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Ocenění pracovníci za rok 2009

Přes
kopírák….
… nadepsali jsme v prvním čísle
loňského Teplárníka tento „modrý
sloupec“ a vyjádřili jsme naději, že
budeme moci tento titulek, hodnotící
předcházející rok, opakovat i příště.
Povedlo se - ani letos není důvod ho
měnit. I rok 2009 se v Plzeňské teplárenské vydařil, jenže tentokrát máme
už za sebou notný kus dalšího roku
a tak hodnocení toho loňského by
bylo jaksi po sezóně….. Ale prostě se
zase povedl.
S vydáváním Teplárníka je to
ošidné. Vždycky se snažíme být
aktuální, jenže ono se stále děje něco
nového. A tak se čeká na to či ono,
aby se to vešlo do toho právě
chystaného čísla, a pak je na spadnutí další událost a další a další. Kdybychom vždycky čekali na to poslední aktuální, to bychom nevydali
Teplárníka nikdy.
Letos máme už za sebou nejen
zimní sezónu (žádná pořádná havárie, to je ale votrava, co?) a kus
zelené války o spalovnu, ale také
Teplárenské dny poprvé v Plzni
a projekt roku pro „tobogán“.
Ačkoliv kolem stále více přituhuje,
u nás v Doubravecké 1, jen co projedete železničním podjezdem, se daří
udržovat stále celkem snesitelné
klima. Tak hlavně musíme dát pozor,
abychom za tou naší pecí neusnuli
jako příslovečný český Honza.
Plzeňská teplárenská má v našem
kraji i za jeho hranicemi velmi slušnou pověst, což je výhodou i nevýhodou, jak už to tak bývá. Zabíráme
už víc než deset let čím dál tím větší
šponu. Plus: dost se nám věří.
Mínus: ještě víc se od nás očekává.
Ale pro jinou, průměrnější firmu,
by většina z nás asi pracovat nechtěla.
Je jasné, že ani po zbytek roku
2010 nebude klid. Celé příští číslo
Teplárníka zaplní například „událost
roku“ – zelený blok. Pošlete mi
k tomu, prosím, nějaké drby na
hudec@dosveta.cz. Díky.
A za rok, doufejme, zase „Přes
kopírák…”
Jaroslav Hudec

Páté eso v rukávu

Kdysi, za časů tuhého socialismu, jsem jako rozhlasový reportér
natáčel pořad o historii domů na plzeňském náměstí Republiky.
Jeden z domů byl právě čerstvě rekonstruovaný a zářil růžovou
barvou. Podivil jsem tomu, zdálo se mi to velmi nepatřičné.
A historička Jindra Eliášková mě vyvedla z omylu – tak barevné
domy tu bývaly, to jen my jsme si postupně zvykli na současnou
še svého okolí. Někdy se historie maličko opakuje.
Jsme tak nějak zvyklí, že veřejné
stavby mají zařezávat v pravých
úhlech a nejodvážnější barvou na
nich může být modrá, maximálně
zelená. Tuhý mozek jsme Česku
osvědčili například i s Kaplického

chobotnicí. Vybočení z řady a pout
zvyklostí někdy vyvolává velmi
nesouhlasné reakce, barevné vyobrazení nového výrobního bloku
v Plzeňské teplárenské nebylo
výjimkou.

„Dostali jsme sice nějaké zadání,
ale pro většinu našeho návrhu jsme
měli volnou ruku“, říká jednatel
společnosti STONE Dtp. s.r.o. Petr
Vrobel. „Jasně, že jsme narazili na
odpor, především technici to asi nejdříve viděli jako nějaké znesvěcení
jejich provozu. Já vím, že energetika
vyžaduje přesná pravidla, moc prostoru pro hravost v ní není. Na druhou stranu jsme ale chtěli, aby bylo
na první pohled jasné, že zařízení,
které se v budově skrývá, je neobvyklé a moderní.“, vysvětluje.
Jak potvrzuje anketa , většina lidí
už ale vzala neobvyklou barevnost
za svou, reakce byly až na výjimky
pozitivní. Odpovědi byly i poučné,
odpůrci současného řešení se většinou odmítali vyjádřit. Spíše jen kroutili hlavami a maximálně utrousili:
„Raději se mě ani neptej…“. Jeden
z nich, asi zkušený karbaník, se
podivil: „Pět es, to jsem ještě nezažil.
Nemáme tu nějaké falešné hráče?“.
Kvalifikovaně lze odhadnout, že příznivci a odpůrci jsou nyní v poměru
asi tak 4 : 1.
Možná je pestrá barevná fasáda
tak trochu esem z rukávu. Však ono
i zařízení, které se za ní skrývá, přebíjí konkurenci zcela novými trumfy.
Jaroslav Hudec

