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Cena a spolehlivost
Je pochopitelné, že cena tepla je pro více 
než 40 tisíc domácností významnou po-
ložkou. Je samozřejmě nepříjemné, že 
cena tepla posledních deset let narůstá, 
což je dáno především nárůstem ceny 
paliva a dalších surovin, které k výrobě 
tepla pro Plzeň potřebujeme. Zvýšila se 
i sazba daně z přidané hodnoty, takže 
prostřednictvím platby za teplo přispí-
vají jeho spotřebitelé více i do státního 
rozpočtu.

Při hodnocení cenové hladiny je ale vždy 
prospěšné použít srovnání. Poměřovat se 
můžeme buď s cenou tepla jiných způso-
bů vytápění (elektřina, plyn atd.), nebo 
můžeme porovnávat naši cenu s cenami 
tepla v jiných městech. Jisté je, že z obou 
těchto srovnání vychází teplo z Plzeňské 
teplárenské vítězně. Tabulku s cena-
mi v Plzni i v dalších městech najdete  
na str. 7 tohoto čísla Plzeňského tepla, 
připravili jsme tam pro vás i jednoduchý 
početní příklad – doufám, že vás pobaví.

Celý loňský rok se vedla diskuse o bu-
doucnosti teplárny v Plzni. Hlavní otázka 
zněla: Čím budeme topit? Výsledkem 
je rozhodnutí o mixu paliv od uhlí přes 
biomasu a plyn až po komunální odpad. 
Právě otázku přeměny komunálního 
odpadu, dosud bezúčelně a škodlivě uklá-
daného na skládky, v palivo zásadním 
způsobem rozhodli zastupitelé našeho 
města jednoznačným výsledkem hlasová-
ní o stavbě spalovny komunálního odpadu 
v Chotíkově. Horkovod z ní bude napojen 
na dosavadní systém centrálního zásobo-
vání teplem v Plzni.

Dosud se v odpadu skrytá energie za-
kopávala nedaleko Plzně do země 
a jiná energie v podobě uhlí a bioma-
sy se k nám pracně dovážela. Všechny 
tyto změny povedou k efektivnějšímu 
nakládání s palivy jako zdroji energie 
a umožní nám i nadále udržet ceny tepla 
v Plzni pod kontrolou.

Tomáš Drápela
generální ředitel

Plzeňská teplárenská a.s.

Dětský den Plzeňské teplárenské neměl chybu, ani Medard nezlobil 
Rekordní návštěva, pět a půl tisíce návštěvníků, dorazila o víkendu  
8. června na letošní Dětský den Plzeňské teplárenské v areálu plzeňské 
zoologické zahrady. Ač bylo ten den Medarda, pranostika se tentokrát 
naštěstí nevyplnila. Mezi deštivými dny, které provázely letošní červen, 
bylo jako zázrakem krásné, téměř letní počasí, které lákalo na dětský 
den plný her a soutěží.

Už před desátou dopoledne se děti shro-
mažďovaly před správní budovou plzeň-
ské zoo, kde se dětský den odehrával. 
Největší nedočkavci ještě stihli namalo-
vat obrázek svého oblíbeného zvířátka 
z plzeňské zoo, který jim pak posloužil 
jako vstupenka do areálu zahrady. Když 
si prohlédly nejnovější zvířecí přírůstky 
i tradiční obyvatele zoo, mohly děti zce-
la netradičně nahlédnout i do prehisto-
rické osady.

Jak se žilo v pravěku
Zjistit, jak pracné kdysi bylo získat kus 
látky na šaty? A co mouka, je těžké ji na-
mlít podle starodávných postupů? Tyto 
a spoustu dalších otázek dětem zodpo-
věděli nadšenci, kteří se historií zabývají 
a kteří pravěké dny v zoo tradičně pořáda-
jí. Pravěká osada nabídla i zajímavé aktivi-
ty a leccos z toho, co bylo pro naše předky 
samozřejmostí, si tu děti mohly vyzkou-
šet. Připraveny byly i soutěže. Další cestu 

Kachna s rodinou se procházela i na parkovišti
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Dětský den Plzeňské teplárenské neměl chybu, ani Medard nezlobil 

do pravěku plánují organizátoři v červnu 
a o prázdninách.

