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TJ HALMA Zbůch s podporou
Plzeňské teplárenské
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch je státní
příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR.

Pohled za obzor
Chce-li někdo pohlédnout za obzor v krajině, má to poměrně jednoduché – vypraví
se k němu a vidí, co ho za ním čeká.
Pohlédnout za obzor času je složitější
a mnohdy nemožné – stroj času teprve
čeká na svého vynálezce. Budoucnost můžeme pouze odhadovat, zabývá se tím
obor pro nás techniky a skutečné ekonomy poněkud obskurní – prognostika. Tato
disciplína prý neříká, co se stane, ale napovídá, co by se stát mohlo.
V geografii může jedinec toužící pohlédnout za obzor obelstít skutečnost tím, že
neputuje k obzoru, ale vyšplhá na nejbližší kopec nebo rozhlednu – obzor si
tak rozšíří, ale nejvzdálenější kontury
vidí už poněkud rozmazaně. Pro pohled
za obzor času nám nic jiného než trocha
nadhledu a neurčité obrysy budoucnosti
nezbývá.
V tomto čísle Plzeňského tepla věnujeme velký prostor základním představám
o tom, čím bychom mohli v našem městě topit někdy za čtvrt století. Největší
pozornosti se dostalo jaderné energii nikoliv proto, že bychom ji snad viděli jako
nejpravděpodobnější, ale protože se o ní
jako o zdroji tepla nejméně ví – to platí nejen pro občany města, ale i pro nás
teplárníky.
O tom, čím se bude Plzeň vytápět za čtvrt
století, nebudeme rozhodovat my, současní padesátníci – ať už manažeři,
technici, ekonomové či politici. Ti, kdo to
rozetnou, teď možná ještě sedí ve školních lavicích. My jen můžeme ze svého
úhlu pohledu s trochou onoho nadhledu
popsat současné možnosti a zamlženou
budoucnost, aby naši následovníci mohli
snáze posoudit, jakým vývojem teplárenství prošlo a kam nejspíš směřuje.
Netřeba svolávat na naše hlavy protijaderné aktivistické hromy a blesky. Zjistit, jaké
jsou perspektivy a prognózy využívání jaderné energie pro vytápění aglomerací,
nepopiratelně také patří k tomu, čemu se
říká „péče dobrého hospodáře“.

Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Poskytuje komplexní sociální služby lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotního postižení a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby. Zajišťuje odborné sociální poradenství, rehabilitační služby, kurzy a semináře
pro pracovníky sociálních služeb. Mezi aktivitami, které centrum svěřencům nabízí, je
i sport.
Proto byla před 21 lety založena Tělovýchovná jednota zdravotně postižených
HALMA Zbůch, která je členem české federace Spastic Handicap. Několik sportovců
dosáhlo možnosti reprezentovat Českou
republiku v rámci paralympijského hnutí.
O úspěších a aktivitách jednoty jsme hovořili s předsedou TJ ZP Halma Zbůch Mgr.
Romanem Sudou.
Kdo jsou vlastně členové vaší tělovýchovné
jednoty?
Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma ÚSP Zbůch je spolkem s členskou
základnou 218 sportovců, trenérů, asistentů a dalších osob. Převážná většina našich
sportovců jsou uživatelé sociálních služeb
Centra pobytových a terénních sociálních
služeb Zbůch. Členy tělovýchovné jednoty
jsou ale i sportovci, kteří nejsou uživateli sociálních služeb Centra, a tím dochází
k úzkému propojení s komunitou mimo
zařízení sociálních služeb. TJ má několik
sportovních oddílů: atletika, cyklistika, boccia, závěsný kuželník, lukostřelba, vodní
turistika, apod. Během loňského roku se
naši sportovci zúčastnili více než 25 víkendových nebo týdenních sportovních akcí
(soustředění, závodů, mistrovství republiky, reprezentačních akcí, atd.). Pro naše
sportování potřebujeme nejen materiálové vybavení, ale i personální zajištění
- trenéry, asistenty, pomocníky. Sami jsme
pořádali v tomto roce šest celorepublikových akcí v atletice, boccii, lukostřelbě
a cyklistice. V roce 2013 jsou naši nejlepší sportovci i členy reprezentačního kádru
České republiky. Lukostřelkyně Štěpánka
Kleisnerová, cyklistka Kristína Moravčíková
a atlet Petr Ponáhlo.
Můžete přiblížit úspěchy nejlepších členů
TJ v loňském roce?
Připomenu jen ty nejvýznamnější. Štěpánka Kleisnerová se stala mistryní ČR v halové
i terčové lukostřelbě ve své kategorii, Matěj
Berdis zvítězil ve všech čtyřech atletických
závodech v běhu na 60 metrů a stal se držitele národního rekordu a mistrem ČR
v kategorii žactva. Josef Dekan byl druhý na mistrovství ČR v běhu na 800 metrů
a třetí na 1500 metrů, Petr Ponáhlo obsadil
třetí místo na mistrovství ČR v běhu na 100

