářství poučit se právě u Ra2. Zakopat. To je další extrém. Zavezeme jedno kušanů. S takovou myšlenkou přišli organizátoři
údolí za druhým, až se nakonec v odpadech konference „Odpady 2009“ v únoru letošního roku
utopíme. Ne, ani skládkování komunálního a její druhý den, 5.2.2009, věnovali návštěvě tří
odpadu není skutečně civilizovanou cestou do podniků na využití komunálního odpadu právě
budoucnosti, v tom mají zelení naprostou prav- u našich jižních sousedů.
du. Nějaké nezpracovatelné zbytky se asi
ukládat budou muset, ale mělo by jít jen o zlom- Účastníci zájezdu
ky dnešních objemů.
Bylo jich sedmapadesát a zaplnili patrový auto3. Využít. Jistě, využití komunálního odpadu může
být různé. Biologický odpad kompostovat? Bez- bus. Z velké části se jednalo o odborné pracovníky
vadná praxe. Kovy? Jistě – do hutí. O plastech nebo starosty menších obcí a měst. Ze Sušice,
a papíru už byla řeč, snad nebude krize trvat Plané, Dobřan, Horšovského Týna, ale i z Dolců,
věčně. Ale můžeme nějak ovlivnit trh s odpady Blížejova či Přestavlk. Problematika komunálního
tohoto druhu, který má už zcela globální cha- odpadu dělá velké starosti i starostům malých
obcí. Starosti, s nimiž jim jen málokdo pomůže.
A tak zatímco první den konference nabízel spíše
přehled zákonných ustanovení a šedivou teorii,
den druhý byl věnován zelenému stromu odpadkového života.

Zastávka první – kompostárna

Hromady komunálního odpadu v Linci

Soukromý podnik Kompostanlage Gallneukirchen Huemer tvoří nevelký soubor několika budov
a rozlehlá plocha (10 tisíc m2), na níž se vrší uspořádané hromady odpadu, který se promíchává
se zeminou a různými substráty a v němž postupně probíhají rozkladné procesy. Zpracují ho tu
30 tisíc m3. Je na první pohled zřejmé, že se jedná
o činnost bohulibou, která ale nemůže podstatu
problému s komunálním odpadem vyřešit. Hosté
z Plzeňska ovšem oceňují celkově kulturně působící provoz se sedmi zaměstnanci a nepochybují,
že alespoň pro menší část odpadu z jejich obcí by
byla kompostárna v blízkém okolí vhodnou cílovou
stanicí. Právě vzdálenost zdroje odpadu od
kompostárny ale hraje nezanedbatelnou roli.
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dávno slezl s pece
Zastávka druhá – MBU

ným konkrétním závěrům, ale většina jejích účastníků přiznávala platnost starého pravidla – „lépe
jednou vidět, než stokrát slyšet“. Intenzitu
rakouské péče o životní prostředí nikdo nezpochybňoval a tak vedly nové poznatky i řadu dosavadních odpůrců k osobnímu závěru: „Je třeba se nad
možností energetického využití odpadu zamyslet“.

Pod zkratkou MBU se skrývá pojem „mechanicko-biologická úprava“ a tu naši jsme našli ve městě
Linec - „MBA Linz“. Podnik je majetkem města.
Třídí a k dalšímu zpracování připravuje ročně 100
tisíc tun odpadu, pocházejícího z Lince a okolí.
Malá část vytříděného odpadu putuje do kompostáren, část ke druhotnému zpracování (tady ale
naplno pociují problém s odbytem plastů, papíru
apod.), přibližně 30 procent putuje na skládku a třicet procent do spalovny. Taková jsou čísla.

Spalovna komunálního
odpadu WAV Wels
Společný podnik firmy AVE, která působí v sektoru odpadů i v ČR, a města Wels. V podstatě se
trochu jedná o obdobu Plzeňské teplárenské,
ovšem s odlišným druhem paliva. Zatímco v Plzni
se spaluje uhlí a v posledních letech stále více biomasy, ve Welsu spalují odpady. Ostatní je
podobné – WAV také zásobuje teplem Wels a do
sítě dodává elektřinu. Elektrický výkon je téměř
totožný – WAV 110 MW, PT 120 MW.