Hned poté, co se děti nabažily pravěku 
a zvířátek v ZOO, vrhly se do víru dětského 
dne pořádaného Plzeňskou teplárenskou. 

Hasiči, policisté  
i záchranáři
O zábavu nebyla nouze. Připravena byla 
řada atrakcí na jednotlivých stanovištích, 
například skákací hrad, skluzavky, malo-
vání na obličej, bungee trampolíny a další 
- všechny zdarma. Při některých disciplí-
nách bylo nutné zapojit mozkové závity, 
ale úkoly splnilo téměř každé dítě a všech-
ny odcházely s diplomem nebo sladkou 
odměnou za projevenou snahu. Účastníci 

poznali i práci plzeňských zdravotních zá-
chranářů a členů Hasičského záchranné-
ho sboru Plzeňského kraje. Poznali nejen 
techniku záchranářských týmů, když se 
například podívali do hasičského auta, 
ale prohlédli si i výstroj a o práci záchra-
nářů se dozvěděli mnoho zajímavého. 
A že to často nejsou příliš veselé historky. 
Na obětavých figurantech, kteří simulova-
li i středně těžká zranění, pak zdravotníci 
dětem přiblížili svoji nelehkou práci. Před-
vedli ukázky první pomoci, resuscitaci zra-
něných a školáci si mohli změřit síly v otáz-
kách zdravovědy. 

Spousta dojmů
„Docela jsem se bála té namaskované fi-
guríny, než jsem přišla blíž ke stánku zá-

chranářů, myslela jsem si, že se opravdu 
někomu něco stalo,“ přiznala sedmiletá 
Adélka, která přišla na dětský den v do-
provodu obou rodičů a programem byla 
nadšená. „Moc se nám tu líbí, je to tu bez-
vadný,“ přiznali druháci Petr s Martinem, 
kteří přijeli z Přeštic s rodiči. „Nejvíc se 
nám líbí hasiči a ukázky jejich práce. Mož-
ná, že se jednou také stanu hasičem,“ za-
uvažoval Martin. Čtyřletá Sofinka z Plzně 
se nemohla nabažit trampolíny a zvědavě 
se rozhlížela z výšky po okolí. Ještě stihla 
skluzavku a skákací hrad. „Je to tu moc 
hezké a maminka mi slíbila, že mi koupí 
ještě hodně dobrot, třeba cukrovou vatu, 

tu mám moc ráda,“ přiznala Sofinka, kte-
rá podle maminky byla k neutahání. Přes 
poledne se atrakce malinko vyprázdnily, 
ale už s úderem druhé odpolední bylo 
na dětském dnu zase plno. Hudba vyhrá-
vala dětské i světové hity, moderátoři ba-
vili publikum, záchranáři vyprávěli o své 
práci, trampolína byla věčně plná a sluníč-
ko hřálo až do pozdního odpoledne, kdy 
Dětský den s Plzeňskou teplárenskou kon-
čil. Tentokrát se zábavné odpoledne vyda-
řilo a nemělo chybu. Ani Medard nezlobil. 
Takže za rok ve stejnou dobu a na stej-
ném místě na dalším Dětském dnu s Plzeň-
skou teplárenskou, kdy by se měl konat již 
devátý ročník. (ol)

Své umění předváděli i hasičiJako vstupenka sloužil dětem vlastnoručně namalovaný obrázek zvířátka
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Co když tedy bude někdo 
tvrdit, že projekt je jen druhem 
„musismu“?
Spalovna není nic zvláštního, mimořádné-
ho, na západ od našich hranic jich existu-
jí desítky. Je to legitimní součást systému 
nakládání s odpady. V našem případě má 
Plzeň mimořádně dobré podmínky, plá-
novaná spalovna se nechá snadno napojit 
k systému zásobování tepelnou energií. 
Musíme si uvědomit, že jde o významný al-
ternativní zdroj bránící extrémnímu zdra-
žování tepla závislého na dodávkách uhlí.

Proč tedy ta obava mezi lidmi?
Historicky s tím nebyly dobré zkušenosti. 
Každé spalování produkuje emise a lidé 
se obávají dopadu na zdraví. Ale jestli se 
něco opravdu výrazně změnilo za posled-
ních 20 let, tak je to přitvrzení emisních 
limitů a technologie spalování. To je něco 
naprosto nesrovnatelného.