metrů a Milan Melichar byl také bronzový,
pro změnu v běhu na 200 metrů. Michal Vimmer zvítězil v hodu míčkem na mistrovství
ČR v kategorii žáků a Kristína Moravčíková získala zlatou medaili na mistrovství ČR
v cyklistické kategorii tricykl.
Loni byla vaše TJ oceněna titulem „Pořadatel roku 2013“ za přínos v oblasti
organizace sportovních aktivit. Bez sponzorů byste však akce v tomto rozsahu asi
pořádat nemohli, že?
Je to tak. Díky podpoře našich partnerů
a sponzorů, kdy PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.,
je jedním z našich nejvýznamnějších
a jsme jí za to nesmírně vděčni, jsme mohli
i v loňském roce pokračovat v dlouhodobém projektu cílené přípravy sportovců
TJ Halma Zbůch. Kromě velkých národních
i zahraničních závodů jsme ještě absolvovali
vodácké soustředění Berounka 2013 a letní
atletické soustředění ve Stříbře. Také jsme
si pořídili jedno vozidlo pro činnost sportovního klubu.
A plány pro letošní rok?
Letos plánujeme pořádat několik velkých
sportovních akcí: seriál halových závodů
v para lukostřelbě 2014 a MČR v halové
lukostřelbě, už 11. ročník národních cyklistických závodů Plzeňský ovál 2014, národní
atletické závody Podzimní atletika, vodácké
soustředění Berounka 2014, kondiční soustředění atletiky ve Stříbře a národní závody
v boccie II. ligu pro 50 sportovců s nejtěžším
tělesným handicapem.

Pokud se nám bude i nadále za podpory
našich partnerů v tomto „běhu na dlouhou
trať“ dařit, plánujeme v následujících dvou
letech na území města Plzně hostit významnou světovou akci - Světový pohár v para
lukostřelbě. To je samozřejmě akce o několik úrovní výše, ale myslíme si, že město
Plzeň si takovou významnou akci zaslouží,
a samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby
i naši sportovci dostali šanci na takové akci
reprezentovat. Tak nám držte palce.
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Plzeňáci na jedničku
Až do února si někteří plzeňští občané
nechávají doma stát ozdobené vánoční
stromky. Alespoň tak lze vysvětlit fakt, že
i v únoru se ještě další a další, už poněkud
sešlí vánoční krasavci ocitají na místech
určených pro svoz, zpravidla vedle kontejnerů na odpad.
Obyvatele města je třeba pochválit, že rok
od roku se chovají civilizovaněji a odkládají stromky tam, kam skutečně patří. Jak
to víme? Svozové firmy je totiž dopravují
do Plzeňské teplárenské, kde se stromky
zpracují na dřevní štěpku, která skončí v teplárenských kotlích. Před dvěma roky jich
k vytápění posloužilo necelých 40 tun, vloni
už 42 tun a letos rovných 50 tun.

Vánoční stromky v Plzeňské teplárenské nejdříve zpracuje pojízdný štěpkovač a pak
už putují do speciálního kotle na biomasu – největšího svého druhu v České republice.

Někdy méně znamená více

Dosud známé ceny tepla v krajských
městech a v plzeňském regionu

(a naopak)
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... musí si říci každý trochu slušný počtář.
Raději zdražené teplo v Hradci za 458 korun,
než zlevněné v Jablonci za 689. Je to rozdíl
skoro přesně o 50 %, a to už je „řacha“.
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„To mi raději cenu zvedněte...“
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DOMAŽLICE

a to také hodně, třeba v Hradci Králové –
o 6,31 %, a dostanou se tak na cenu 458 Kč/GJ.
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ROKYCANY

Zdražují,
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KARLOVY VARY

a to hodně, třeba v Jablonci (o 14 %)
a v Mariánských Lázních (o 5 %). Ovšem zlevňují na 689 Kč/GJ v Jablonci a na 659 Kč/GJ
v Mariánských Lázních.
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PRAHA (UHLÍ)

Zlevňují,

SOKOLOV

Následuje obsáhlý seznam tepláren v několika skupinách – ty, které teplo zlevňují, ty,
které ceny nemění, a nakonec i hříšníci, kteří
teplo zdražují. Každý spotřebitel by si samozřejmě přál, aby jeho dodavatel patřil do té
první, zlevňující skupiny. Udělal by v tom případě opravdu nějaké štěstí? Jak kdy…

Jak je uvedeno v titulku, někdy méně znamená více a někdy nezdražené teplo je
výhodnější než to zlevněné.

