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Pana
nebo orel
O energetice se
správně říká, že je to
běh na dlouhou tra.
Každá investice se tu plánuje na dlouhá
desetiletí, protože se téměř vždycky
jedná o investici relativně velkou.
Slovo „relativně“ tu má svoje místo,
není to jen pomocná alibistická berlička.
V rámci ČR je relativně velkou plánovanou investicí dostavba Temelína či
Dukovan, případně vybudování nějaké
jiné jaderné elektrárny. S náklady v řádu
stovek miliard korun. S jadernou energetikou v rámci světa, z něhož nemůžeme
ČR vytrhnout, je to všelijaké, ale rozhodně ne jasné a stabilní. Japonci například hned po fukušimské havárii odstavili všechny své jaderné zdroje – a ejhle,
v červnu se objevila zpráva, že dva z nich
chtějí zase v létě uvést do provozu.
Naopak Němci (pod jejichž vlivem se
jistě bude rozhodovat i o jaderných elektrárnách v ČR) se rozhodli utlumovat své
jaderné zdroje postupně až do roku 2022
a sázejí na obnovitelné zdroje. K tomu
potřebují vybudovat mj. neuvěřitelných
200 000 kilometrů přenosové a distribuční sítě. Nebudou ale muset své rozhodnutí revidovat podobně jako Japonci?
Obnovitelné zdroje jsou prostě drahé
a už te muselo být v Německu 200 000
nezaměstnaných od elektřiny odpojeno
– na tu novou, krásně zelenou, prostě
nemají peníze.
Kudy povede dál jaderná cesta?
Pro Plzeňskou teplárenskou jsou relativně velkou budoucí investicí např. nové
kotle a další zařízení v řádu stovek miliónů. Uhlí máme tak trochu jisté na deset
let, ale to je v energetice krátká doba.
O české uhlí se vede už zcela otevřená
válka mezi velkými těžaři a stejně velkými energetiky. Naše plzeňská možnost, ale i šance dalších tepláren, do této
války zasáhnout je mizivá, musíme čekat
na její výsledek. Ještě máme nějaký čas
na rozhodnutí, ale ten se krátí.
Pokud se věci kolem uhlí v České
republice nevyjasní v relativně (zase to
nezbytné slůvko) krátkém čase, nezbude
nám asi, než si hodit korunou – pana
nebo orel. Uhlí nebo jiné palivo? Nebo
úplná likvidace dosavadního systému?
Takovému sázení se říká hazard a do
energetiky nepatří, protože bez elektřiny
a tepla není civilizace našeho typu
schopna vůbec přežít.
Neselhává nám tady tak trochu český
stát i Evropská unie?
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská a.s.

Normální je pomáhat
Titulek jsme si vypůjčili od Diecézní charity v Plzni, která pod tímto názvem uspořádala v pátek 25. května ve svém areálu v Cukrovarské ulici benefiční akci. Součástí
byl i celodenní kulturní program, na jehož dopolední části se podíleli studenti plzeňských gymnázií. Odpoledne a večer se představily např. hudební skupiny Slepá kolej
nebo Démophobia.
Možná nejzáslužnější bylo, že si především mladí mohli
např. vyzkoušet, jak
obtížné je pohybovat
se na invalidním vozíku či jak je těžké manipulovat citlivě s nepohyblivým člověkem.
Veřejnost si mohla
také zakoupit výrobky
ze sociálně terapeutických dílen, celý výtěžek byl věnován na
charitativní účely.
Benefiční akce byla
Ředitel Diecézní Charity Jiří Lódr (vlevo) přebírá od předsedy představenstva
také příležitostí, aby
Plzeňské teplárenské Romana Jurečka symbolický šek na 370 tisíc korun.
Plzeňská teplárenská
Charity v Plzeňském kraji. Věříme, že lidé,
předala Diecézní charitě Plzeň finanční dar
kteří sem dnes přišli získají nějakou inspira370 tisíc korun.
ci, jak nám také jako Plzeňská teplárenská
„My ty peníze využijeme na podporu socipomoci“ hodnotí J. Lódr.
álních služeb, například na intervenční
Seznam institucí, kterým Plzeňská tepcentrum nebo na terénní krizovou službu,“
lárenská podobným způsobem pomáhá,
říká k tomu ředitel Diecézní charity Jiří Lódr.
zabírá celou jednu stranu ve výroční zprávě
„Plzeňská teplárenská jako finančně silný
společnosti za loňský rok. Najde se tam
partner nám pomáhá každoročně, za ponapříklad Fakultní nemocnice Plzeň, Zápasledních pět let to byly skoro čtyři milióny
dočeská univerzita, Mezinárodní festival
korun a navíc ještě pomáhá i Městské chaDivadlo, Nadace 700 let, celá řada mládežritě Plzeň. Ten dnešní den slouží k tomu,
nických sportovních družstev a desítky
abychom se otevřeli veřejnosti, aby lidé
dalších.
mohli poznat, jak široká je paleta služeb