Je opravdu reálný stav, že 
bude legislativně zakázáno 
skládkování netříděného 
odpadu?
V současné době se pracuje na novele 
zákona, který definuje nakládání s odpa-

dem. Tato novela má obsahovat datum 
zákazu skládkování neupraveného odpa-
du. To v podstatě znamená, že po roce 
2023 nebude možné na skládku uložit 
jakýkoli odpad, který lze následně využít. 

Tedy i ten, který má energetickou hodno-
tu. Tento požadavek vychází z požadav-
ků EU a je zajímavé, že v některých stá-
tech už je tento zákaz uplatňován. Třeba  
v Rakousku a v Německu.

Co se stane, když to nebudeme 
respektovat?
Česká republika se zavázala k omezování  
ukládání odpadu na skládky a ke zvyšo-
vání podílu složek, které se dají následně 
využít. Byly stanoveny cílové roky, v sou-
časné době ale ČR už některé požadav-
ky neplní a je zcela jasné, že bez zvýšení 
procenta využitých odpadů, a to i energe-
ticky, je plnit nebude. Určitě bude násle-
dovat jednání s EU, jehož výsledkem bývá 
uložení nemalých sankcí v řádu stovek mi-
liónů korun ročně.

Prošel projekt spalovny opravdu 
relevantními odbornými 
oponentními procesy?
Projekt spalovny vznikal řadu let. Takto 
zásadní projekt je svázán s mnoha povo-
lovacími procesy. Jeden z nich je posuzo-
vání vlivu na životní prostředí, což je ona 
známá EIA. Ale oponentních řízení je celá 

Komunální odpad je v centru zájmu. A bude stále víc.
Brzy začne v Chotíkově vyrůstat spalovna komunálního odpadu, kterou už deset let připravuje Plzeňská 
teplárenská. Opravdu tam musí být? Není to jen takový „musismus,“ tedy obyčejný truc? Něco, co není úplně 
nezbytné, ale kdosi si to vyvzdoruje a prosadí natruc objektivním potřebám? Nebude právě chotíkovská 
spalovna nakonec tím musismem? O tom jsme mluvili s člověkem, který se odpady a legislativou kolem nich 
dlouhodobě zabývá, Mgr. Vladimírem Dlouhým.
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Komunální odpad je v centru zájmu. A bude stále víc.

řada a svá stanoviska dávají stovky lidí. 
Tyto procesy probíhají pod veřejnou kont-
rolou a všechny dané připomínky se posu-
zují. Samostatnou kapitolou je pak vysoká 
technologická úroveň projektu.

Co to je vlastně ta EIA? Kdo je 
„porotce“, nebo posuzovatel?
EIA je zákon o posuzování vlivu na ži-
votní prostředí. Proces je tímto zákonem 
upraven tak, že v první fázi se posuzuje, 
zda navrhované řešení je třeba podrobit 
detailnímu zjišťování. Zde se buď konsta-
tuje, že projekt nemá zásadní vliv na ži-
votní prostředí, anebo se řekne, že jsou 
zde určitá rizika a posuzuje se dál. Žada-
tel prostřednictvím odborné firmy zpra-
cuje žádost o posouzení, uvede všechna 
potřebná fakta, vypořádání se s dopra-
vou, dopady na zdraví, celkovým stavem 
životního prostředí. Tento dokument je 
veřejný a v příslušných lhůtách se k němu 
kdokoli může vyjadřovat a připomínko-
vat ho. Takto zpracovaný dokument je 
předložen autorizované osobě, tzv. po-
sudkáři. Ten provede posouzení všech při-
pomínek, které shrne a vyjádří se k tomu, 
jakým způsobem bude mít připravovaná 
stavba vliv na životní prostředí. Přísluš-
ný orgán státní správy, v tomto případě 
Krajský úřad Plzeňského kraje, pak vydá 
stanovisko, které v sobě zahrnuje výrok 
o vlivu stavby a stanoví podmínky, za kte-
rých lze stavbu realizovat. Tyto podmín-
ky jsou podkladem pro všechna následná 
rozhodnutí. 