ÚSTÍ NAD LABEM

- Pro čtvrt milionu domácností ceny
dokonce klesly.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

- Pro čtvrt milionu domácností se ceny
tepla pro rok 2014 nemění.

PLZEŇ

- Pro devět z deseti domácností se cena tepla
z tepláren letos zvyšuje o méně než 3 %.

se letos řadí do skupiny tepláren, která pro
rok 2014 ceny oproti roku předcházejícímu
nemění. S cenou 490 Kč/GJ se řadí na pomyslné druhé nejlevnější místo v ČR, hned
za Elektrárnu Opatovice, která zásobuje
teplem Pardubice, Chrudim a už zmíněný
Hradec Králové.

HRADEC KRÁLOVÉ

- Pro 120 tisíc domácností se letos teplo
zdražuje o více než 3 %.

počet
Cena
vytápěných tepla
bytů
Kč/GJ
Pardubice
27 000
428
Hradec Králové
26 000
458
Plzeň
43 000
490
České Budějovice
28 000
551
Ústí nad Labem
26 000
549
Sokolov
9 000
570
Praha (uhlí)
160 000
575
Zlín
15 000
600
Karlovy Vary
14 000
620
Rokycany
2 400
655
Domažlice
1 000
657
Brno
98 000
668
Praha (plyn)
100 000
703
Liberec
19 000
706

Plzeňská teplárenská

PARDUBICE

Teplárenské sdružení České republiky zveřejnilo na začátku ledna 2014 zajímavé údaje:

Město

ZLÍN

Z energetického pohledu je 50 tun celkem
marginální množství, protože Plzeňská
teplárenská v roce 2013 využila k výrobě
energie 295 tisíc tun biomasy, převážně
právě lesní dřevní štěpky. Podíl naštěpovaných vánočních stromků z toho činí jen
0,017 %, ale to není důležité. Podstatné je,
že město je od pozůstatků loňských Vánoc
očištěné a seschlé kostry stromečků už nikde nedělají ostudu.
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Za vzdáleným

Čím budeme topit v Plzni za dvacet let?
Ačkoliv uplynulé čtvrtstoletí přineslo celou řadu změn, základní urbanistické uspořádání našeho města
se v podstatě nezměnilo – stále je tvoří historické jádro obklopené relativně velkými sídlišti, často
zasazenými v původní zástavbě rodinných domků a vilek.
Sídliště vznikala postupně od 60. do 90. let
minulého století – architektonicky poněkud
stalinské Slovany (celkem 35 tisíc obyvatel), pak už panelové, relativně nejméně
lidnaté Bory, Doubravka (25 tisíc lidí) a Skvrňany a naposledy nejlidnatější celé Severní
předměstí s 50 tisíci obyvateli. Celé město
má již desítky let celkem stabilní počet obyvatel kolem 170 tisíc.
Sídliště byla původně vytápěna buď domovními, nebo blokovými kotelnami, později
velkými výtopnami. V průběhu posledních
dvaceti let přešlo město na vytápění ze dvou
velkých tepelných zdrojů, z nichž tím pro
vytápění bytových domů stále významnějším je Plzeňská teplárenská. Že to byl krok
správný, je obecně uznáváno a jako důkaz
jsou předkládána fakta ekologická (nízké emise), ekonomická (druhé nejlevnější
teplo v ČR – 490 Kč/GJ) a provozní (velká
spolehlivost dodávek tepla). Na systém centrálního zásobování teplem v Plzni je připojeno
43 tisíc bytů a řada průmyslových a obchodních objektů, škol a institucí.

Problémem je palivo

Několik předcházejících let přineslo zcela nový problém se zásobováním uhlím,
který město a teplárna vyřešily uzavřením
dlouhodobé smlouvy na dodávky ze Sokolovské uhelné na dobu deseti let. Jenže jak
čas letí, z deseti let už jich zbývá jen osm...
Jistě se i pak problém nějak vyřeší, ale
zkusme se společně zamyslet nad tím, čím
by se mohlo v Plzni topit třeba až za dvacet
či pětadvacet let.

Prognóza?

Dnes nedokážeme odhadnout dostupnost ani
cenu jednotlivých druhů paliva potřebných
k výrobě tepla. Můžeme ale předpokládat,
že potřeby města Plzně budou přibližně
podobné, jako jsou dnes – obdobný počet
obyvatel, ne příliš změněná urbanistická
koncepce, snad poněkud snížená průměrná spotřeba tepla vzhledem k opatřením
na úsporu energie – tato změna ale bude jen
těžko úplně zásadní. Ani klimatické změny,
budou-li, nezmění základní nutnost vytápění v zimní sezóně a potřebu teplé užitkové
vody po celý rok. Vycházejme tedy pro zjednodušení ze současného stavu s vědomím, že
vývoj může přinést nějaké změny.

