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O spalovně malí i velcí
Média v plzeňském regionu byla na přelomu února a března letošního roku zaplavena informací, že dochází k pozastavení stavby spalovny komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově.
Je to důsledek rozhodnutí Krajského soudu, který ve sporu mezi aktivisty – odpůrci stavby
spalovny – a Krajským úřadem rozhodl ve prospěch aktivistů a vyslovil podezření, že úředníci,
kteří rozhodovali ve věci odvolání aktivistů proti vydání stavebního povolení, byli podjatí.
Stavební povolení tak pozbylo platnosti, ačkoliv stavba je prakticky před dokončením a bylo
už do ní investováno jeden a půl miliardy korun.

Minové pole
Plzeňská teplárenská se už od svého založení
před více než dvaceti lety chová podnikatelsky odvážně, ale přitom zodpovědně. Všechny
opravdu velké investice, počínaje před více
než patnácti lety novým fluidním kotlem
a novým turbosoustrojím TG 2, nebyly bez
rizika, ale bohatě se vyplatily. Platí to i o našich pokusech s biomasou, které vyvrcholily
vybudováním samostatného „zeleného“ výrobního bloku na biomasu. Nebýt toho všeho,
zápasili bychom se ziskovostí podobně jako
ostatní srovnatelně velké teplárny.

Investorovi, Plzeňské teplárenské, teď nezbývá, než stavbu dočasně zakonzervovat, aby
nedošlo k nevratným škodám na už instalovaných technologiích, a počkat na rozhodnutí
jiného krajského úřadu, kterému Ministerstvo pro místní rozvoj věc předá. Toto rozhodnutí lze očekávat za několik měsíců. Vzhledem k tomu, že stavba spalovny měla všechna
potřebná povolení a pochvalné posudky z úrovně EU, očekává Plzeňská teplárenská, že
nové rozhodnutí potvrdí platnost stavebního povolení, nezbytného pro dokončení stavby
ještě v letošním roce.

Když teď máme za humny tu válku, použiji
vojenskou terminologii. Vždy, než jsme „vyrazili do útoku“, jsme si prozkoumali, zda se
nehrneme do nějaké léčky, zda si nenaběhneme do minového pole. Nějaké ty miny
na nás sice vždycky čekaly, ale dokázali jsme
se jim vyhnout nebo je zneškodnit.
Postupně se ale ukazuje, že miny jsou před
nás pokládány ve stále hustějších řadách a je
opravdu starost si na nějakou nešlápnout.
Energetická strategie EU? Jedna velká mina
v podobě otazníku.
Energetická strategie ČR? Platí totéž co o EU.
Emisní povolenky? Nikdo netuší, jak to s nimi
vlastně bude.
Limity pro těžbu uhlí? Hotová loterie.
Likvidace odpadů a poplatky za ně? Mina vedle miny.
Dohromady minové pole, v němž jsme si právě na jednu minu šlápli.
Ačkoliv náš projekt spalovny komunálního
odpadu v Chotíkově je perfektní, jak ostatně
uznali i experti EU, najednou je zpochybněno
stavební povolení.
Třebaže má stavba všechna potřebná povolení a je už dávno za polovinou, najednou je to
stavební zpochybněno.
Důvod? Zpochybnění právního řádu ČR, který je postaven na souběžnosti samosprávy
a státní správy na úrovni krajů.
Takovou minu na naší cestě k modernímu,
ekonomickému a ekologickému využití komunálního odpadu jsme opravdu nečekali.
Nějak to jistě zvládneme, ale k popisu této
„zápletky“ vojenská terminologie nestačí.
Připomíná to už spíše blázinec.
Tomáš Drápela

generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Tento bezprecedentní krok poškozující investora, proti němuž nebyla žaloba vedena, vyvolal
širokou kritiku nejen v odborných kruzích, ale i v široké veřejnosti (lze doložit na zpravodajských webech, např. na iDNES, Českých novinách atd.). K problému se vyjádřili nejen „řadoví
občané“, ale i prezident republiky Miloš Zeman. Dvě ukázky přinášíme.