Pásovec jako svědek
Ředitel ZOO
Plzeň Jiří Trávníček je známý
„šoumen“ a své
pověsti nezůstal
nic dlužen ani při
podpisu letošní
smlouvy o podpoře zoologické
zahrady od plzeňské teplárenské - jako svědka
si sebou přinesl i unikátního
pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus).
Pochází z Jižní Ameriky,
kde žije na savanách a mokřadech Argentiny, Brazílie, Bolívie a Paraguaje. Je typický
svým pevným krunýřem. V případě ohrožení se do něj stočí
v pevnou kouli. Živí se zejména mravenci a dalšími bezobratlými.
V Plzeňské teplárenské
vzbudil zaslouženou pozor-

nost řady zaměstnanců, a zatímco ho obdivovali, stvrdili svými
podpisy J. Trávníček a předseda
představenstva teplárny Roman
Jurečko smlouvu o podpoře na
rok 2012. Jako obvykle to bude
jeden a půl milionu korun.
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Statistika nuda je…..
Byla to trochu nenápadná zpráva v ČTK,
spíše poněkud nezáživná. Referovala
o zisku Teplárny Liberec za rok 2011 - bylo
to 20 miliónů Kč. O rok dříve to bylo 11 miliónů. Postavení teplárny v Liberci je podobné,
jako Plzeňské teplárenské v Plzni, také velikost měst je srovnatelná – Plzeň obývá
169 688 osob a Liberec 102 247 (podle
posledního sčítání lidu 26.3.2011). Jenže
v Plzni jsme loni dosáhli zisku 332 miliónů
a rok před tím 495 miliónů. Nejedná se
o náhodu, o nějaký extrém? Je to snad dáno
vyšší cenou tepla v Plzni? Těžko, protože
v Plzni stojí GJ 423 Kč a v Liberci 700. Jak to
tedy vlastně je s hospodařením srovnatelných tepláren? Extrémy pomůže vyloučit
srovnání údajů několika předcházejících let.
V tabulkách jsou shromážděné údaje o dosahovaných ziscích v některých teplárnách
a jejich cenách tepla. V grafu jsou (pro zjednodušení) tyto zisky vyjádřeny jako průměrný
roční zisk příslušné teplárny za roky 2006 –

Ceny tepla v od některých dodavatelů (Kč/GJ)
Elektrárny Opatovice
Plzeňská teplárenská
Teplárna Písek
United Energy
Teplárna České Budějovice
Ostrov
Teplárna Strakonice
Teplárny Brno
Liberec

376
423
522
523
542
561
584
662
700

(pozn. Elektrárna Opatovice zásobuje teplem mj.
Hradec Králové, United Energy zásobuje mj. Most)

Čistý zisk některých dodavatelů tepla
Elektrárny Opatovice
United Energy
Plzeńská teplárenská
Teplárna České Budějovice
Teplárny Brno
Teplárna Písek
Liberec
Teplárna Strakonice
Ostrov

