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Díky, bez vás  
by to nešlo
O Plzeňské teplárenské se často píše 
a hovoří jako o nejcennějším majet-
ku města Plzeň, což nás, všechny 
její zaměstnance, samozřejmě těší. 
Disponujeme skutečně velmi dob-
rým technickým vybavením, které 
je na současné technologické špič-
ce v oboru. Za dvacet let existence 
jsme zvládli řadu inovací. Nad ko-
generační výrobou energie, která 
byla kdysi novinkou, se už dnes 
nikdo nepozastaví. Výhodný prodej 
elektřiny se už také jeví jako samo-
zřejmost, ale my teplárníci víme, 
jaké úsilí nás to stálo a stojí a také 
víme, že jistotu dalšího takového 
prodeje jako osamocený „sólový“ 
dodavatel elektřiny vůbec nemáme.

Zvládli jsme veřejný, především 
politický tlak na využívání obnovitel-
ných zdrojů. Loňských 295 tisíc tun 
biomasy, která prošla našimi kotli 
a skončila v podobě tepla v radiá-
torech občanů nebo jako elektřina 
v rozvodné síti, je v České republice 
ojedinělé množství a přiznejme si, že 
jsme asi na hranici možného. A zase 
jen my, teplárníci, víme, že to jedno-
duše a samozřejmě jen vypadá.

Dvacet let nevyrostla v České repub-
lice žádná spalovna komunálního 
odpadu, my ji teď stavíme v Chotíko-
vě a musím se opakovat – jen ti, kteří 
její stavbu prosazovali, připravovali 
a teď realizují, vědí co to je za dřinu.

I naše hospodářské výsledky se jeví 
po řadu let jako samozřejmé, kresba 
na druhé straně tohoto čísla Teplár-
níka platí úplně stejně, jako když 
spatřila světlo světa před deseti lety. 
Jsme rádi, že se o výsledky své prá-
ce můžeme podělit se spoluobčany 
v Plzni a že jim dodáváme teplo spo-
lehlivě a levně, ale také víme, kolik 
nás ta samozřejmost stojí úsilí.

Loňský rok se vydařil, rád to pakuji už 
řadu let. Plány pro rok příští jsou po-
někud nižší, než bývalo zvykem, ale 
to vůbec neznamená, že si můžeme 
dopřát oddech. To jen vnější podmín-
ky, a otevřeně řečeno – značný chaos 
v sektoru energetiky u nás i v Evropě, 
nás nutí trochu krotit ambice.

Onehdy jsem v televizním vysílání 
zaregistroval reklamní slogan naše-
ho souseda, Plzeňského Prazdroje 
- „Pravé bohatství se skrývá uvnitř“. 
U nás to platí také. Pravé bohatství 
se skrývá na velínech, na zauhlování, 
v údržbě, u počítačů i jinde. Spočívá 
v lidech, kteří u nás pracují. A jsem 
rád, že to ani zdaleka neplatí jen 
o těch osmi za loňský rok oceněných.

Tomáš Drápela 
generální ředitel

Josef Oliverius
za dlouhodobě kladný přístup k plnění pracovních 

povinností, za nápady, jak zlepšit výkonnost 
a spolehlivost zařízení a za velmi dobrou 

technickou zdatnost

Vlastimil Lokajíček
za dlouhodobě dobré pracovní výsledky  

především v oblasti obchodování na vyrovnávacím 
trhu s elektřinou z pozice rozvodného

Zdeněk Adamkó
za spolehlivost, samostatnost, nápaditost  
a odbornost v práci se sušicím zařízením  

a za pracovní nasazení  
nejen při zástupu mistra zauhlování 

Václav Křen
za vykazování dlouhodobě vynikajících výsledků  

při zajišťování bezporuchového provozu  
řídicích systémů a veškerých měření a regulací

Josef Veselý
za aktivitu při provozování parních kotlů
s maximálním spoluspalováním biomasy