Jak se vám líbí ?
Ptali jsme se přímo v teplárně

Karel Merhaut
Liga ekologických alternativ

Viliam Gondár
Airtech N. Mesto nad Váhom

Tomáš Čihák
Plzeňská teplárenská

Anna Koláčková
Plzeňská teplárenská

“Designově je to velmi zajímavé,
hned nás to zaujalo, asi je to ojedinělé zařízení.”

Je to pekné, však energetika
nemusí by iba tmavá a ponurá.
Velmi sa mi to páči.

Mně se to líbí moc, je to dobrý
nápad.

Mě se to líbí, je to takové neobvyklé a veselé.

Zdeněk Hrnčíř
Alstom

Tomáš Novák
Montsvar Kolín

Ota Hamták
Plzeňská teplárenská

František Beran
Plzeňská teplárenská

Nápad je to dobrý, vypadá to, že
to bude ekologické… (smích)

Je to pěkné, vybočuje to z obvyklé šedi. To je prima, když si lidi
hrají.

Já jsem konzervativní, takže mám
raději krásné rovné plochy. A bez
obrázků.

Jde to, docela se to hodí, logo tam
máme a dost to charakterizuje co
tu všecno děláme.

Malé zprávy
od velkého kotle
Sliby se mají plnit
(nejen o Vánocích)
V posledním čísle Teplárníka jsme
vypsali soutěž o láhev šampáňa, získat ji
měl ten, kdo pozná „tři holé hlavy“. S přesvědčivým náskokem zvítězil Jiří Dostál,
který začínal před lety v Plzeňské teplárenské na zauhlování, te jezdí s buldozerem. Suverénně identifikoval své kolegy
Vladislava Berana, Ladislava Krásného
a Jaroslava Šaška, čímž si vysloužil Bohemia Sekt Prestige brut. Na svou čest
samozřejmě přislíbil, že ho vypije až mimo
areál podniku. Alkohol na pracoviště nepatří a do buldozeru už vůbec!

Nevyšlo to
Hned za čerstva, 26. dubna, nám do
redakce Teplárníka avizoval spřátelený rozhlasový novinář Jirka Blažek informaci, že
mezi finalisty v boji o titul „Ropák roku“,
který uděluje známá ekoteroristická organizace Děti země, je nominován i náš generální ředitel Tomáš Drápela. Ocitl se tak ve
skvělém tuctu osobností například s prezidentem Václavem Klausem, šéfem ČEZu
Martinem Romanem či ministrem průmyslu
Vladimírem Tošovským, který nakonec zvítězil. „Letos to nevyšlo, snad příště,“ ohodnotil tuto skutečnost T. Drápela a slíbil, že
se bude letos více snažit. „Toto ocenění
získávají většinou racionálně uvažující lidé,
velice bych si ho vážil.“, dodal. Toužil prý
porazit především pana prezidenta, který
titul „Ropák roku“ získal už v roce 1993
a mezi finalisty se objevuje pravidelně. Teplárník drží palce a neodpustí si drzou
poznámku: „To máš, Tome, za to, že až
moc dobře víš, co je to biomasa“.

Teplárenské dny budou
prý putovní
Předseda Teplárenského sdružení ČR
Alexej Nováček prohlásil při zahájení letošních Teplárenských dnů v plzeňském
Parkhotelu, že patnáct ročníků tohoto teplárenského sněmování proběhlo v Hradci
Králové, letos je poprvé v Plzni a napříště
bude putovní. „To znamená, že ještě dalších čtrnáct let bude v Plzni?“, zeptal se ho
s úsměvem R. Jurečko. Proč ne, špioni
potvrdili, že letošní ročník měl daleko lepší
úroveň, než řada předcházejících.