DOPIS

V médiích se píše, že musíte zastavit téměř
dokončenou spalovnu. Nejsem právník, ale
z logiky věci si myslím, že takto stát nemůže
postupovat, že takovéto rozhodnutí by bylo
protiprávní a protiústavní. Jednou vydané
stavební povolení musí být platné a není možné jej zrušit. Jednou vydané stavební povolení
musí být pro stavebníka neodvolatelné. Prostě
na rozhodnutí státu musí být spolehnutí. STÁT
SI NEMÚŽE DĚLAT Z OBČANÚ LEGRACI.
Pokud stát vydá stavební rozhodnutí v rozporu se zákonem, není to problém stavebníka,
ale státu. Přece nemůže stát své pochybení
hodit na hlavu občanovi či firmě. Povolení
musí zůstat v platnosti a stát musí být ten, kdo
musí nést za své chybné rozhodnutí následky,
a ne stavebník. Představte si, že byste na základě takto nesmyslného rozhodnutí nesměl
dokončit třeba domek. ABSURDISTÁN: Je to
ukázka, čeho ekoteroristé mohou docílit.
Viliam H.
Chvaletice
(jméno i adresa jsou redakci známy a autor
dopisu souhlasil se zveřejněním)

ČTK

Prezident Miloš Zeman podpořil stavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově
u Plzně za více než dvě miliardy korun, jejíž
stavbu zastavil soud. Zeman zároveň zkritizoval ekologické aktivisty, na jejichž popud soud
rozhodoval.
S rozhodnutím soudu lze podle prezidenta
souhlasit či nikoliv, lze se proti němu bránit
kasační stížností či odvoláním. „Nicméně
nová technologie spalování je mnohem modernější, než byla třeba technologie spalovny
v Malešicích v Praze, kde spalovna téměř nikomu nevadí. A vidím to podobně jako třeba
ten hnědý šumavský národní park, jenom
jako další schválnost zelených aktivistů,“ řekl
Zeman.
„Pevně doufám, že nakonec rozhodně zvítězí
zdravý selský rozum a že ta spalovna bude
dostavěna, protože jinak by investice do ní
vložené propadly. Spalovna se jen velmi obtížně dá transformovat na jiný druh stavby,“
dodal prezident.
(Zpráva ČTK z 6. 3. 2015, redakčně kráceno)
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V bludišti paragrafů
Centralizované zásobování teplem, lidově řečeno dálkové vytápění, se stejně jako většina jiných lidských činností v civilizovaném světě řídí zákony, které jsou ještě doplněny prováděcími předpisy a vyhláškami. Teplárenství
se sice musí řídit především zákony fyzikálními, ale vztahují se na něj i právní předpisy.
V předcházejícím dílu tohoto našeho seriálu jsme vás seznámili se základními právními normami a také se základní terminologií v teplárenství, abychom společně hovořili stejnou řečí. V tomto druhém dílu se budeme zabývat
smlouvami ve vztahu mezi dodavatelem a odběratelem tepla.

Smlouvy o dodávkách tepla
Teplo a teplou vodu dodává Plzeňská teplárenská na základě uzavřených smluv tak, jak nám to přikazuje energetický zákon:
„Držitel licence je dále povinen s každou fyzickou či právnickou osobou, která o to požádá a splňuje podmínky pro výrobu nebo rozvod
podle odst. 1 a § 77 odst. 1 nebo § 80, uzavřít smlouvu o dodávce
tepelné energie. Smlouva o dodávce tepelné energie musí být písemná a musí obsahovat pro každé odběrné místo
a) výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo
předání,
b) základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota, tlak a hmotnostní nebo objemový průtok,
c) místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky
tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení, a dohodu
o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením,
d) cenu stanovenou v místě měření nebo způsob jejího stanovení,
termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně
záloh,
e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst způsob rozdělení
nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělení.
Nedojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá
odběrná místa, rozdělí dodavatel náklady způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“
V praxi to znamená, že připravíme podle nám známých údajů o odběrateli a odběrném místě text smlouvy o dodávce tepelné energie
a tu předložíme odběrateli k odsouhlasení a podepsání. Odběratelé
by si měli ve vlastním zájmu předkládaný text smlouvy pročíst a nejasnosti si nechat vysvětlit. Naší snahou je předkládat odběratelům
pokud možno srozumitelné formulace, musí být ale v souladu s terminologií zákona.
Ve smlouvě se kromě základních údajů o odběrateli sjednávají také
některé konkrétní technické a platební údaje. Sjednávají se platební
podmínky, např. zda bude odběratel hradit faktury vlastním převodním příkazem nebo si bude dodavatel dlužné částky inkasovat
z účtu odběratele sám. Součástí smlouvy je taktéž měsíční rozpis zálohových plateb s příslušnými částkami, daty splatnosti a variabilními
symboly potřebnými pro řádné zaúčtování plateb.
S ohledem na skutečnost, že některé údaje uvedené ve smlouvě
se v průběhu smluvního vztahu mění a nebylo by praktické při sebemenší změně smlouvu upravovat, skládá se smlouva o dodávce
tepelné energie z několika částí. Smlouva má základní část a nejméně 4 přílohy s rozdílným časovým omezením. Kompletní smlouvu
tvoří nejméně:
–

