
Přes 
kopírák

Krátké zapátrání v archivu je
někdy inspirativní. Na rozdíl od
jiných podobných firemních
tiskovin (ačkoliv není známo,
že by ještě někdo jiný vydával
svůj vlastní podnikový „blesk“)
lze z Teplárníka, který vyšel
přesně před rokem, bez rozpa-
ků převzít řadu titulků a změnit
jen letopočet. „Ocenění pra-
covníci za rok 2008“, „Rok
2008 se vydařil“, „Já jsem vám
to slíbil“. Označení Plzeňské
teplárenské jako „Pěkné osm-
náctky“ by se jen změnilo na
číslo ještě nižší. Ano, tak vy-
padaly loňské titulky, změn
netřeba, můžeme je vzít jako
„přes kopírák“.

Je to dobře, nebo špatně?
Poněkud pitomá otázka…. Je
přece radost tvrdit rok za
rokem, že ten předcházející
letopočet zůstane zazname-
nán jako úspěšný, je správné
ocenit dobré zaměstnance, je
zdravě sebevědomé připo-
menout si předvánoční osla-
vu, k jaké spousta jiných pod-
niků v Česku, v Evropě ani za 
oceánem neměla loni pra-
žádný důvod.

Trochu nám to, opět jako
každoročně, kazí jedovatá 
Prha, ale to nic, s ní se doká-
žeme vyrovnat. Náš tepláren-
ský organizmus si proti ní
vytváří dostatek protilátek.
Bude jich ještě podstatně víc,
až se za rok rozběhne nový
„zelený blok“.

První letošní Teplárník budiž
tedy připomínkou úspěšného
loňska s vědomím, že už
dávno máme letošek. Snažme
se, aby na tomto místě byl za
rok zase stejný titulek: „Přes
kopírák“.

Havárie horkovodu? Ta ne-
byla vloni, ale letos… Leč
pravdou je, že tu bychom za
rok kopírovat fakt nemuseli.

Jaroslav Hudec

Ocenění pracovníci za rok 2008

za dlouhodobé výborné pra-
covní výsledky s aktivním
přístupem k plnění mimo-
řádných úkolů

za aktivní přístup k provozu
obou TG a za samostatné
rozhodování podle požadav-
ků výroby a služeb

za mimořádný přístup při
řešení úkolů spojených 
s výstavbou K 7 a TG 3 nad
rámec svých povinností

za příkladné vedení chemické
úpravny vody při havarijních
situacích

za výrazný podíl na zavádění
nových technologií (suška 
biomasy) a dlouhodobě vyso-
kou kvalitu vykonávané práce

Ivan Frous Miroslav Kamínek Jaroslav Patera
za trvale nadstandardní péči
o zařízení kotelny a odsíření 
i mimo pracovní dobu

Václav Šimice Zdeňka Veberová Miroslav Vlček
za mimořádný přístup a ve-
dení agendy vnitropodni-
kové spořitelny

Zlena Ženíšková

číslo 1 - 2009
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� Společnost zásobuje teplem a chladem
40.000 plzeňských domácností, řadu
institucí, úřadů, škol a firem (mj. Plzeň-
ský Prazdroj)

� Hlavním akcionářem je město Plzeň 
(od 25.4.2007)

� Máme 266 zaměstnanců
� V současné době vlastní PT 100% 

společnosti Plzeňská teplárenská,
AUTODOPRAVA, s.r.o. a od ledna
2009 též 100% společnosti Plzeňské
služby, a.s.

� Neauditovaný hospodářský výsledek za
rok 2008 před zdaněním je 893 mil. Kč

� Tržby za emisní povolenky cca 67 mil.
Kč (prodáno 94.000 ks povolenek EUA
+ výměna 123.000 ks EUA za CER)

Zelený blok

� V červnu 2008 došlo k podpisu smlouvy
s dodavatelem ČKD Praha DIZ

� Samotná výstavba byla zahájena v říjnu
2008, s dokončením počítáme na 
jaře roku 2010 (tepelný výkon bude 
33 MW, elektrický výkon dosáhne 
10 MW )

Elektřina

V roce 2008 jsme vyrobili průměrně
18% elektřiny z biomasy, v prosinci 
se podařilo vyrobit dokonce 24,4% 
elektřiny  z obnovitelných zdrojů, což je 
i z evropského pohledu velice nadstan-
dardní výkon.

Biomasa

V roce 2008 jsme spálili 94.359 t bio-
masy, z čehož bylo cca 46.000 t vysušeno
na sušičce.