Teplárenské dny v Plzni

Malé zprávy
od velkého kotle

Patnáct let hostil Teplárenské dny Hradec Králové, šestnáctý
ročník ale zamířil do Plzně. Proč asi?

Nohejbal

Význam naší teplárny jistě nelze
přeceňovat, neřadí se ke skutečným
velikánům na trhu s teplem v České
republice, nemůže se objemem výroby porovnávat s Pražskou teplárenskou, s Dalkií nebo s ČEZem. Přesto

Už XVI. ročník turnaje v nohejbalu trojic
se uskuteční v sobotu 12. června 2010 na
hřišti Sokola Bolevec v Ledecké 333/19.
Přihlášky přijímá Miloslav Kolařík na
739 540 309 a miloslav.kolarik@plzenskateplarenska.cz. Začátek v 11,00 hodin.
Lákavé sdělení na pozvánce: „Občerstvení zajištěno“. Zdařilý vtip na pozvánce:
„Proč se turnaj koná? Proto!” Dobré počasí a ještě lepší smeče přejeme, Teplárník
nebude chybět.

Důvodů je několik, ale jeden z nich
je možná hlavní. Technické inovace
jsou jistě důležité a není náhodou, že
už několik ocenění „Projekt roku“
putovalo do pracovny výrobního ředitele Zdeňka Dongrese, to poslední za

Dětský den bude v ZOO
Už tradičně budeme pořádat dětský
den v ZOO, ale trochu netradičně až
v sobotu 5.6.2010. Důvodem je, že v sobotu o týden dříve, 29.5.2010, budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které nechceme nijak narušit.
Něco mají volby a dětský den s Plzeňskou
teplárenskou společného a něco zase ne.
Společné máme doporučení, abyste se
určitě zúčastnili obou akcí. Rozdílné je to,
že vám neporadíme koho volit (to je vaše
věc), ale určitě vám poradíme jak získat
na dětský den volné vstupenky. Děti
budou mít tradičně vstup zdarma, když
odevzdají u vstupu do ZOO vlastnoručně
namalovaný obrázek zvířátka, a dospělí
teplárníci dostanou volné vstupenky, když
o ně včas (nejlépe hned) požádají v sekretariátu generálního ředitele nebo u asistentka představenstva Péti Siegerové.
Budete vítáni!

Silné plzeňské zastoupení na Teplárenských dnech dokumentuje foto ze slavnostního
zahájení. Zleva: Tomáš Drápela, Roman Jurečko, Tomáš Klíma z MPO, primátor Pavel Rödl
a senátor Jiří Bis.
se ale zdá, že si dokázala něčím jiným
vytvořit dost dobrou reputaci k tomu,
aby ji i silnější výrobci brali jako rovnocenného partnera. Teplárenské dny
v Plzni to potvrdily. Čím je to dáno?

dopravníkový systém pro biomasu
právě letos. Vrátíme se k němu
podrobněji příště. Důležité je určitě
také ekologické chování Plzeňské
teplárenské, které nachází i svůj eko-

nomický význam v možnosti obchodovat s emisemi. Populární jsou
i naše nízké ceny tepla, ačkoliv
v tomto ohledu máme právě na Hradecku a Pardubicku mimořádně
zdatné soupeře. I naše zisky, ze kterých se raduje akcionář – město
Plzeň, jsou více než slušné. Ale ani
jeden z těchto prvků sám o sobě
postavení plzeňských teplárníků mezi
kolegy v branži nevysvětluje.
Možná nejdůležitější je to, čemu se
říká „podnikatelský čich“. Před deseti
lety kogenerace, pak podpůrné
služby. Už devátým rokem biomasa
a s tím související emise. Te snaha
získat další palivo v podobě komunálního odpadu. A k tomu spousta
zdánlivých drobností – kdo si dnes
vzpomene třeba na pitnou vodu pro
Prazdroj nebo chlazení jeho sladovny? Už pár let varujeme před
budoucími problémy s uhlím, naslouchat nám začínají až te . Už více než
rok upozorňuje generální ředitel na
překupníky biomasy, teprve te si
toho ale začínají média všímat.
Odborné hodnocení Teplárenských dnů v Plzni 27. – 29.4.2010
přenechejme odbornému tisku,
Plzeňská teplárenská se na nich
určitě profesně neztratila. Například
přednáška technického ředitele
J. Holoubka o zeleném bloku upoutala řadu odborníků. Na stránkách
Teplárníka si ale všimněme především toho, jakou pověst máme
v odborných kruzích. A nesty me se
přiznat, že nás to těší.