2006

2007

2008

2009

2010

1 424
500
428
107
84
9
8
33
4

2 146
685
411
108
75
9
-40
15
5

2 504
644
824
115
122
14
1
16
9

2 608
803
527
105
39
16
-5
10
7

776
830
495
134
101
14
10
8
3

2010 a stejným způsobem vypočtená průměrná dividenda za toto období. Údaje v grafu doplňuje i cena tepla příslušné teplárny.
Z grafu je zřejmé, že teplárny ve vlastnictví
větších privátních subjektů (Opatovice a United Energy) dosahují absolutně (ale i relativně, což z těchto údajů není zřejmé) větších
zisků a také vyplácejí svým vlastníkům větší
dividendy, které tvoří ze zisku významný
podíl. Teplárny ve vlastnictví měst (nebo
s jejich majoritním podílem) dosahují zisků
nižších a i poměr dividendy vůči zisku je
zpravidla nižší, než u subjektů v soukromém
držení. U menších tepláren jsou někdy hodnoty zisku a dividendy víceméně symbolické.
Jak vychází z tohoto hodnocení Plzeňská
teplárenská? Svému vlastníkovi, statutárnímu městu Plzeň, odevzdávala v letech
2006 – 2010 v průměru 202 miliónů korun
dividendy ročně, za pět let tedy vydělala
městu přes miliardu. Cenu tepla přitom
udržuje velmi nízko, téměř nejníže v ČR.

Je zřejmé, že tvorbou zisku i vyplácenou
dividendou se Plzeňská teplárenská vymyká
z rámce ostatních městských tepláren. Je to
ovšem mj. dáno tím, že vlastník plzeňské
teplárny, město Plzeň, umožnil v předcházejících téměř patnácti letech masivní investice
do nových technologií. Tento vlastník akceptoval i některá rizika, které nové směry
v energetice přinášely (biomasa, výroba
chladu, podpůrné služby při výrobě elektřiny
atd.). Projevil tak podnikatelského ducha při
správě obecního majetku ne tak zcela obvyklého, a právě za to inkasoval onu poměrně
tučnou dividendu.
Zisk Plzeňské teplárenské byl i v posledních pěti zde sledovaných letech z větší části
investován do nových technologií a rozvoje
teplárenské potrubní sítě. Jedná se o investice do budoucnosti.
Za shromáždění údajů k této stručné analýze
děkuje redakce Markovi Netrvalovi, referentovi
strategické správy Plzeňské teplárenské.

…..má však cenné údaje
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Kdo si hraje, nezlobí - 2012
Dětský den Plzeňské teplárenské má už sedmiletou tradici. I letos se
odehrál v Zoo Plzeň, i letos se na něm podílel Hasičský záchranný
sbor, i letos přišly davy dětí a jejich rodičů.
A tak můžeme pokračovat – i letos úderem desáté dopolední stály v sobotu
2. června před branami zahrady desítky dětí

a další přicházely. Pokud na
místo dorazily s obrázkem nějakého zvířete, měly vstup do Zoo
zdarma. A aby to nebylo líto těm,
co zapomněly, na místě byly
samozřejmě připraveny pastelky
a papíry. Takže zvířatka si mohly
namalovat na místě.

Úplně volné plochy uvnitř Zoo zaplnily nové
výběhy pro exotická zvířata a nové pavilony
a tak jsme všechny dětské atrakce umístili,
stejně jako vloni, mimo
samotný areál Zoo
před naší správní budovu. Myslím ale, že je
to jen pro dobro věci.“
vysvětlil.
V pestrém sobotním
programu nechybělo
samozřejmě čím dál
oblíbenější malování
na obličej, bungeee
trampolíny, skákací
hrad. Dospěláci obdivovali vybavení sani-

tek, ukázky resuscitace zraněného a školáci
soutěžili ve zdravovědě. Všechny atrakce,
které měly děti k dispozici, byly zdarma
a děti se ještě mohly zúčastnit řady vědomostních soutěží o zajímavé ceny. Zábavný
den skončil v pět odpoledne.
Snad bychom si mohli letos dovolit přece
jen nějakou novinku – základní data o spolupořadatelích.

Zoo Plzeň
Rozloha
Počet zaměstnanců
Počet savců
Počet ptáků
Počet plazů
Počet obojživelníků
Počet ryb
Počet bezobratlých
Celkem

21 hektarů
134
1759
1889
1365
495
769
519
6796

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje

„Jsme rádi, že u nás děti získávají pozitivní vztah k přírodě,“ říká tiskový mluvčí
plzeňské Zoo Martin Vobruba. „Původní
koncept Dětských dnů Plzeňské teplárenské v Zoo Plzeň jsme museli opustit.