Michal Fehér
za výjimečně mimořádný a nadstandardní 
přístup k obchodu na vyrovnávacím trhu 
a změnám vnitrodenní přípravy provozu

Václav Šimice
za dlouhodobě soustavnou vzornou péči  

o svěřené zařízení, rychlé řešení provozních 
poruch i mimo pracovní dobu a průběžné 

zvyšování svých odborných znalostí

Ing. Martin Křišta
za profesionální způsob koordinace  

stavební části ZEVO Chotíkov

Teplárna je dospělá (budeme slavit 20 let firmy)
10 let 15 let 20 let

Hospodářské výsledky
2013 2014 (plán)

Tržby teplo 1 068 847 1 090 657

Tržby elektřina 1 437 630 1 216 865

Tržby celkem 2 721 346 2 427 992

HV před zdaněním 543 002 367 344

Ocenění pracovníci za rok 2013

Není to zadarmo (viz str.2)

Nejlépe ze všech lidí ve směně v středu 11.prosince 2013 zapózoval stavební 
strojník Milan Šedivý se svým buldozerem. Tak jsme ho dali na titulní stranu .

Oslava prvních 
deseti let existen-

ce Plzeňské teplá-
renské v  roce 2004 

se odehrávala v plzeňském Pekle, pobavit 
nás přijel například Zdeněk Izer. Hlavní hvěz-

dou večera byl ale Václav Neckář, který měl para-
doxně v šatně zimu „jako v psírně“, jak se vyjádřil.

Měli jsme v tom roce zisk před zdaněním přes 300 miliónů (rok před 
tím 200 mil.) a zaznamenali jsme první vítězství v soutěži Energetic-
ký projekt roku za zdroj chladu s absorpčními jednotkami. Začala 
rozsáhlá rekultivace odkaliště v Božkově a rozšířili jsme teplárenskou 
síť třeba v ulici Na Jíkalce.

V roce 2009, když bylo naší teplár-
ně 15 let, jsme slavili v Parkhote-
lu a T. Drápela sfoukával patnáct 
svíček na jejím dortu. Stavěli jsme 
„zelený“ energetický blok, do ně-
hož jsme jako velkou atrakci in-
stalovali novou turbínu střechou. 
Proběhla první charitativní dražba 
kalendáře PT s žijícími plzeňskými 
rodáky – pro dětský domov Domi-

no, ps útulek a Městskou charitu se vybralo celkem 342 tisíc korun. 
V úterý 17. února toho roku došlo k dnes už legendární poruše na pá-
teřním horkovodu u Muzea v centru města – zvládli jsme to. V září 
proběhlo v Chotíkově občanské referendum k výstavbě spalovny – 
52 % pro a 48 % zúčastněných voličů proti.



Druhé kolo soutěže

Není to 
zadarmo

Gentlemani nevymřeli

Vážené kolegyně a kolegové,
děkuji Vám všem, kteří jste se v  listopadu loňské-
ho roku  zúčastnili našeho průzkumu spokojenosti 
zaměstnanců. Zúčastnilo se 121 respondentů, což 
z počtu zaměstnanců v  té době (274) činí 44,2 %. 
Nedá se konstatovat, že by dotazník vyplňovala jen 
určitá část zaměstnanců nebo že by se naopak ur-
čitá část zaměstnanců průzkumu nezúčastnila. Pro 
srovnání - v minulosti se průzkumů účastnilo vždy 
vybraných 50 % zaměstnanců, to bylo v  letech 
2001, 2004 a 2006.
Dnes Vás seznámím s  účastníky průzkumu podle 
základních kategorií. Na součet 121 se vždy nedo-
stanete, respondenti nevyplnili veškeré údaje.