Můžeme konstatovat, že s výjimkou plynu
nelze u žádného jiného paliva zatím předpokládat jiný způsob vytápění než z centrálního
zdroje. Decentralizace je nemožná z důvodů
ekonomických, ekologických a bezpečnostních – je nepředstavitelné, že by si obyvatelé
panelových bytů vytápěli své byty vlastními
kamínky.

Pro vytápění celé Plzně plynem není zpracována žádná komplexní studie, je ale k dispozici
fundovaný analytický materiál pro sídliště
Lochotín. Přechod na vytápění plynem by tam
vyžadoval vybudování asi tří desítek blokových kotelen a cena tepla by se asi ze 70 %
odvíjela od ceny plynu. Aktuální výpočty říkají, že v případě kogenerační výroby (teplo plus
elektřina) by se cena tepla pohybovala v rozmezí 650 – 800 Kč/GJ. Při pouhém vytápění
bez výroby elektřiny by se cena pohybovala
v rozmezí 600 – 700 Kč/GJ. Celkem s jistotou
máme představu o spotřebě plynu. Pro samotný Lochotín by bylo ročně zapotřebí:

Uhlí

Víme ale s jistotou, že pro Plzeň by stačilo:
Kogenerační výroba
Pouze vytápění

385 000 tun uhlí
283 000 tun uhlí

Biomasa

Plyn

Kogenerační výroba
Pouze vytápění

Základní problém je v tom, že nevíme, zda
takové množství uhlí bude v budoucnu
k dispozici a jaká bude jeho cena.

S touto komoditou má Plzeňská teplárenská nepochybně největší zkušenosti
ze všech českých tepláren – v roce 2013

60 mil. m³ plynu
32 mil. m³ plynu

S tímto zdrojem energie má Plzeňská teplárenská dlouholeté zkušenosti a loni ho při
výrobě tepla a elektřiny spálila 550 tisíc tun.
Pro samotné vytápění města na současné
úrovni ovšem ročně potřebujeme jen 283 000
tun uhlí, v případě společné výroby tepla
s elektrickou energií (tzv. kogenerace, která
je z energetického hlediska daleko efektivnější a tudíž levnější a ekologičtější než samotné
vytápění) to je minimálně 385 000 tun.

jí k výrobě tepla a elektřiny spálila 295
tisíc tun. Pro vytápění celého města by jí
potřebovala 335 000 tun, v případě kogenerační výroby pak 454 000 tun. Z těchto
čísel je zřejmé, že na vytápění města by
se pravděpodobně dostatek biomasy zajistit podařilo, ale pro kogenerační
výrobu už by to bylo mimořádně obtížné.
Ovšem rozhodující bude asi otázka ceny –
energie z biomasy zatím vychází přibližně
2,5x dráž než energie z uhlí a její využití umožňuje pouze direktiva státu, který
rozhodl nejen o povinnosti výkupu takovéto „zelené“ energie, ale také přenesl
zvýšené náklady většinou na koncového
spotřebitele, aniž by se ptal na jeho mínění – problémy s náklady na tzv. zelené
energie jsou dostatečně známy a netýkají
se jen energie z biomasy, ale především
ze slunce a z větru, kde cenové relace vycházejí ještě podstatně dramatičtěji. Ale
víme jistě, že:
Kogenerační výroba 454 000 tun biomasy
Pouze vytápění
336 000 tun biomasy

obzorem
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Třeba i jadernou energií?
Odpad

S odpadem budeme teprve získávat zkušenosti, protože spalovna komunálního
odpadu ZEVO Chotíkov bude dokončena
až v roce 2015, ale známe výhřevnost odpa-

du (přibližné hodnoty výhřevnosti – odpad
9 GJ/t, biomasa 11 GJ/t a uhlí 13 GJ/t) a kapacitu spalovny v rozmezí 95 – 100 tisíc tun
odpadu ročně. Spalovna je tak trochu hybrid – slouží především k likvidaci odpadu,
jeho energetické využití je jakousi druhotnou výhodou, a tudíž nemůže dosahovat
takové efektivity a energetické účinnosti
jako např. uhlí. Pro samotné vytápění Plzně
bychom potřebovali ročně 409 000 tun komunálního odpadu, v případě kogenerační
výroby dokonce 556 000 tun. I kdybychom
měli tak velikánskou spalovnu (v západní
Evropě existují i větší), musíme brát v úvahu, že v celém Plzeňském kraji vzniká
ročně 240 tun komunálního odpadu, přičemž vývoj rozumně spěje k jeho třídění
a druhotnému využití nejméně z 50%, spíše
k ještě většímu podílu. Energetické využití
odpadu u nás je do 100 tisíc tun nastaveno
zcela racionálně a na základě podrobných
analýz a studií.
Buď jak buď, víme že:
Kogenerační výroba 556 000 tun odpadu
Pouze vytápění
409 000 tun odpadu

Jaderná energie

O lokální výrobě energie pomocí jaderné
štěpné reakce se toho obecně moc neví. Dobře jsou známy velké elektrárny jako u nás
Dukovany (první blok uveden do provozu
v roce 1985, výkon po rekonstrukci 2000 MW)
a Temelín (první blok spuštěn v roce 2000,
výkon 2000 MW), ale takové giganty nepřicházejí pro vytápění našeho města v úvahu.