Uhlí

V roce 2008 PT spálila cca 533 751 t
uhlí, což je v průměru 2.000-2.400 t 
denně (1,5 vlaku)

Aktuální cena:

cena pro byty (sekundární odběr) 
měřeno na patě domu: 347,80 Kč bez 
DPH (3. nejlevnější v republice, např.
Brno – 640,- Kč, Liberec 559,- Kč, 
Praha 416,- Kč, České Budějovice 
364,- Kč atd.)

Projekt roku

V roce 2008 jsme zvítězili v každo-
roční soutěži Projekt roku, vyhlašované 
Teplárenským sdružením České republi-
ky, s projektem „Využití spalin kotlů 
pro sušení dřevní štěpky“.

Nová připojení

Za rok 2008 připojeno celkem 87 no-
vých odběrů, celkem 21 MWt (91 GJ). 

Největší:
� Areál zahradnictví WW Flora – 5 MWt
� Církevní  (450 kWt) a Mikulášské gym-

názium (530 kWt)
� Lékařský dům Bolevecká ul. – 570 kWt
� Parkhotel Plzeň – objekt D – 380 kWt

V roce 2008 jsme podpořili:

� Mládežnický sport (FC Viktoria, 
HC Lasselsberger, TJ Lokomotiva, 
TK Slavia, atd.)

� Kulturu (Mezinárodní festival Divadlo
Plzeň, filmový festival Finále, ZOO Plzeň,
výstava akad. Malíře Bohumila Konečné-
ho v Obecním domě v Praze atd.)

� Charitu (Fakultní nemocnice Plzeň,
Kojenecký ústav s dětským domovem
Plzeň, Městská charita Plzeň, Diecézní
charita Plzeň  atd.)

Skládka Chotíkov

Za rok 2008 uloženo 46.000 t odpadu.

Víte, kde pracujete?
Kovářova kobyla a ševcova žena chodívají bosy, říká staré

přísloví. V našem případě to může znamenat, že zaměst-
nanci Plzeňské teplárenské sice znají své konkrétní praco-
viště a dokonale ovládají svoji profesi, ale jinak o teplárně
třeba moc nevědí. Tak tady je několik základních informací.

Byla toho plná média! Plzeň-
ské teplárenské se porouchal
jeden z hlavních horkovodů,
zásobující teplem Bory a Slo-
vany, částečně i Skvrňany. Je
třeba říci, že média tentokrát
popisovala situaci celkem
přesně, novináři ve své většině
netoužili po senzaci (žádná
nebyla), přesvědčili jsme je, že
je třeba plzeňské občany
objektivně informovat.

Tři věci ale v souvislosti s tou ne-
příjemností stojí za zmínku.

1. Včasná informace. K havárii
došlo večer v úterý 17.února - těsně
před osmou hodinou. Podařilo se nám
zastihnout redaktory Plzeňského
deníku a Mladé fronty DNES ještě
před uzávěrkou a tak se v obou
denících lidé dočetli hned ráno,
o jakou poruchu se jedná, jak dlouho

může trvat, že je vše pod kontrolou
a že jim byty tak úplně nevychladnou. 

Ještě operativnější byl Český roz-
hlas Plzeň, který naši informaci při-

nesl ještě večer a opakovaně ráno.
Díky tomu nikdo nepropadl panice,
že snad zmrzne…

Tomáš Čihák a Zdeněk Dongres na místě činu.
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Prha
Hnutí Arnika nás opět označilo za nej-

většího znečiš�ovatele životního prostředí
v Plzeňském kraji. Kupodivu se nás zasta-
la Česká inspekce životního prostředí, kde
chápou, že energie se úplně bez emisí
zatím vyrábět nedá a Plzeňská tepláren-
ská je největším výrobcem energie v kraji.
Prostě k tomu A od Arniky dodali B.

Dodejme k A – tedy arnice také její B.
Víte jaký je český název pro vzácnou 
květinu arniku? PRHA! Fakt, ověřte si. Až
budou příště něco zveřejňovat, měli by se
podepsat česky, abychom to v Teplární-
kovi nemuseli překládat.

Zelenáme
Možná by si i v Prze (nikoliv v Praze,

tam už si všimli, ale v Prze - viz výše) mohli
všimnout, že z Plzeňské teplárenské se
stává asi nejekologičtější klasická teplárna
široko daleko ve střední Evropě. V lednu
2009 jsme vyrobili už 13222 MWh elektřiny
z biomasy. Je to 23,7 % z veškeré námi

Malé zprávy 
od velkého kotle

Štěstí? Přeje připraveným!



2. Média informovala, že „na-
štěstí“ je možno částečně zásobovat
teplem Bory a Slovany z Plzeňské
energetiky a starým „mováckým“
parovodem.