Malé zprávy
od velkého kotle
Románek
Kdo má osobní zkušenost ten ví, že
s předsedou našeho představenstva
Romanem Jurečkem nejsou celkem
žádné žerty. Proto bylo velkým překvapením, když ho legendární plzeňský stře-

lec, olympijský vítěz z Mexika 68 Jan
Kůrka (na obrázku v pozadí) oslovoval
„Románku“. Stalo se při předávání ceny
vítězce Velké ceny Plzně ve vzduchové
pušce Kateřině Emmons, která figuruje
i na našem letošním teplárenském kalendáři. Pátrání vpravdě detektivní ukázalo, že J. Kůrka a R. Jurečko bydleli
kdysi v jednom domě, ale vzhledem
k věkovému rozdílu vodíval malého
Románka olympijský vítěz občas do školky. Nikoliv hory s horami, ale lidé s lidmi…

Tetička Skrblice
Finanční ředitelkou Plzeňské teplárenské se stala Helena Jahnová. Žádný
nováček, už zkušená teplárenská har-

Biokecy a biočiny
Z toho, že byl generální ředitel naším teplárny nominován mezi
tucet finalistů pro titul Ropák roku si samozřejmě můžeme dělat
legraci, ale celá ta veselá historka je v něčem signifikantní, jak se
módně říká. Stojí za zvážení, co udělali pro ochranu životního
prostředí ekologičtí aktivisté a co Plzeňská teplárenská, kterou
Tomáš Drápela už devátým rokem řídí.
Odsíření Plzeňské teplárenské,
náhradu uhlí biomasou v nevídané
míře ani zcela nový „zelený blok“ si
připomínat nemusíme. Zkusme si
ale připomenout něco o ekoaktivistech. Zajímavý a rozsáhlý článek,
nazvaný Sedm zelených hitů:
pravdy, nebo omyly?, publikovala
v pondělí 3. května Mladá fronta
DNES. Zde stručné shrnutí:

1. Elektromobily
Elektřina pro ně se musí někde vyrobit. To znamená výstavbu nových
elektráren. V Kalifornii spočítali, že
kdyby každé desáté auto jezdilo na
elektřinu, muselo by se ve státě
postavit dvakrát tolik jaderných elektráren, než je tam nyní.

2. Úsporné domy
Návratnost nákladů se počítá na
dlouhé roky a výroba některých
materiálů zatěžuje přírodu. V Česku

stačí na získání dotace pro zateplování, když náklady na úsporu jedné
tuny emisí nepřekročí 370 tisíc
korun. Je otázkou, jestli se při výrobě materiálu na tak drahé zateplení nevyprodukuje více škodlivin, než
se nakonec ušetří.

3. Energie z větru a slunce

5. Úsporné spotřebiče
Test MF DNES a PRE ukázal, že
některé tzv. úsporné zářivky hůře
svítí a mají nižší životnost, než
výrobci slibují. Jejich výroba je složitější a obsahují rtu, proto se musí
likvidovat jako nebezpečný odpad.

6. Biopotraviny
Mnohdy se vozí na velkou vzdálenost, často i letecky a taková doprava životní prostředí těžce zasahuje,
by to například lidé ze sdružení
Greenmarketing popírají.

7. České dálnice

Energie z nich je vysoce dotovaná
a nestabilní. Za dvacet let budeme
řešit problém, kam s desetitisíci
vysloužilými solárními panely – jde
o nebezpečný odpad.

Ochránci přírody bojkotují poslední úsek dálnice D8 do Dráž an. Kvůli
blokádě se deset let valí auta a kamiony přes obce v okolí, které se potýkají se špínou i nehodami.