Existuje řada maličkých pokusných reaktorů o minimálním výkonu – například v Řeži
u Prahy je už od roku 1956 v trvalém provozu
jaderný reaktor ústavu jaderné fyziky ČSAV
o tepelném výkonu 10 MW, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT provozuje
jaderný reaktor o výkonu 1 kW (krátkodobě až 5 kW) přímo v centru Prahy a ostatně
poměrně nedávno jsme měli jaderný reaktor přímo u Plzně ve Vochově. Patřil Škodě
Plzeň, byl postaven v letech 1966 – 1969,
a fungoval jako pokusný reaktor až do roku
1992, kdy byl zlikvidován. Dokonce i nejaderní Rakušané provozují
jaderný reaktor TRIGA Mark II
v Prátru v rámci fakulty
fyziky vídeňské technické
univerzity. Ovšem ani tyto
malé pokusné jaderné reaktory nemohou být pro vytápění města řešením, nejsou
k tomu ani určeny.

Obě studie nezávisle na sobě obsahovaly
mj. technické a technologické parametry
zařízení o výkonu 200 MW, analýzu spolehlivosti provozu, rozbor jaderné bezpečnosti,
harmonogram výstavby, pořizovací a provozní ekonomiku výtopnu a také legislativní
podmínky pro případnou výstavbu.
Jenže od té doby uplynulo už zmíněné čtvrtstoletí a i jaderná energetika se od té doby
změnila. Zodpovědný hospodář by měl zjistit,
jak se změnila a jaké dává možnosti. Bude bezpečně využitelná v plzeňských podmínkách?

Historie

Úvahy o možnosti vytápění Plzně pomocí jaderné
energie nejsou nijak nové.
Plzeň má k tomuto způsobu
získávání energie celkem pozitivní vztah, a to především
díky bývalému jadernému
programu koncernu Škoda,
který v letech 1955 – 1995
vyráběl ta nejnáročnější zařízení primárního okruhu
jaderných reaktorů.
Už v roce 1988 začaly práce na dvou studiích jaderné
výtopny v Plzni, které podpořila Československá komise
pro atomovou energii společně se Státním výborem
pro atomovou energii SSSR.
Síly na jejich vypracování
spojily Škoda Plzeň, Siemens Erlangen a Všesvazový
ústav jaderného strojírenství.
Tyto dvě kompletní studie
proveditelnosti (jedna „ruská“ a druhá „německá“)
byly paralelně dokončeny
na podzim roku 1991 vstupní
oponenturou na Magistrátu
města Plzně.

Vedle klasické socialistické výstavby vyrůstají v Moskvě
i supermoderní podnikatelské budovy. Ulice jsou plné
mercedesů, jaguárů a dalších luxusních značek.
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Za vzdáleným obzorem
Studijní cesta

Nechme stranou současné spory o tom kdo
a zda vůbec postaví další dva jaderné bloky
v Temelíně, to není naše záležitost. Zkusme
spíše zjistit, zda nějaké jaderné reaktory
„lokálního využití“ existují či zda někde neprobíhá jejich vývoj. Existovat musejí, vždyť
pohánějí jaderné ponorky zpravidla s výkonem v rozmezí 70 – 200 MW (tepelných), ale
k výrobě pro válečné námořnictvo budeme
mít asi problém se dostat...

odborník, profesor v tomto oboru – právě on
stál u zrodu oněch dvou studií proveditelnosti
z přelomu 90. let minulého století.

Rosatom Overseas

Rosatom - ruská státní firma, je opravdovým
gigantem, některé její aktivity zajišťuje dceřiná
společnost Rosatom Overseas. Označení „ruská
firma“ ovšem pro Rosatom Overseas tak úplně
neplatí při setkání s jejími vrcholnými představiteli, kteří jsou různých evropských národností.

pokračování ze str. 5

Výrobní základna

Měli jsme možnost navštívit strojírenský závod
ZiO Podolsk, součást společnosti Atomenergomaš ze skupiny Rosatom. Vyrábějí tam
všechny druhy zařízení pro primární okruhy
jaderných zařízení s výjimkou tlakových nádob reaktoru. Kdo někdy navštívil výrobní
prostory plzeňské Škody pro jadernou produkci, cítil by se tam celkem jako doma. Mimo
jiné tam do očí bije skutečnost, že současné
Rusko už ušlo od sovětských časů kus cesty –
v celém rozsáhlém podniku panoval naprostý
pořádek. Bohužel, podobně jako jinde platil
i v Podolsku zákaz fotografování.