Jenže ono to není „naštěstí“. Prin-
cip zokruhování

teplárenské sítě v Plzni a  možnost
vzájemného zálohování s Plzeňskou
energetikou byl vybudován už před
několika lety a je pravidelně zkoušen
– naposledy na podzim roku 2008.

Jedno přísloví říká, že „Štěstí
sedne i na vola“, jenže v tomto přípa-
dě platí úplně jiné: „Štěstí přeje při-
praveným!“. Celá havárie trvala něja-

kých 18 hodin a byty na borských
a slovanských sídlištích nestihly ani
vychladnout.

Horší to bylo v centru města, kde
zatím možnost zálohování není,
havárie je tedy jistě také určitým dru-
hem varování ……

3. „Rychlá rota“ Tomáše Čiháka,
která má na starost horkovody, se
zhostila opravy nejlépe a nejrychleji,

jak to vůbec bylo možné. Odborníky
i laiky ale překvapilo, že horkovod
chladl celých dvanáct hodin, energie
v něm naakumulovaná byla obrov-
ská. Celou tu dobu byl pod dohledem
Marka Šedivce, Zdeňka Nováka,
Davida Vališe, Jindřicha Šípa, Václa-
va Hucla, Josefa Černíka, Stanislava
Palečka a Daniela Waltera.

Samotná oprava odvzdušňovací
trubky a ventilu byla záležitostí půl-
druhé hodinky, zbytek času zabralo
opětné napouštění potrubí horkou
vodou. Takže - dobrá práce!

Spousta podniků si oslavy konce
loňského roku odpustila. Dorazila
krize, nebo zatím spíše jen obavy
z ní. Pokud bychom mnohým čle-
nům vedení takových firem sáhli na

nos jako malým dětem, zda nelžou,
měli by ho měkký. Někteří totiž za
slova o krizi skrývají jen vlastní dlou-
hodobé problémy a chyby. O Plzeň-
ské teplárenské to v žádném přípa-
dě neplatí.

Vzhledem k tomu, že předcházející
ročník oslavy se v roce 2007 mimo-
řádně vydařil, nebylo třeba nic pod-
statného měnit. Stejné zůstalo místo –
rozsáhlý sál v Alfě,

sestava - lidé z Plzeňské teplárenské,
ale i z Plzeňských služeb, auto-
dopravy a Motor Servisu, program -
vyhlášení oceněných pracovníků,
bowling, ale hlavně jídlo, pití a tanec.

Novinkou byla soutěž ve střelbě,
ale o vůni střelného prachu účast-

níci přišli. Zbraně měly elektronický
charakter, po „výstřelu“ směřoval
paprsek do zvláštního terče
a počítač hned vyhodnotil zásah.
Kupodivu měly o střelbu daleko
větší zájem ženy, než muži - ti se
spíše tlačili u baru. Někteří střelci

drželi pistoli jako prase kost, ale
například ředitel Plzeňských služeb
Ivan Hašek v sobě nezapřel býva-
lého armádního důstojníka.

Další novinkou byla změna jídel-
níčku, který tvořil samoobslužný
bufet. Účastníci oslavy se nejdříve
trochu ostýchali, ale hlad rychle 

zvítězil. Prvním jedlíkem byl Vašek
Vašák z Plzeňských služeb, ale
těsně za ním se už pustila hotová
lavina hladovců. Nejrychleji mizel
z pultu tatarský biftek a teplá šunka
na kosti.

O tradičním bowlingovém turnaji
je řeč na jiném místě tohoto vydání
Teplárníka a co se dělo potom už
Teplárník nesledoval. Raději.

Tak letos, v roce 2009 před 
Vánocemi si dejme zase schůzku
v Alfě. Protože Plzeňské teplá-
renské se bude dařit a T. Drápela
nám to slíbil.

Teplárník, čtvrtletník pro zaměstnance. 
Vydává Plzeňská teplárenská, a. s. 

� Redakční práce: Jaroslav Hudec ��

e-mail: hudec@dosveta.cz  � tel.: 777 339 262

Já jsem vám to slíbil
Slova z titulku vyřkl kdysi generální ředitel PT Tomáš
Drápela. A co že to slíbil? Že když se bude podniku dařit,
bude na konci roku velkorysá oslava. A slovo opět dodržel.

Hla�ounká je dráha, bowling – to je hra….

Štěstí? Přeje připraveným!
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vyrobené elektřiny v tom měsíci. A výstav-
ba zeleného bloku je v běhu.