Jak relevantní je potom postoj 
třeba Dětí země, kteří proces 
zpochybňují?
Ekologické organizace i občané Chotíko-
va se procesu zúčastnili. Víte, pochopíme 
obavy obyvatel Chotíkova. Ale ti stavbu 
v referendu odsouhlasili! Ovšem Děti země 
sídlící v Brně? Kde mimochodem spalovna 
funguje? Oni už tolik nezpochybňují pro-
ces spalování, ten je na vysoké úrovni a je 
opravdu těžko zpochybnitelný. Ale napa-
dají správní kroky. Požadují opakované 
přezkoumání něčeho už přezkoumaného. 
Právně na to mají nárok. Otázka je proč? 
Zavání to obstrukcí. Oddaluje se proces vy-
dání stavebního povolení, tady se oddalu-
je i dodržení termínů pro přiznání dotace.

Existuje mezi vámi, příznivci 
spalovny a ekologickými 
hnutími zásadní rozpor?
Já řeknu ne. My podporujeme ekologický 
přístup, třídění odpadů. Lišíme se v po-
hledu na komunální odpad. My ho vidí-
me jako zdroj energie, oni ho chtějí dále 
zužitkovávat jinak. To ale znamená další 
energetické vstupy, což ale znamená další 
nápor na ekologii. 

Další angažované sdružení 
ve prospěch projektu nese 
název JASPERS. Kdo to je? 
Není to lobby průmyslu 
vedené ekonomickými zájmy?

JASPERS je organizace, která je oponent-
ním orgánem, který se rekrutuje z exper-
tů Evropské investiční banky a své zprávy 
předává Evropské komisi. Tato skupina 
prováděla kontrolu projektu po dobu 
dvou let, zajímala se o ekonomické řeše-
ní, a součástí týmu byl i expert na životní 
prostředí. Výsledkem je závěrečná zpráva 
s hodnocením projektu. V našem přípa-
dě je kladné s jediným požadavkem: mu-
síme dodat stavební povolení. To je ten 
poslední papír potřebný k rozhodnutí 
o dotaci. Ale tomu brání právě kroky ak-
tivistických sdružení.

Dá se tedy z legislativního 
pohledu říci, že spalovna je 
v evropském legislativním 
konceptu a my ji budeme 
muset mít?
Nikdo nepřikazuje spalovnu. Jsou pouze 
nastavené výsledné parametry, na jaká 
procenta využitelnosti odpadu se máme 
dostat. A ruku v ruce s tím jde zákaz sklád-
kování neupraveného odpadu. A je na vůli 
každého státu, jak k tomu dojde. Zku-
šenosti vyspělých států ukazují, že cesta 
energetického spalování je cestou, která 
tyto limity umožňuje splnit. Samozřejmě 
v systému s recyklací, tříděním, separova-
ným sběrem. Jde o vytvoření funkčního 
systému garantujícího tyto hodnoty.
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Hasičům  
se v teplárně (asi) líbí
Titulek vyjadřuje trochu pochybnost. Opravdu se neví, zda se hasi-
čům v Plzeňské teplárenské skutečně líbí, ale jisté je, že se v ní obje-
vují docela často. Naštěstí už dlouhou dobu jen ze cvičných důvodů.

V teplárně se 
nacvičovat musí
Jejich zájmu se nelze di-
vit, protože celý podnik 
je doslova napěchován 
hořlavinami a dalšími 
nebezpečnými látkami 
– jak také jinak v teplár-
ně. Pravidelně tu tedy 
nacvičují ostrý zásah, 
aby se v případě nutnos-
ti v prostoru teplárny 
dobře orientovali a měli 
nacvičené postupy při 
záchraně lidí i majetku.

Vzhůru na komín!
Ve čtvrtek 23.května se zaměřili na komín. Ve scénáři cvičení bylo 
stanoveno, že při sestupu z komína se vážně zranil jeden z pra-
covníků provádějících na něm údržbu a zůstal uvězněn na dru-
hém nejvyšším komínovém ochozu. Hasiči v „plné polní“ tedy 
museli i se záchrannými prostředky vystoupat do stometrové výš-
ky a odtud slanit svého kolegu, představujícího zraněnou osobu. 
Byl pevně uzavřen ve speciálních nosítkách.