Autor: ing. Patzenhauerová Alena

Ačkoliv až do  konce ledna tomu počasí příliš nepřálo, přesto vyhlašuje Teplárník druhé 
kolo fotografické soutěže, tentokrát ze zimní dovolené. Své obrázky posílejte na  adresu  
jaroslav.hudec@plzenskateplarenska.cz, pokud snad používáte ještě klasickou techniku, můžete za-
nechat fotografii u Petry Siegerové.
Porota zůstane pro velký úspěch 1.kola soutěže ve stejném složení, tedy Helena Těthalová jako předsed-
kyně, členové Petra Kubecová a Ota Hamták.
Nejlepší tři budou oceněni jako obvykle šampáněm, vítěz pak věcným darem.

Těšíme se na obrázky ze zimy i tepla!

Žádné překvapení. Všichni víme, že teplárna se 
v zimě nesmí zastavit. A tak zatímco většina z nás 
slavila konec dalšího úspěšného roku, jedna smě-
na musela sloužit v nepřetržitém provozu i ve stře-
du 11. prosince 2013 do 22:00 a oslavu si už nestih-
la užít. A  další se zase musela na  oslavě pořádně 
krotit, protože předcházející směnu v oněch deset 
večer střídala a tudíž musela být ve formě. Fotore-
portáž tentokrát rozdělili do dvou částí – vlevo je 
slavení a vpravo práce, aby to bylo spravedlivé.

Oslava nebývá zpravidla tak úplně zadarmo, něčím 
se za  ni platí. Budiž spravedlivě řečeno, že teplá-
renští zaměstnanci si svoji loňskou oslavu ovšem 
předplatili celoroční prací. Ekonomové a  sociolo-
gové nazývají takový přístup k  životu „odložená 
spotřeba“. Někdo nejen slaví, ale především hospo-
daří na dluh a potom splácí (bacha na exekutora!), 
zodpovědnější lidé ovšem raději nejdřív naspoří 
a  teprve potom nakupují – svoji spotřebu odloží. 
A se slavením to bývá podobné – je lepší slavit už 
jisté výsledky.

„Hlavně se nezadlužujte!“ klade svému manšaftu 
každoročně v Alfě na srdce generální ředitel T.Drá-
pela. A  tak si oslavy roku 2014 necháme zase až 
na  prosinec. Ovšem oslavu 20 let Plzeňské teplá-
renské si klidně střihneme už 4. dubna (viz str. 1), 
protože tady platí, že nebudeme slavit na  dluh 
- za těch dvacet let už máme důvody k oslavě na-
spořené!

(Fotografie z  oslavy jsou k  mání u  Heleny Tětha-
lové, duše každoročního plesání v Alfě, fotografie 
z provozu u Petra Janouška)

Součástí oslavy konce úspěšného roku v  Alfě byl 
jako obvykle turnaj v bowlingu. Utkalo se v něm 64 
jednotlivců zařazených v osmi družstvech. 

Celkem s  přehledem zvítězilo 4. družstvo v  bar-
vách obchodně-technického úseku, kde se skvě-
lým výkonem 175 zaskvěl vítěz soutěže jednotlivců 
Marek Lohr. Zdatně mu sekundoval sportovní na-
dšenec Míla Kolařík se 147 body a  další čtyři čle-
nové týmu (J. Král, Daniel Walter, P.Vinklárek a Petr 
Sláma). Formu neměl Milan Král s 81 body a zkla-
mal i skvělý sportovec Pavel Petrle (84) – u něho je 
zřejmé, že je spíše outdoorový typ.

Vůdčí postavou stříbrného teamu – 6. družstva Pl-
zeňských služeb, byl Václav Šejdl, který v soutěži jed-
notlivců obsadil třetí místo se 154 body. Zaskvěla se 
i Šárka Culková – nejlepší mezi ženami se 127 body.

Oporou bronzového družstva výrobního úseku se stal 
druhý v  soutěži jednotlivců Pavel Beran (164 bodů), 
jeho kolegové podali všichni vyrovnaný výkon.