Počet příslušníků
Počet občanských zaměstnanců
Počet profesionálních jednotek
Počet dobrovolných jednotek
Počet zásahů v roce 2011
Podíl technických zásahů
Podíl zásahů u dopravních nehod
Podíl zásahů při požárech
Podíl zásahů při úniku nebezp. látek
Podíl planých poplachů

625
39
18
751
6840
50 %
20 %
18 %
6%
6%
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Teplárenští Daliboři
Nouze naučila Dalibora housti, říká stařičké české přísloví. Na teplárenské techniky se vztahuje v tom smyslu, že museli zapomenout
na výhradní spalování uhlí jako energetického zdroje a hledat mnohá
náhradní řešení.

Biomasou to začínalo
Jen stručně připomeňme spalování biomasy v Plzeňské teplárenské, s nímž se
startovalo už v roce 2002. Nejdříve to začalo spoluspalováním dřevní štěpky s uhlím,
a ačkoliv tato forma využití trvá i nadále,
hlavní je dnes speciální kotel a turbína výhradně na biomasu,
které jsou v provozu už
přes dva roky. K dřevní
štěpce, odpadu z lesů,
přibyly i peletky z různých plodin, pěstovaných cíleně k energetickému využití. Nedaleko Plzně založilo
např. město Plzeň patnáctihektarovou plantáž a vysázelo na ní
100 tisíc rychle rostoucích japonských topolů
– s první sklizní se počítá v roce 2014 a bude
směřovat právě do
plzeňské teplárny, jakoby pod heslem „Každý gigajoule dobrý“.

„Před dvěma roky jsme se na ty hromady
uhelných mourů byli podívat a tam přišla
myšlenka využít je v naší teplárně,“ pokračuje chronologicky Z. Dongres. „Právě v té
době u nás probíhaly zkoušky se sušením
biomasy a nabízela se myšlenka sušit
i uhelné moury.”

„Konstatovali jsme, že všechny komponenty zařízení musí být mechanické (vyloučila se tak možnost např. pneumatické
dopravy apod. – pozn. red.) a že největším
oříškem bude konec dopravní trasy –
zaústění do spalovací komory, kde je
nepřetržitý přetlak.“
Silo na přivezené kaly bylo zvoleno tak,
aby je bylo možno zásobovat jak prostřednictvím autodopravy, tak i železničními kontejnery. K dopravě byl zvolen tzv. hadicový
dopravník, tedy zařízení, jehož pryžový pás
se po naložení materiálu uzavře v hadici
a zamezí tak znečiš ování okolí.