Vytápíme celé město

Na jednání ve Vědeckovýzkumném institutu atomových reaktorů (NIIAR)
v Dimitrovgradu se shromáždilo osm profesorů, devět doktorů věd a další vědecké kapacity.
Motivem k aktivitě zde může být mj. i tvrzení
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni o potřebě vývoje malých
a středně velkých jaderně-energetických
centrál. K tomu existuje několik let stará
přehledová technická zpráva MAAE popisující stávající realizační možnosti s podmínkou
vysoké pracovní bezpečnosti a spolehlivosti.
Po dlouhých přípravách se vypravila skupina
techniků z Plzeňské teplárenské do ruského Rosatomu projednat, jakým projektům
malých civilních reaktorů se tam nyní věnují
a zda by se v budoucnu našel nějaký vhodný
typ i pro potřeby Plzeňské teplárenské.

Rosatom spolupracuje s řadou výzkumných
ústavů, či je přímo ovládá; na člověka zvenčí
to působí dojmem, že si navzájem poněkud
konkurují. Předložili plzeňským teplárníkům
několik studií středních a menších jaderných
zdrojů s přechodem do technických pohledů. U všech těchto projektových záměrů
a řešení se počítá s uvedením do provozu
kolem roku 2020.

Dimitrovgrad leží nedaleko řeky Volhy
na břehu jejího přítoku Velký Čeremšan
– tento název je připomínkou tatarské minulosti tohoto regionu, Dimitrovgrad nesl
původně jméno Melekes. Město velikostí
srovnatelné s Plzní má 130 tisíc obyvatel
a najdete ho v centrální části Ruska 130 kilometrů severozápadně od Samary – a asi 800
kilometrů východně od Moskvy. Pro teplárníky je zajímavé tím, že k vytápění tam už
od roku 1966 slouží jaderný reaktor VK 50
s tepelným výkonem 200 MW, provozovaný ve zdejším Vědeckovýzkumném institutu
atomových reaktorů (NIIAR). Prohlídce reaktoru (i zde platil zákaz fotografování)
předcházela prezentace téměř padesátiletých zkušeností s jeho bezpečným provozem
v různých tlakových a teplotních režimech.
O poznatky se opírá jeden z rozvojových
projektů Rosatomu v oblasti malých jaderných zdrojů – VK 300.

Další kroky

V nejbližších týdnech připraví ruští odborníci spolu s teplárenskými inženýry zadání
parametrů pro novou studii o možnosti budoucího využití jaderné energie v Plzni. Její
konečná verze bude hotová přibližně za rok
a teprve na jejím základě se budou tříbit
názory, zda je tato myšlenka uskutečnitelná v praxi, či zda se nalézá až za obzorem
v žánru science fiction.

Sázka na mladé

„O tom, čím se bude v budoucnu topit v Plzni,
už nebude rozhodovat naše generace, ale naši
nástupci,“ tvrdí generální ředitel plzeňské teplárny Tomáš Drápela a jedním dechem dodává,
že se to týká nejen manažerů a techniků, ale
také politické reprezentace, která stejně bude
mít nakonec poslední a rozhodující slovo. „Proto jsme na základě rozhodnutí představenstva
poslali do Ruska mladé inženýry, protože to
budou nejspíš oni, kdo bude ten neodvratný
problém řešit.“ Ale protože jsou sice kvalifikovaní technici, leč nikoliv odborníci na jadernou
energii, doplnil jejich řady uznávaný jaderný