Za zmínku ovšem stojí, že členové vítězného muž-
stva obchodně technického úseku ani bronzový 
team úseku výrobního mezi sebe nepřijali ani je-
dinou ženu! Jaký rozdíl proti „béčku“ Plzeňských 
služeb, kde čistě ženskou sestavu doplnil Ivan Šne-
berger a především ředitel společnosti Ivan Hašek. 
Jejich družstvo skončilo sice jako poslední, ale je 
vidět, že gentlemani pod střechou Plzeňské teplá-
renské ještě nevymřeli.

Soutěž jednotlivců
1. Marek Lohr 175
2. Pavel Beran 164
3. Václav Šejdl 154

Soutěž družstev
1. Obchodně – technický úsek 961
2. Plzeňské služby 902
3. Výrobní úsek I. 855

Fotografie bowlingového turnaje jsou k  mání 
u Heleny Těthalové

podle pohlaví muž 84
žena 37

podle vzdělání 
vyučen 23
maturita 67
VŠ 29

podle hierarchie
vedoucí 16
mistři 8
zaměstnanci 95

podle věku

do 30 8
do 39 33
do 49 31
do 59 36
nad 60 10

podle úseku

GŘ 6
OTŘ 31
FŘ 8
VŘ 73

délka zaměstnání 

do 3 let 15
do 10 let 30
do 20 let 45
nad 20 let 30

Tuto kresbu namaloval pro Plzeňskou teplárenskou výtvarník Petr Novák, když bylo teplárně deset 
let. Otázka zní – změnilo se na jeho obsahu něco za dalších deset let, které od té doby uplynuly?

Bude dětský den
Jako každoročně bude i letos  
Dětský den Plzeňské teplárenské 
v ZOO Plzeň. Připadne  
na sobotu 7.června a volné 
vstupenky pro zaměstnance bude 
opět distribuovat personální úsek.

Ve víru tance v Alfě, ročník 2013.

Na baru bývá rušno. To je dobře, Alfa není pracovi-
ště, tady se to smí.

Jaké bylo téma debaty u tohoto stolu, to netušíme. 
Ale nálada byla dobrá, to je zřejmé.

Tatarský biftek mizí ze všeho občerstvení každo-
ročně nejrychleji.

Kalorie z  občerstvení zase mizí na  bowlingovém 
turnaji.

Organizátorem turnaje bývá Karel Novák. Ročník 
2013 nebyl výjimkou.

Na zdraví a s chutí do roku 2014.

Operátor tepla Petr Bureš hlídal, zda není tepelná 
pohoda našich spoluobčanů něčím narušena. Ne-
byla. Kdyby snad ano, telefon na jeho stole by neu-
mlkl ani na vteřinu.

Operátoři kotlů Vlastimil Červený a  Marcel Šlouf 
vypadali v pohodě, pro laiky vypadá velín jako by 
tam byli až zbyteční. Že by bez nich teplárna dlou-
ho nefungovala, to vědí jen zasvěcení.

O operátorech turbogenerátorů Emanuelo Štolko-
vi a Františku Fenclovi paltí úplně totéž, co o ope-
rátorech kotlů.

Rozvodný Tomáš Nádeník nám musí někdy vysvětlit, 
čím se to vlastně zabývá, nezasvěcený to vůbec netuší.

Zámečníka kotelny Jiřího Ryšavého objektiv foto-
aparátu trochu zaskočil, dvířka vozíku mu otevřel 
šéf směny Petr Janoušek.

Operátor zauhlování Hynek Hrabák (vpředu) slou-
žil svoji úplně poslední směnu před odchodem 
do důchodu. Sekundoval mu tedy, ještě v zácviku 
David Hrubý.

S lidmi ze zauhlování bývá většinou docela legrace. 
Výjimkou nebyl strojník Dušan Jeřábek na  nakla-
dači a železničář Pavel Šefl před ním.

Poslední fotografie chybí, mistr zauhlování a vleč-
ky Martin Kollár nemá fotografování rád. Nevadí, 
hlavně když mu zauhlování šlape.

Sociologický 
průzkum