Zájmy osobní a společenské

Do kotle spalovny ve Welsu je možno i nahlédnout

siřičitého a těžkých kovů. Další fází je adsorber
a tkaninový filtr, kde jsou odstraněny zbytky rtuti,
dioxinů a furanů. Poslední fází je denitrifikace, kde
dochází k odstranění oxidů dusíku.
Ve velínu spalovny – elektrárny jsou nonstop
sledovány všechny údaje o emisích a v případě
překročení velmi přísných limitů by se spalování
ihned zastavilo. To se ale prakticky téměř nestává.
Objem odpadu se ve Welsu zredukuje přibližně
na desetinu. Termín „likvidace odpadu“ je tu tedy

Tak jako se v souvislosti s finanční krizí
oprávněně objevil slogan: „Bankéři rádi privatizují
příjmy a socializují ztráty“, tak bychom mohli
také tvrdit, že: „Klady civilizace všichni rádi osobně
využíváme, ale nikdo nechce nést osobně její
důsledky.“

Příkladů je řada.
Všichni víme, že jsou dálnice potřebné – ale kdo
z nás ji chce mít za chalupou?
Všichni víme, že uhlí je potřebné – ale kdo z nás
by se chtěl stěhovat kvůli rozšiřování dolu?
Všichni víme, že hromadná doprava je ekologičtější, než soukromá – ale kdo z nás se chce vzdát
pohodlí vlastního auta?
Ekologické problémy s energetickými surovinami můžeme vytěsnit mimo náš dohled, budeme-li
na to ovšem mít dost prostředků. Uhlí vozit z Ukrajiny, plyn z Ruska, ropu ze Zálivu. Tamní ekologické škody tím vznikající nás možná nemusí
zajímat. Je to krátkozraké? Jistě. Je to realizovatelné? Těžko.
V Plzeňském kraji produkujeme ročně 132 tisíc
tun směsného a komunálního odpadu – z moderního pohledu energetického zdroje! Co s ním uděláme?
Možná ne ještě všichni, ale většina už chápe, že
spalovnu potřebujeme. Ale kdo by ji chtěl mít za
chalupou? V tom bude nejspíš největší problém.
Účastník zájezdu

Asi nejdůležitější místo – řídící dispečink ve spalovně Wels.
Právě tady jsou nepřetržitě kontrolovány všechny emise.

Spalovna stojí ve Welsu od roku 1995 – je to
tedy velmi moderní zařízení. Původně spalovala
ročně 75 tisíc tun odpadu, v roce 2006 byla ale
rozšířena a nyní ročně spolyká odpadu 300 tisíc
tun. Z toho vyrobí 175 000 MWh elektřiny ročně.
Pro porovnání - Plzeňská teplárenská ročně vyprodukuje 577 000 MWh elektřiny.
Návštěvníci z ČR se seznámili s celým procesem výroby energie z odpadu, počínaje svozem,
přes třídění a spalování až po nakládání s posledními zbytky – škvárou a kovy.
Centrem pozornosti bylo především čištění
spalin a jejich monitorování. Nejprve dochází
k odstranění popílku v elektrofiltrech. Pak následuje dvoustupňová mokrá vypírka, při které se
odstraní zejména sloučeniny chlóru, fluoru, oxidu

skutečně namístě. Za zmínku nepochybně stojí
i příspěvek tohoto procesu ke snižování produkce
skleníkových plynů.