Smlouva

–

Příloha č. 1 „Technické parametry a specifikace odběrného místa“

–

Příloha č. 2 „Základní podmínky dodávky tepelné energie
ze sítí Plzeňské teplárenské, a.s.“

–

Příloha č. 3 „Platební kalendář“

–

Příloha č. 4 „Ceník dodavatele“

Příloha č. 1 je jakousi „občankou“ odběrného místa, neboť v této
části jsou uvedeny především technické údaje o odběrném místě.
Informace o tepelných příkonech, množství odebírané tepelné
energie, vytápěných plochách, rozdělení na bytový a nebytový odběr – to jsou jen některé z těch nejdůležitějších. Tato část smlouvy
není časově omezená a upravuje se pouze při zásadní změně některého z údajů.
Nejdelší částí smlouvy je příloha č. 2, ve které jsou popsána pravidla a podmínky vzájemné obchodní spolupráce, práva a povinnosti
obou smluvních stran i postupy při řešení jednotlivých situací, které v průběhu obchodního vztahu mohou nastat. Zde se odběratel
dočte jak postupovat při uzavírání smlouvy, co dělat při změně či
zrušení smlouvy, co je to regulace, omezení či přerušení dodávky tepla. Dále jsou zde pravidla měření dodávky tepelné energie
a podmínky provozu měřidel, otázky neoprávněného odběru tepla,
škody a sankce nebo reklamace dodávky tepelné energie a vlastní
podmínky fakturace a úhrady za odebrané teplo. K této části mají
z pochopitelných důvodů odběratelé většinou nejvíce dotazů. Opět
se jedná o časově neomezenou přílohu. Texty se aktualizují především z pohledu změn v legislativě. Seznámení se s obchodními
podmínkami stvrzuje odběratel svým podpisem.
V příloze č. 3 se na základě předpokládaného odběru tepelné energie sjednávají jednotlivé měsíční zálohy na aktuální rok. Jedná se
o daňový doklad se základními informacemi o dodavateli a odběrateli, jako například identifikační údaje a bankovní spojení, dále
měsíční výše záloh včetně vyčíslení DPH a nezbytného variabilního symbolu pro řádnou identifikaci platby. Tato příloha je časově
omezená a platí pro konkrétní rok. Jelikož se jedná o daňový doklad, je vyžadován oboustranný podpis.
Poslední čtvrtou přílohou je ceník s přehledem aktuálně platných
cen tepelné energie a teplonosného média. Ceny tepelné energie
se stanovují ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a kalkulují
dle cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu platných pro příslušné období. Zároveň je na ceníku uvedeno datum,
od kterého je platný, což je většinou od počátku roku.
Nutno ještě podotknout, že text smlouvy se mírně liší, a to podle
toho, z jaké části tepelného rozvodu odběratel teplo odebírá a jestli odebírá teplo z páry nebo horké či teplé vody. Mluvíme proto
o odběratelích na zdroji, na primáru nebo na sekundáru. Smlouva
musí tudíž tyto rozdíly ve způsobu a charakteru odběru tepelné
energie ve svém znění odlišovat. Určitě budou jiné smluvní a dodací podmínky u odběratele, jako je například Plzeňský Prazdroj,
který odebírá teplo v páře a je napojen přímo na tepelný zdroj
dodavatele tepla, a u odběratele – soukromé osoby, která odebírá
teplo a teplou vodu do svého rodinného domku např. na Sylvánu
a je až na konci tepelné sítě.

Pokud máte k této smluvní problematice jakýkoliv dotaz, můžete se
s ním obrátit buď písemně na adresu:
Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň
nebo na e-mail: pavel.vinklarek@plzenskateplarenska.cz
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Plzeňská teplárenská –
Na přelomu roku prezentovala Plzeňská teplárenská svoji prognózu budoucího vývoje představitelům majitele –
zastupitelstvu města Plzně. A protože akcionáři podniku jsou obrazně řečeno všichni plzeňští občané, vybíráme
z této prognózy několik podstatných údajů.