Nebylo
to jednoduché

S prototypem to
bývá složité a zkoušky nového teplárenského zařízení na dopravu mourů do kotle
i samotný proces jejich spalování nebyly
vždy úspěšné, trasa
se musela několikrát
upravovat. V současné době už je trasa
v provozu s požadovaným výkonem
5 tun za hodinu, náklady dosáhly 40 miliónů korun.
„Řízené spalování
uhelných mourů ve
Uhlí v nové
větších
objemech
podobě
Trasa pro spalování uhelných mourů v Plzeňské teplárenské přilákala jako český prototyp zájem v mokrém stavu je
„Před zhruba třemi médií. "To stříbrné" nahoře je samotný hadicový dopravník, v popředí Zdeněk Dongres před kame- skutečně velmi nálety,“ vzpomíná výrobní
ročná disciplina,“ uzarou, vlevo silo na skladování nového paliva.
ředitel Plzeňské tepvírá Z. Dongres. „Ne
lárenské Zdeněk Dongres na časy, kdy ještě
každá teplárna by to zvládla, nám se to poÚkol pro teplárenské hlavy
problémy s uhlím nebyly tak vyhrocené, ale
vedlo ve spolupráci s firmou Schenck ProDiskuze s výrobci sušících zařízení moc
už se začínaly projevovat, „proběhla diskuze
cess. Máme tady zase takové nové „perpenepomohly, dospělo se jen ke konstatování,
se zaměstnanci sokolovské uhelné, při které
tum mobile“, už jsme s ním zkusili dopravože není znám ekonomicky dostupný způsob
padla zmínka o určitém množství uhelných
vat do kotle i rozdrcené palmové oříšky
dopravy mourů ke kotlům, aniž by došlo ke
mourů, které vznikají při těžbě uhlí. Ta infora pivovarské mláto.“
zvýšení prašnosti. Zkoušky dopravy mourů
mace nás velmi zaujala, protože se jedná
Ale energetické využití palmových oříšků
ze Sokolova do Plzně na nákladních autoo množství 30 tisíc tun ročně, se slušnou
a pivovarského mláta si nechme jako pokramobilech proběhly naopak úspěšně, jen
výhřevností 11 až 12 gigajoulů na tunu
čování na příště.
s drobnými provozními problémy.
(hnědé uhlí má výhřevnost cca 13 GJ/t –
„Protože moury mají i ve vlhkém stavu
pozn. red.) a také s nízkým obsahem síry.
dobrou výhřevnost, začali jsme rozvíjet
Jak to bylo s Daliborem
Tyto uhelné moury mají jednu velkou
myšlenku dopravovat je v původním stavu
nevýhodu – zvýšený obsah vody.“
Dalibor z Kozojed byl podle pověsti prvním
do fluidního kotle, který v teplárně provozuvězněm ve věži Daliborce na Pražském hradě
jeme. Výrobce kotle dal po delších jedprotože se ujal nebohých poddaných svého sounáních k takovému využití kladné stanovisPrach a bláto
seda – trýznitele. Jako houslista – samouk se živil
ko,“
popisuje
dále
výrobní
ředitel.
Laik by řekl, že uhelné moury jsou vlastně
pomocí košíku, kam mu přispívali dojatí kolemuhelné bláto, které ani nemůže hořet. Jejich
jdoucí za jeho hudební produkci.
Pak už jako na drátkách
podstatou je uhelný prach, který se splavuje
Historické prameny ovšem říkají, že se poddapomocí vody z výrobních prostor sokolovSnadno se to píše, v praxi to tak jednoných Adama Ploskovského zmocnil lstí a za to byl
ských dolů do nádrží, kde sedimentuje, poté
duché nebylo, ale pak už to šlo ráz na ráz.
13. března 1498 odsouzen a nejspíš ještě téhož
se voda odpustí a usazený uhelný mour se
Teplárenští technici se dohodli se specialise odtěží na hromady. Ty se v závislosti na
zovanou firmou, aby vyrobila zařízení
dne popraven mečem. O houslích se historické
počasí nechají určitou dobu stát tak, aby byly
k dopravě značně lepivých mourů do fluidprameny nezmiňují.
v co největší míře zbaveny vody.
ního kotle.
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Ministerské starosti
Půl roku je ve funkci ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a příliš mnoho
času na to, aby se ve funkci „rozkoukal“ neměl. Soustředíme-li se jen na teplárenskou problematiku jeho resortu, strefil se právě do doby, kdy se řada
výrobců tepla ocitla v etapě konce dlouhodobých smluv na nákup uhlí.
Teplárny stojí před problémem, s trochou nadsázky – „kde vzít a nekrást“.
„Ministr Kuba je po dlouhé době člověk,
který uznává význam teplárenství pro občany této země. Centrální systémy výroby
tepla, tedy teplárny a výtopny, zásobují
teplem 1,48 miliónu českých domácností,
tedy 38 % občanů!“ říká generální ředitel
Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.

Ministerská návštěva
Jak vypadá moderní ekologická a ekonomicky provozovaná teplárna se přijel ministr
Martin Kuba podívat v dubnu letošního roku
právě do Plzně. Viděl, že palivový mix tu sice
i nadále stojí na hnědém uhlí, ale významně
jej doplňuje biomasa a uhelné moury, k nimž
by se v blízké budoucnosti mohly přidat
i pivovarské mláto z Plzeňského Prazdroje či
slupky palmových oříšků z dovozu.