Český Honza se vrací
Laskavý čtenář jistě zaregistroval, že jsme na
stránkách Plzeňského tepla věnovali největší prostor návštěvě spalovny. Není se čemu divit – energetické využití komunálního odpadu je z uvedených tří navštívených zařízení technicky daleko
nejsložitější a nejmodernější. Jeho popis potřebuje trochu více pozornosti. Také „účastníky zájezdu“
zaujala WAV (Welser Abfallverwertung – Využití
odpadu Wels) nejvíce. Debata na zpáteční cestě
do Plzně sice nevedla, ani nemohla vést, k žád-

V pozadí nová turbína. S výjimkou paliva
je tu vlastně všechno velmi podobné
provozu Plzeňské teplárenské.
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Křížovka o ceny
Padesát prvních správných odpovědí oceníme tričkem
Odpovědi zašlete bu písemně na naši adresu, obálku označte „KŘÍŽOVKA“, nebo na e-mail: inbox@pltep.cz
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Správa bytového domu zdarma
Plzeňské služby zaznamenaly během loňského roku
rekordní počet zájemců. Proč?
O více než padesát procent vzrostl během jediného roku počet bytů,
o které se starají Plzeňské služby – správa nemovitostí. Původní počet,
dva a půl tisíce, se zvýšil o 1300 nových zájemců. Čemu vděčí za
takový úspěch?

Důvodů je víc
Zdálo by se, že hlavním motivem pro rozhodnutí o změně správce domu je správná
cenová politika. Plzeňské služby nabízejí
možnost výběru z několika balíčků služeb
při správě nemovitosti – od toho „luxusního“
(125 Kč za bytovou jednotku měsíčně), až

po nejjednodušší, základní a tudíž i nejlevnější (79 Kč). Zdaleka to ale není důvod
jediný.
Dalším faktorem je spolehlivost, rychlost
a nonstop bezplatná telefonní linka 800 505
505, kde jsou dispečeři schopni poskytnout
okamžitou a účinnou pomoc při haváriích
a dalších problémech. Zejména seniory
možná zaujme, že při
volání na tuto linku nenarazí na bezduchý automat, ale na skutečného
živého člověka.

Rozhodnutí
bez rizika

Se správou bytových domů těsně souvisí i dodávky tepla a rozúčtování
jeho nákladů. Všechny služby najdou klienti Plzeňských služeb
pod jednou střechou. Při setkání s klienty si mohou prohlédnout
i modernizovanou techniku.

Změna správce bytového domu není jednoduchá a vlastníci nebo
uživatelé jednotlivých
bytů nejsou vždy úplně
jednotní. Mnozí váhají,
protože nejsou-li s dosavadním správcem spokojeni, obávají se, aby se
s novým správcem nedostali z louže pod okap.
Plzeňské služby tedy
přicházejí s úplnou no-

vinkou – poskytnou novým klientům půlroční zkušební dobu zdarma. Teprve bude-li
zákazník spokojen, vybere si některý z výše
uvedených „balíčků“ po půl roce jako placenou službu.
Další výhodou, kterou Plzeňské služby
nabízejí, je poskytnutí přístroje na měření
spotřeby tepla zdarma.

Čas letí
Tato mimořádná nabídka platí pouze do
konce června. Potřebné informace je
ale možné získat hned – nejlépe na
www.plzenskesluzby.cz, nebo telefonicky
na 605 886 288, kde lze dohodnout i osobní jednání.

Kontakt:

Provozovna Doubravka
Sousedská 5, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377

263 650 mobil: 605 886 688

Provozovna Skvrňany
Pecháčkova 8, 301 00 Plzeň
tel.: 731

637 975 mobil: 605 886 688

Bezplatná telefonní linka

800 505 505
24 hodin denně

www.plzenskesluzby.cz
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Emise pod veřejnou kontrolou
Plzeňská teplárenská je největším výrobcem energie v Plzeňském kraji. Zásobuje teplem přes 40 tisíc plzeňských domácností, řadu škol, školek, úřadů, institucí a mnoho výrobních podniků. Jejím úkolem je vyrábět teplo nejen levně, ale
také s co největšími ohledy na životní prostředí. Takový je požadavek akcionáře
– města Plzeň. Letos učinila Plzeňská teplárenská další krok k rozšíření veřejné
kontroly svého ekologického chování.
Plzeňská teplárenská vyrábí energie
nejen z uhlí, ale také z obnovitelného zdroje – biomasy. V tomto oboru se řadí na
samotnou špičku nejen mezi českými energetickými společnostmi, ale i v rámci EU.
Výsledkem je, že s velkou rezervou splňuje
všechny požadavky nejen české, ale
i evropské ekologické legislativy. Od letošního jara si to může ověřovat dnes a denně
i nejširší plzeňská veřejnost.