Tři ponožky
Během únorové havárie horkovodu pod

Západočeským muzeem se

z místa ani nehnul výrobní ředitel. Nejen
dohlížel, ale i oslňoval svojí otužilostí, neb
na levé noze měl v mrazu obutý jen sandál.
Ale nebyla to frajeřina, následkem úrazu 
(že by lyže?) se noha do jiné obuvi nevešla.
Jistily to prý troje ponožky…

Křížovka
Dejte bacha! V příštím čísle Plzeňského

tepla bude zase křížovka. U té minulé přišly
první správné odpovědi ihned poté, co se
tento list objevil v Plzeňské teplárenské,
distribuce zákazníkům přitom proběhla až
za další dva dny. Vyluštěné tajenky přišly
z služebních e-mailů z PT. Po obědě. Ke
kávičce křížovka, a hned odeslat... Bacha
na to, abyste příště nebyli přistiženi!

Rok 2008 se vydařil
Zvolili jsme oproti loňsku jen malý titulek

(není třeba na sebe až tak moc upozor-
ňovat, velí zkušenost), ale výsledky jsou to
velké. Samozřejmě, že číslo hospodářské-
ho výsledku, blížící se miliardě, ovlivnily
i letos mimořádné výnosy - především pro-
dej poloviny Plzeňské energetiky a emis-
ních povolenek. Ale i to je umění a pořád-
ný kus dřiny - nakoupit půl podniku, zvele-
bit ho a pak výhodně prodat! A povolenky?
Ono ani s tou biomasou, která profit z nich
vytváří, to nejde samo. Dá to špekulování
a spoustu práce.

Čisté odpady
Začátkem února proběhla konference

Odpady 2009, kde byla řeč o skládkách
a likvidaci odpadů. Druhý den byl věnován
zájezdu do Rakouska – podívat se, jak to
dělají tam. Pro všechny poučné – spalov-
na ve Welsu je krásná kogenerační teplár-
na s obdobným výkonem, jako PT. Na
vlastní oči „účastníků zájezdu“ tam byl
vidět zaměstnanec, který speciálním vysa-
vačem luxoval povrch potrubí. Ono se jim
tam tolik nepráší, neb tam nemají uhlí….
Podrobnosti budou v letošním prvním
Plzeňském teple.

Jen pro otrlé
Oslava konce roku v Alfě (viz článek na

této straně) byla fotograficky zdokumento-
vaná. Publikovány jsou jen obrázky zcela
legálního charakteru. Ale existují i jiné,
možná i žalovatelné. CD s nimi má důvě-
ryhodná osoba, u níž je jistota, že je
nezneužije. Možná, když ji vypátráte
a domluvíte se s ní, najdete se tam a ty
své vlastní fotografie si pod jejím do-
hledem budete moci přeposlat na svůj 
e-mail… (Alenko, te	 jsme tě asi připravili
o spoustu času ? ).
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Malé zprávy od
velkého kotle

Ne, hymnu jako fotbalisté bowling
asi ještě nemá, ale jinak....?! Zatím-
co československá encyklopedie
z roku 1984 ještě bowling v kratič-
kém hesle označuje za „Sportovní
hru v kuželky na parketové dráze.
Vznikl v USA, kde je velmi rozšířen“,
dnes už dokonce existuje Česká
bowlingová asociace a její prezident
se jmenuje Karel Vopička.

Turnaj v Alfě měl tentokrát pře-
kvapivý průběh. Zatímco v roce
2007 skončilo družstvo úseku ge-
nerálního ředitele ostudně na
posledním místě, tentokrát se pro-
bojovalo na místo druhé. Oporou
mu byli Karel Novák – 199 bodů
(individuální vítěz turnaje) a Alena
Patzenhauerová - 120. Mimořádnou
formu prokázal výrobní úsek – po-

stavil hned dvě družstva, z nichž to
označené II. zvítězilo a jeho lídr
František Beran byl individuálně
druhý. Vítěz předcházejícího roč-
níku 2007, Plzeňské služby, obháji-
ly jen 3. místo. Hvězdou obchod-
ně–technického úseku pak byla
Markéta Kodýdková se 121 body.
Hlavně díky ní se udrželi na 5. místě
před Motor Servisem. 

Ostatně – neměli bychom se
ozvat prezidentu Vopičkovi a po-
žádat ho o konzultaci? Finanční
ředitel sedí na kase, třeba by z ní
něco pustil…. Zrovna jeho lidé by
nějakou odbornou radu a trénink
potřebovali – na turnaji v Alfě skon-
čili na beznadějně posledním
sedmém místě. Mají na přípravu
celý rok!

Noc na místě činu.

Odvzdušňovací trubka s venti-
lem - malý viník velkého problému.

My máme parní stroj, obrovské síly zdroj - mohli jsme si notovat 
na Anglickém nábřeží.
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