Ministerské záměry
Podle ČTK připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na konec srpna novou
verzi státní energetické koncepce. Vzhledem k tomu, že uhlí patří formálně státu,
objevily se zatím neověřené informace, že
M. Kuba by chtěl zvýšit dozor státu nad
těžbou uhlí. Pokud tomu tak opravdu bude,
jistě by byl brán ohled i na potřeby tepláren.
Do hry tu vstupují i takové faktory, jako je
udržení alespoň omezené energetické

nezávislosti na dovozových zdrojích využitím domácích surovin. Elektrickou energii
lze jistě zajistit například rozvojem jaderné
energetiky, ale případná výstavba jaderných tepláren, by tyto úvahy nejsou ani
v Plzni zdaleka mrtvé, je hudbou velmi
daleké budoucnosti. Uhlí je pro české teplárny zatím nenahraditelným palivem.

Ministerská komunikační vlna
Ministr průmyslu M. Kuba je i zastáncem
využívání komunálního odpadu k výrobě
energie. Vzorem jsou tu pro něj takové země, jako je Švýcarsko, Německo, Rakousko
či Švédsko. Vzhledem k tomu, že Plzeňská
teplárenská připravuje výstavbu spalovny
jako dalšího energetického zdroje nedaleko
Plzně v Chotíkově, je s ní ministr i v této
věci vyladěn na stejnou vlnu.

Před limity/za limity
„Zní to jako dětská říkanka – před limity za
limity nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát,“
směje se ironicky T. Drápela. „Jenomže ona
to není hra, jde o topení pro 4 milióny lidí.
Prolomení tzv. ekologických limitů je v současné době jasně politicky neprůchodné
a nemá cenu se o ně snažit. Za těmito limity
leží přibližně 850 miliónů tun uhlí, ale před
nimi 900 miliónů tun. Důležité te tedy je

Ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu (vpravo) doprovázel v plzeňské teplárně její generální
ředitel Tomáš Drápela.
spíše to, jak se těch dosažitelných a těžitelných 900 miliónů rozdělí, zda teplárny dostanou to, co nezbytně potřebují.“
Pochopit by to měli i lidé se vztahem
k ekologii. Využití energie uhlí při společné
výrobě elektřiny a tepla (tzv. kogenerace,
uplatňovaná v moderních teplárnách plzeňského typu) se blíží 70 procentům, u kondenzačních elektráren je kolem 35 procent.

Nejsme jako silničáři
Je trochu hanebné dělat si legraci z cizího neštěstí, třeba i jen titulkem. Když ono se
ale o silničářích traduje, že jsou každoročně připraveni na zimu, která je nakonec ale
pokaždé překvapí. Plzeňské teplárenské se to zatím nestalo.
Plzeňská teplárenská přišla už před pár
lety s novinkou. Zatímco dříve bývalo zvykem provádět každoroční opravy a rekonstrukce v období prázdnin, aby byla teplárna dobře připravena na zimu, nově se tyto

strukce a opravy! A právě výroba elektřiny,
nikoliv tepla, je pro plzeňskou teplárnu hlavním zdrojem zisku, takže má posunutí termínu na jaro ekonomickou logiku.

hodinu proběhla historicky už podruhé.
Naposledy to bylo v roce 1992 po osmi
letech provozu, protože nové byly v roce
1985,“ říká správce teplárenských zařízení
Petr Seidl. „Od dalších výměn se dlouho
upouštělo kvůli finančním úsporám. Každoroční vsazování

práce provádějí spíše v jarních měsících.
Pokud to zní nelogicky, pak vězte, že v letních měsících sice samozřejmě není velká
poptávka po dodávkách tepla, ale zato
zpravidla panuje značný nedostatek elektřiny. Proč? Nu protože většina výrobců energie právě v tomto období provádí rekon-

Letos začaly opravy hlavního výrobního
zařízení 23. dubna odstavením parního kotle
K5 a trvaly měsíc. Jednou z nejrozsáhlejších
oprav byla letos výměna třídičů rozemletého
uhelného prachu na tomto kotli.
“Výměna třídičů ventilátorových mlýnů
o výkonu 15 tun rozemletého uhlí za