Cvičení se zúčastnila i jediná žena mezi hasiči, jejich tisková mluv-
čí Pavla Jakoubková, a šlo jí to stejně dobře, jako jejím mužským 
kolegům – alespoň to tvrdili přítomní novináři.

Pětkrát kolem rovníku
Pavel Petrle, který má v Plzeňské teplárenské na starost in-
vestice, je kromě toho také odjakživa sportovcem, hlavně 
horolezcem (tím stále méně) a cyklistou (tím pořád stejně). 
Mezi teplárníky je známý tím, že odmítá jezdit po jednot-
livých stavbách – investicích služebním automobilem, ale 
využívá, v zimě v létě, svůj bicykl.

Kilometry
Kolik tak najezdí ročně kilometrů, to nechce prozradit, ale nechal 
se přesvědčit k výpočtu, kolik kilometrů najezdí na kole do prá-
ce a z práce. Násobme společně 10km denně tam a deset zpět,  
250 krát do roka po celých čtyřicet let – a máme rovných 200 tisíc 
kilometrů. Obvod zeměkoule se udává 40 tisíc kilometrů – objel 
by ji tedy dokola celkem pětkrát.

Zplodiny
V posledních desetiletích se hodně dbá na ochranu klimatu, ze-
jména v souvislosti s oxidem uhličitým - CO

2
. K ujetí vypočítané 

vzdálenosti by automobil vyprodukoval asi 22 tun CO
2
. Otázka 

zní: Je to hodně, nebo málo?
Odborné studie uvádějí, že člověk vydechne denně 650 g CO

2
. 

Je-li to pravda, pak Pavel Petrle ušetřil tolik CO
2
, kolik průměr-

ný pozemšťan vydýchá za skoro 93 let. Jenže lidskou činností  
(včetně vlastního dechu) prý uniká do ovzduší ročně celkem  
6,6 miliard tun CO2

. Ovšem to je zase jen asi setina toho,  
kolik CO

2
 ročně vytvoří na zeměkouli vulkány ...

Zpátky do Plzně
Ušetřil-li Pavel Petrle díky svému bicyklu a sportovnímu úsilí  
22 tun CO

2
 za 40 let, pak vězte, že ta naše plzeňská, celkem 

ekologicky ohleduplná teplárna vypustí stejné množství CO
2
 asi  

za 25 minut. Trochu se na tom podepisuje i spalování biomasy,  
Českou republikou i Evropskou unií tolik propagované. Z bio-

masy, v našem plzeňském případě tedy především lesní dřevní 
štěpky, totiž vzniká o 10% více CO

2
 než z uhlí. Zde je ale třeba 

poznamenat, že rostliny při svém růstu spotřebují pro fotosyn-
tézu obrovské množství CO

2
. Celoplanetárně to prý představuje  

0,2 bilionu tun CO
2
 ročně.

Trochu blázinec
Podle ekologa Plzeňské teplárenské Ing. J. Hávy se ze sklení-
kových plynů sleduje právě jen a jedině CO

2
, ačkoliv například 

takový metan je daleko nebezpečnější – ten se ovšem nijak ne-
reguluje! Zlí jazykové tvrdí, že to nějak souvisí s celoevropskou 
plynařskou loby ... Například ruský Gasprom (ale ostatní světo-
vé plynařské firmy jsou na tom podobně) vůbec nesleduje, kolik 
zemního plynu (a s ním tedy i metanu) unikne do ovzduší při 
transportu plynu na tisícikilometrové vzdálenosti. Plyn je prý tak 
levný a je ho tolik, že ztráty nestojí za to měřit.
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Kolik stojí teplo?
Podle spotřeby
Ačkoliv mají plzeňští občané oprávněný pocit, že zima byla le-
tos dlouhá, na spotřebě tepla v systému centrálního vytápění se 
to nijak neprojevilo a celková spotřeba tepla v plzeňských by-
tech zůstala na podobné úrovni jako v předcházejících letech  
(v gigajoulech).