Na obrazovkách najde zájemce i údaje
o cenách tepla v porovnání se srovnatelnými městy v ČR – i z tohoto srovnání
vychází Plzeňská teplárenská velmi dobře.

Obrazovky

Reagujte

Na čtyřech frekventovaných veřejných
místech v Plzni se objevily velké plazmové
obrazovky, na nichž jsou zveřejňovány
aktuální údaje o emisích, které Plzeňská
teplárenská vypouští do ovzduší. Jsou
vyjádřeny v procentech z povoleného emisního limitu. Pokud je aktuální hodnota pod
hranicí limitu, číslo je zobrazeno zeleně,
pokud by snad limit překročila, změní údaj
ihned barvu na červenou. Usnadňuje to
občanům orientaci, pokud chtějí zjistit, zda
je vše v pořádku.

V Plzeňské teplárenské jsou přesvědčeni,
že transparentním zveřejňováním údajů
přispějí k upevnění důvěry občanů k jejímu
ekologickému chování.
„Pokud se tento projekt osvědčí a najde
kladnou odezvu u veřejnosti, počítá se
s rozmístěním obrazovek i na dalších místech v Plzni.“, doplňuje informaci technický
ředitel Plzeňské teplárenské ing. Jiří Holoubek. Pokud chcete Plzeňské teplárenské
sdělit svůj názor na tuto novinku, napište na
inbox@plzep.cz.

Kde je najdete?

Obrazovky jsou umístěny na pěší zóně
v ulici Bedřicha Smetany u vchodu do Městské knihovny a v magistrátní budově bývalé Plzeňské banky na
rohu náměstí Republiky
a Františkánské ulice.
Dvě obrazovky najdou
občané v budově evidence vozidel a řidičských průkazů na Koterovské ulici. Pátá obrazovka je zatím ve zkušebním provozu přímo
v mázhauzu radnice na
náměstí Republiky.
Občané naleznou na
obrazovkách
údaje
o emisích kysličníku siřičitého (SO2), směsi
kysličníků dusíku (NOx),
kysličníku uhelnatého
Vlevo vedle vchodu do městské knihovny v ulici B. Smetany je umístěna
(CO) a tuhých znečišjedna z obrazovek monitorovacího systému. Občané na ní naleznou
ujících látek (TZL – tzv.
aktuální údaje o úrovni emisí z Plzeňské teplárenské.
popílek).

Mámu a tátu
suplují tety
Dokončení ze strany 2

že matka protokol podepsat ani nepřijde a o dítě
nestojí, soud rozhoduje o tzv. dvouměsíčním
nezájmu a dítě odchází do rodiny zpravidla do
šesti měsíců věku. Další možností jak pomoci
dětem, aby mohly vyrůstat v rodině, je pěstounská péče. V Plzni začalo pracovat Sdružení
pěstounských rodin, s kterým Kojenecký ústav
s dětským domovem úzce spolupracuje. Současně se daří vracet děti do původních rodin
v případě, že se jejich podmínky pro péči o ně
změnily k lepšímu.

Bez sponzorů to nejde
Aby se dětem v ústavu dobře žilo, je třeba neustále něco vylepšovat. „Bez sponzorů bychom se
neobešli a jsme vděčni za každou korunu,“ řekla
ředitelka. „Loni nám společnost Plzeňská teplárenská věnovala 100 tisíc korun a letos nám
slíbila dokonce 250 tisíc korun. Za tyto peníze
bychom chtěli zrekonstruovat a dovybavit hernu
pro děti. Kromě toho máme letos v plánu upravit
naši zahradu, rekonstruovat prádelnu, rozvody
vody, zateplit celý objekt a dětský domov by
potřeboval i novou fasádu. Něco pokryjeme
z vlastních peněz, ale na všechny naše plány
nám příděl peněz rozhodně nestačí,“ přiznala
ředitelka MUDr. Jana Tytlová.

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