záplat a plátování abrazivy zeslabených
částí nelze provádět do nekonečna.“
Letošní kompletní výměna přišla na šest
miliónů korun a kotel K5 je tak už te připraven na topnou sezónu, stejně jako ostatní teplárenská zařízení. Jen aby Plzeňské
teplárenské ten trochu jedovatý úvodní titulek nepřinesl v zimě smůlu…. ?
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Návštěva z jiné planety
Jako na jiné planetě si s trochou nadsázky připadal generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela při jarní návštěvě
spalovny komunálního odpadu v bavorském Schwandorfu jen kousek za českými
hranicemi (obsáhlá informace o ní vyšla
nedávno v periodiku připravované spalovny
komunálního odpadu v Chotíkově „Spalováček“ – pozn. red.). Tak skvěle našim sousedům funguje systém nakládání s odpady
a jejich energetické využití. Před pár dny
přijeli na oplátku němečtí partneři do Plzně.
O své zkušenosti se podělili i s českými
novináři a například na otázku, jak snášejí

spalovnu obyvatelé Schwandorfu odpověděli, že skvěle: „Každoročně k nám všichni
lidé ze sousedství chodí na grilpárty a jsou
rádi, že mají levné teplo“.
Plzeňská teplárenská se hostům líbila, ocenili především její program na využívání alternativních paliv. A barevná fasáda (na foto
před ní zleva obchodně technický ředitel plzeňské teplárny Jiří Holoubek, Thomas Knoll
a Konrad Rieger) je prý inspirovala. Takže pro
nás jsou Bavoři ze Schwandorfu vzorem v nakládání s odpady, a my pro ně zase svým ekologickým programem a také smyslem pro
humor - barevným zeleným blokem.

Celá Plzeň na rourách
O celých 53,3 kilometru se za uplynulých pět let rozrostla tepelná rozvodná sí Plzeňské teplárenské v Plzni, to znamená o celou čtvrtinu. Právě rozvoj tepelné sítě je strategickou každoroční investicí, nezbytnou k udržení
prodeje tepla jako společensky nejvýznamnějšího produktu teplárny.
S postupným zateplováním objektů, především na panelových sídlištích, má totiž
spotřeba tepla v Plzni, podobně jako v jiných
městech, tendenci klesat. To je z ekologického i ekonomického hlediska sice pozitivní
jev, ale ekonomika provozu moderního technologického zařízení naopak vyžaduje, aby
teplárna pracovala na plný výkon. Cestou,
jak udržet dodávky tepla na dosavadní úrovni, je právě rozvoj tepelné sítě a spolu s ním

i připojování dalších zákazníků na plzeňský
centrální teplárenský zdroj.
Počet odběrních míst tepla z Plzeňské
teplárenské stoupl za uvedených pět let
o 417(23 %), tedy přibližně stejně, jako se
rozšířila tepelná sí . Celkový prodej tepla
se i tak od roku 2007 snížil o 10 procent,
ale v jiných srovnatelných městech
je pokles prodeje tepla z tepláren daleko
dramatičtější.
Přesvědčit nové zákazníky, aby odebírali teplo
z teplárny, může řada
argumentů - ekonomických i ekologických, svoji
roli ale jistě hraje i reklama
a marketing. Proto Plzeň
brázdí už několik měsíců

tramvaj, upozorňující na možnost zásobování teplem z teplárny. Na teplárenských
rourách tak může „sedět“ skoro každý.
Spoluautorka tohoto veselého grafického
řešení Helena Štěpánová z reklamní agentury Drakon říká, že to bylo kolektivní dílo,
nicméně impuls k němu vyšel ze samotné
teplárny.
„Původní návrh zněl Připojte se a topte
bez starostí. Strávili jsme nad ním spoustu
času diskusemi a nakonec jsme ty lidi
usadili na roury. Podle dosavadních
ohlasů to lidem na ulicích přijde vtipné
a především nepřehlédnutelné,“ vysvětluje
H. Štěpánová.
Ačkoliv cena tepla z Plzeňské teplárenské
také narůstá (za pět let o 22 %), což je dáno
především narůstajícími cenami surovin,
přesto je stále druhá nejnižší v ČR a levnější
než využívání jiných druhů topení.
Chcete-li tedy topit bez starostí, posa te
se i vy na teplárenské roury – a nejen
v tramvaji.
2007

2008

2009

2010

2011

Délka tepelné sítě (km)

216,3

243,5

263,0

258,5

269,6

Počet odběrných míst

1840

2039

2132

2194

2257
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