Topná sezona Celková spotřeba tepla ve všech 
plzeňských bytech

2010 / 2011 1 359 675 GJ

2011 / 2012 1 210 548 GJ

2012 / 2013 1 294 931 GJ

Podle ceny
Průměrná česká rodina, napojená na systém centrálního vytá-
pění, spotřebuje 30 až 35 GJ tepla za rok. Vezmeme-li v úvahu 
spodní hranici tohoto rozpětí (30 GJ/rok) u bytu o 65 metrech 
čtverečních, platí rodiny podle současných cen ročně např. násle-
dující částky:

Liberec 21 174 Kč/rok

Brno 20 037 Kč/rok

Strakonice 18 552 Kč/rok

Ostrov 17 712 Kč/rok

Praha 17 115 Kč/rok

České Budějovice 17 073 Kč/rok

Písek 16 506 Kč/rok

Plzeň 14 712 Kč/rok

Hradec Králové 12 912 Kč/rok

(Výsledek úlohy: Ve městě A bude stát teplo po zdražení  
555,50 Kč/GJ, ve městě B bude stát 550 Kč/GJ)

Letní údržba na jaře?  
Přesně tak!
Plzeňská teplárenská vykročila před několika lety trochu 
v „protisměru“ při provádění pravidelné letní údržby, kdy 
je třeba řadu technologických zařízení vyřadit z provozu.
Elektrárny a teplárny odstavují svá zařízení většinou právě v létě 
a tím v tuto dobu na trhu nastává určitý nedostatek elektrické 
energie, což přináší zvýšení její ceny. Nutno podotknout, že cen 
pro koncové spotřebitele se tyto pohyby netýkají. Plzeňská tep-
lárna tedy začala provádět údržbu už v jarních měsících, aby pak 
v létě mohla elektřinu výhodněji prodat.

Letos stejně – ale více
Tak tomu bylo i letos v květnu, kdy se do minimálního času jedno-
ho týdne kumulovalo maximální množství prací. Revize 170 metrů 
vysokého komína si vynutila odstávku, a tudíž umožnila údržbu 
„zeleného“ kotle K7 a související turbíny TG3, nejstarší turbíny 
TG1 včetně její strojovny a všech navazujících technologických 
uzlů, které jsou jinak v provozu celoročně. Proběhla také denit-
rifikace kotle K5 výměnou práškových hořáků, úpravou mlecích 
okruhů a spalovacího procesu – to byl velmi razantní zásah. Další 
kontroly a opravy proběhly i na turbině TG1 a na kotlích K4 a K7 ... 
Kompletní výčet prací by byl pro veřejnost určitě poněkud nudný.

V plánování je naše síla
Takový mumraj si vyžádal více 
než půlroční plánování, výbě-
rová řízení na dodavatele prací 
i technologií a přesný harmo-
nogram. Jediné, co se nedalo 
naplánovat, bylo počasí. Ko-
nec letošního května, kdy od-
stávka řady zařízení Plzeňské 
teplárenské probíhala, byl ne-
obvykle studený a požadavky 
na vytápění, v této roční době 
jinak dost ojedinělé, letos mi-
mořádně narostly. Zbytek zaří-
zení, který zůstával v provozu, 
byl tedy vystaven kruté zatěž-
kávací zkoušce, při níž teplár-
na obstála – radiátory v plzeň-
ských domácnostech zajistily 
tepelnou pohodu, aniž by ob-
čané nějakou technologickou 
odstávku vůbec zaregistrovali.

Zařízení Plzeňské teplárenské jsou v nejlepší 
formě a o teplo v bytech není třeba se obávat. 
Od jara až do zimy.

Malá početní úloha
Už žák základní školy by uměl vypočítat jednoduchou početní úlohu. 

Zkuste to také!
Ve městě A stojí teplo 550 Kč/GJ a teplárna zdraží o jedno jediné 
procento. Kolik bude stát teplo ve městě A?

Ve městě B stojí teplo 500 Kč/GJ a teplárna zdraží o celých deset 
procent. Koli bude stát teplo ve městě B?

Ačkoliv tedy lze demagogicky tvrdit, že ve městě B zdražila tep-
lárna desetkrát více, než ve městě A, teplo zůstává i po zdražení 
ve městě B levnější, než ve městě A.

Aby to člověk pochopil, opravdu nemusí být žádný Einstein.

(Výsledky pro kontrolu v dolní části této strany).

Současná cena tepla v Plzni je 490,40 Kč/GJ  
při započtení všech nákladů na topení 
a zůstává druhou nejnižší v ČR



KřížovKa s plzeňsKou teplárensKou
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