4. Biopaliva

Tolik tedy stručné shrnutí obsáhlého článku v Mladé frontě DNES.
My, Plzeňané, si ještě připomeňme
například obstrukce s dálničním
obchvatem Plzně.
Te tu máme další možné obstrukce, související s výstavbou spalovny.
Ačkoliv celý civilizovaný svět už dávno
ví, že komunální odpad je po vytřídě-

Biopaliva ze zemědělských plodin
(u nás se většinou používá řepka)
mohou několikanásobně zvýšit
množství emisí, zabírá se zemědělská půda. Výtky se netýkají biomasy
pro energetické využití (což nás v PT
těší, pochopitelně ?).

ní cennou energetickou surovinou,
u nás ekoaktivisté tuto skutečnost
popírají. Vyvěsili si boj proti spalovně
na svoji zelenou vlajku a hrdě ji nesou
do předvolebního boje. Že tuna komunálního odpadu nahradí tunu uhlí,
protože má stejnou výhřevnost, to je
moc nevzrušuje. Nestydí se přitom ve
svém politickém boji zasazovat
i vysloveně podpásové údery.
Zelení při své předvolební agitaci
tvrdí např., že „Výstavba obří spalovny je neekologická, neekonomická
a nebezpečná“ a že „V Plzeňském
kraji se ani nevyprodukuje tolik odpadu, aby se spalovna nakrmila. Odpad
se sem bude muset dovážet“.
Jaká je realita? Naše plzeňská
plánovaná spalovna komunálního
odpadu, správně nazvaná Zařízení
na energetické využití odpadu,
počítá s kapacitou 60 až 100 tisíc tun
odpadu ročně. V Plzeňském kraji se
ho ročně produkuje kolem 220 tisíc
tun. Nejedná se tedy o obří spalovnu, ale spalovnu úměrné velikosti
pro náš kraj. Daleko větší spalovna
stojí např. v rakouském Welsu nedaleko našich hranic – ta má kapacitu
270 tisíc tun ročně. A adjektivum
„obří“ si skutečně zaslouží spalovna
v Amsterdamu – ročně tam energeticky využijí 1,4 milionu tun odpadu.
Ekonomické propočty jasně ukazují, že dosavadní způsob, tedy
skládkování odpadu, bude čím dál
tím dražší, až několikanásobně.
Právě energetické využití odpadu
může tlak na stále dražší „popelnice“
výrazně ztlumit.
Nebezpečnost – to je další strašák, který na občany zelení vypouštějí. Dopady na životní prostředí
teprve ukáže zadaná studie, tzv.
EIA. Pokud by nové zařízení nesplňovalo požadavky obvyklé v EU,
prostě by na Plzeňsku ani nikde
jinde vyrůst nemohlo.
Ochrana životního prostředí je
nepochybně příkazem doby. Ale
pouhými „kecy“ se žádných výsledků
nedosáhne.
(orl)

l

covnice. Na rozdíl od mnoha jiných současných finančních ředitelů nemusí hospodařit jen s dluhy, ale především se skutečnými penězi.
Nedejme se zmýlit její andělskou tváří.
Bude prý sedět na kase jako legendární
strýček Skrblík. Abychom se vyhnuli genderovým problémům, zvolme ale raději
ženský tvar tohoto moderního Harpagona
– tetička Skrblice.

Proč zase já?
Tuto otázku položil Teplárníkovi Karel
Novák z obchodního úseku. Obhospodařoval stánek Plzeňské teplárenské na

letošních Teplárenských dnech a dostal
se do Teplárníkova objektivu. Odpově je
jednoduchá – protože jsi fotogenický,
Kájo.
Všimněte si, prosím, výrazu „obhospodařoval“ a vězte, že slovo „nejneobhospodařovatelnějšími“ je prý v češtině
nejdelší.

Malí teplárníci
Množí se nám teplárnický potěr. Druhá
dcerka se 3. května v 18,13 hodin narodila technickému řediteli Jirkovi Holoubkovi a jeho ženě (také teplárnici) Kristýně.
Malá se jmenuje se Markéta, vážila 2630
gramů a měřila 47 cm.
Možná by stálo za to, věnovat trochu
prostoru v Teplárníkovi i našim dětem.
Pošlete nám nějakou informaci do redakce! Komu se co narodilo, dostalo se na
školu, převrhlo kýblíček a tak. Nejsme živi
jenom prací…
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