Existenci a provoz jaderného reaktoru v Řeži u Prahy už místní veřejnost ani nevnímá.
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Čtvrtá turbína (s trochou nadsázky)
I jedna z nejmodernějších tepláren v zemi,
tedy ta plzeňská, může ještě zvyšovat účinnost energetické výroby. Koncem loňského
roku se ve vší tichosti roztočila „čtvrtá turbína“ Plzeňské teplárenské – točivá redukce
TR 320 o výkonu 220 kW.
„Tato točivá redukce nahrazuje hned dvě
redukční stanice zajišťující regulaci tlaku páry pro napájecí nádrže,“ vysvětluje
vedoucí provozu teplárny Jan Skřivánek.
Přeloženo do češtiny to znamená, že až
dosud byl rozdíl energií mezi vstupní a výstupní párou tzv. mařen na redukčním
ventilu a energie tudíž unikala „pánubohu
do oken“. Nová točivá redukce nyní využívá
tuto energii s účinností až 85 %.
„Je to vlastně jednoduchý proudový motor, v němž se část tepelné energie mění
na energii mechanickou, tedy roztočí
rotor opatřený lopatkami, a následně v generátoru přetvoří mechanickou energii
na elektřinu. Výroba elektřiny je tu vlastně vedlejší produkt, primárním úkolem
zařízení je jako dosud redukce tlaku páry
s maximálním důrazem na kvalitu regulovaných parametrů,“ popisuje J. Skřivánek.
V porovnání se třemi dosavadními turbínami je její výkon maličký, činí jen 1,5 promile
celkem 150MW výkonu, ale ani to není
zanedbatelné. Především se nyní ještě efektivněji využije palivo používané v teplárně
a do ovzduší se tak za rok vypustí o 500 tun
CO2 méně.
Jen pro srovnání – počítá se, že v České
republice spotřebuje průměrná rodina
přibližně 2,5 MWh elektřiny ročně. Nová
točivá redukce TR 320, tato čtvrtá teplárenská turbína v Plzni, vyrábí denně přes
3 MWh elektřiny, a tak při celoročním provozu vyprodukuje elektřinu pro přibližně
400 domácností – z energie, která dosud
přicházela nazmar.

Vedoucí provozu Plzeňské teplárenské Jan Skřivánek u nejmenší zdejší turbíny, která
ale umí zásobit elektřinou 400 domácností po celý rok.

Teplárenské turbíny v Plzni

Plzeňská teplárenská disponuje třemi většími turbínami k výrobě elektřiny.

Nejstarší TG 1 je z První brněnské strojírny a do provozu byla uvedena v roce 1985.
Má výkon 67 MW.

Plzeňská je ta prostřední – TG 2. Výrobce Škoda Plzeň, do provozu najela v roce
1999 a má také 67 MW.

Nejzajímavější je z roku 2010. Má výkon 13,5 MW a ona zajímavost spočívá v tom,
že je poháněná parou z kotle na biomasu – proto se tomuto soustrojí TG 3 říká také
„zelený blok“.

Hodina Země ... dává to smysl?
Po několika předchozích ročnících se i na letošek chystá tzv. Hodina Země, která letos
připadne na 29. března. Lidé ve více než 150
zemích světa mezi 20:30 a 21:30 svého místního času zhasnou na hodinu světla. Chtěli
by tak prý přispět ke snaze omezit globální
oteplování. A tak zhasne nejen osvětlení Niagarských vodopádů, ale i pařížské Eiffelovky
a moskevského Kremlu, možná i Pražského
hradu a Staré citadely v iráckém Irbílu, ale
také miliónů domů a bytů.
To je sice moc pěkné, ale efekty takové „ekologické činnosti“ hezky vyhodnotil známý
dánský tzv. „skeptický ekolog“ Bjorn Lomborg. Z jeho článku vybíráme:
Lidé nebyli požádáni, aby vypnuli něco
opravdu přírodu zatěžujícího a mnohdy
pro život zbytečného, jako třeba klimatizace, topení, televizi nebo nějaký jiný
technologický výdobytek.

Hodinové vypnutí světel by mělo emise
CO2 snížit. Ono je ale zvýší, protože tak
malý úbytek spotřeby, kterou vyžaduje
osvětlení, nevyvolá snížení přívodu energie do elektrické sítě. Naopak po „Hodině
Země“ následná náhlá poptávka po energii vyvolá nutnost zapojit více elektráren,
především plynových a uhelných, což eliminuje jakékoliv úspory emisí CO2.
I kdyby všichni lidé na Zemi využívající
elektrické osvětlení vypnuli na hodinu
svá světla sloužící k bydlení, po přepočtu
na emise CO2 by došlo ke stejnému poklesu (pokud by k němu vůbec došlo, viz bod
výše), který by způsobila Čína zastavením
všech svých emisí na čtyři minuty.
Svíčky, které se místo elektrického osvětlení většinou zapálí, jsou sice romantické,
ale jsou to zase jen fosilní paliva – a jsou
stokrát méně efektivní než žárovky. Jed-

na svíčka za žárovku jakoukoliv úsporu
emisí maže, dvě pak už emise jednoznačně zvyšují.
„Pokud opravdu chceme udržitelnou budoucnost pro celé lidstvo a naši planetu,
neměli bychom se posouvat zpátky do temnoty,“ píše B. Lomborg. „Vypnutí žárovek
a večeře u svíček jako způsob boje se změnami klimatu je přístup, který se elitám
vyspělého světa s dobrým přístupem k elektřině líbí. Ale je to nesmysl.“
A my z Plzně dodáváme, že šetření energií
je správná věc. Stačí třeba jen nepoužívat
zbytečně a celoročně systém stand by u televizních a dalších přístrojů a ušetříte energie
daleko více a efektivněji. Takových způsobů
úspory se najde celá řada.
Článek Bjorna Lomborga najdete např.
na www.ostrava-online.cz/blogy

KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU
KORÁLOVÝ
OSTROV

1. DÍL
TAJENKY

OSOBNÍ
ZÁJMENO

1500
(ŘÍMSKY)

BRITSKÁ
DÉLKOVÁ
JEDNOTKA

ČÁSTICE
HMOTY

(PLURÁL)

ANTONÍN
(DOMÁCKY)

3+4

CHEM. ZN.
ASTATU

KOUPACÍ
NÁDOBA

VRCH
U TŘEBECHOVIC

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

DEZINFEKČNÍ
PROSTŘEDEK

JAPONSKÉ
SÍDLO

HOŘLAVÝ
PLYN

POHOŠTĚNÍ
SPOLUSTOLOVNÍKŮ

OBCHODNÍ
AKADEMIE

OPICE

3. DÍL
TAJENKY

PRVNÍ
MUŽ

OBDĚLÁVAT
PŮDU
SLOVENSKÉ
ZVRATNÉ
ZÁJMENO

NEBO

ÚHOŘ
(NĚMECKY)

AVŠAK

ŠACHOVÝ
VELMISTR

5+5

VRANÍK

JMÉNO CHAČATURJANA

STAROVĚKÉ
POČITADLO

LENNÍ
STATEK

HORNINA

POUČKA

LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA

HOVOŘIT

(ANGLICKY)

ŠVÝCARSKÁ
ŘEKA

VZDUCH
(ANGL.)

OBLOHA

SEVERSKÝ
PTÁK

CHEM. ZN.
LITHIA

STAROČESKÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

SPZ BEROUN

KLAN

(PLURÁL)

SLEZSKÁ
UNIVERZITA
(ZKR.)

HORSKÝ
SYSTÉM
V ASII

LANO

(ZDROBNĚLE)

CELNÍ KÓD
ISLANDU
MOJŽÍŠŮV
BRATR

NÍZKÁ
CENA

CÍL

ŠPATNĚ

NEROST

(ŠPANĚLSKY)

GAL

PŘITAKÁNÍ

STAROŘÍMSKÁ
MINCE

ČÁST
PLUHU

OSTRÝ
PŘÍZVUK

PLÁTĚNNÁ
PŘÍSTŘEŠÍ

TRUTNOVSKÝ
PODNIK

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ZÁPORNÁ
ČÁSTICE
ČÁSTI
VOZŮ

HORSKÁ
BOUDA

DOBA

2. DÍL
TAJENKY

ČESKÁ
POLITICKÁ
STRANA

CISTERNA

SOUPEŘ

OTÁZKA
PŘI SÁZCE

OSTEN

SUŠENÉ
PEČIVO
(PLURÁL)

TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA

OPAK „POD“

ČAJOVÁ RŮŽE

ZAHNUTÝ
KOVOVÝ
HŘEB

ŠIKMÁ

CO

(SLOVENSKY)

PYTEL
NA RYBY

TVOJE
OSOBA

CHEM. ZN.
HLINÍKU

HUDEBNÍ
ZNAČKA

BAŽE
JEDNOTKA
MNOŽSTVÍ
INFORMACE

PAPEŽSKÁ
LISTINA

CELNÍ KÓD
INDONÉSIE

POSLAT
ZPĚT

CHEM. ZN.
TELLURU

ANONYMNÍ
ALKOHOLIK

UROZENÁ
DÁMA

NÁSTRAHY
PYTLÁKŮ

DRUH
PEPŘE

ZNAČKA
VYSAVAČŮ
SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

VYSOKÁ
KARTA

HEYERDAHLŮV VOR

IN. ZPĚVAČKY
BARTOŠOVÉ

VIDINA

TAHLETA

CHEM. ZN.
OSMIA

FIBICHOVO
DÍLO

POTOM
CITOSLOVCE
ODPORU

LESY
ODBORNÉ
UČILIŠTĚ

ZÁVODNÍK

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

TAKÉ

ODPLATA

ETIOPSKÉ
JEZERO

SŮL
KYSELINY
OCTOVÉ

(OBECNĚ)

REALITNÍ
KANCELÁŘ

TÉMĚŘ

ZKRATKA
NAŠÍ MĚNY

KMETI

(ZASTARALE)

DĚJSTVÍ

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ
PEREL

PŘÍTEL
ČLOVĚKA

TĚSNÝ

ČÁST
OBLIČEJE

ŽENSKÉ
JMÉNO

LUDOLFOVO
ČÍSLO

ANGLICKÁ
SPOJKA

CITOSLOVCE
BOLESTI

1001
(ŘÍMSKY)

POMŮCKA:
AARA,
ARIT,
ÁRON,
MAL,
OSAKA,
RUNDA
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