Předpoklady střednědobého plánu
Cena tepla:
Dividendy (netto):

pro rok 2015 nárůst 4,6%, v dalších letech dle inflace
za roky 2014, 2015 (výplata ve 2015, 2016):

		 od roku 2016 (výplata v roce 2017 a dále):
Cena elektřiny:

130 mil. Kč
50 mil. Kč

v roce 2015: 979 Kč/MWh; 2016 a dále 930 Kč/MWh

Cena povolenek:

od 2016 růst 13%

Podpůrné služby:

na úrovni 2015

Od roku 2016 podpora spoluspalování pouze na kogenerační část výroby

Nevýznamnější faktory ovlivňující hospodaření
1. Vývoj ceny silové elektřiny

2. Emisní povolenky

– Prakticky neovlivnitelný faktor. Očekává se další pozvolný
pokles.

– Faktor rovněž neovlivnitelný. Očekává se poměrně zásadní nárůst
ceny, jasný je nárůst objemu nákupů emisních povolenek vzhledem
ke stále se snižujícím bezplatným přídělům provozovateli zařízení.

Na vysvětlenou: Nedejte se zmýlit tím, že vám ve vaší domácnosti
cena elektřiny nijak dramaticky neklesá. Platíte v ní totiž také např.
příplatek na obnovitelné zdroje (např. solární či větrné), které produkují elektřinu podstatně dráž, než tradiční způsoby její výroby.

Na vysvětlenou: Emisní povolenky jsou vynálezem EU. Na jejich
základě mohou země a podniky vypouštět do ovzduší CO2. Část
povolenek se přiděluje zdarma, komu nestačí, musí si je dokoupit.
Z tohoto oboru je velkolepý byznys, ovšem velice chaotický a obtížně
předvídatelný. Přínos celého systému je zatím diskutabilní.

3. Dodávka tepla zákazníkům

4. Vývoj ceny tepla

– Objem dodávaného tepla je pouze málo ovlivnitelný faktor,
růst může pouze připojováním dalších odběrních míst/zákazníků.
Trendem je pozvolný pokles objemu dodávek tepla vzhledem k zateplování objektů a úsporám při vytápění.

– Tento faktor je ovlivnitelný, ale případný nárůst ceny je
limitován pravidly regulace státem a nutností zachovat konkurenceschopnost vzhledem k případnému nahrazení plynem.
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plány a budoucí rizika
Závěr
Je zřejmé, že na hospodaření Plzeňské teplárenské mají ve střednědobém horizontu zásadní dopad především neovlivnitelné faktory:
– cena silové elektrické energie
– cena emisní povolenky
– výše podpory obnovitelných zdrojů a kogenerační výroby (teplárna vyrábí energii i z biomasy a také metodou tzv. kogenerace, tedy
společně vyrábí teplo a elektřinu)
– budoucnost podpůrných služeb v rámci prodeje elektřiny (jedná se
o specifický způsob dodávek, vysoce odborně a provozně náročný)

Rovnice o (příliš) mnoha neznámých
Teplárenství je oborem, ve kterém je třeba,
obdobně jako v celé energetice, dlouhodobě
plánovat. Investice pro zajištění tepelného
komfortu občanů dosahují totiž i v městě střední velikosti, jako je Plzeň, stamilionů až miliard
a fungovat by měly několik desítek let.
Jenomže plánovat se dá jedině na základě
rozsáhlých a pravdivých informací a vycházet
se při tom musí z nezpochybnitelných předpokladů. Určité podnikatelské riziko nelze
úplně vyloučit nikdy, jde o to, aby míra tohoto rizika nepřekročila rozumnou mez.
Energetika je navíc široce propojený obor,
dnes už na evropské úrovni, některé její
faktory pak na úrovni světové. To se týká
i Plzeňské teplárenské, byť je v evropském
měřítku energetickým trpaslíkem a hledat
ji na světové energetické mapě je hledáním
hlavičky špendlíku.

První neznámá
Podíváme-li se na mapu Evropy, pak
musíme konstatovat, že největší země kráčejí ve vzájemném protisměru. Jako příklad
uveďme, že Německo pro budoucnost zcela
diskvalifikovalo jadernou energii a vsadilo,
podle mínění mnohých poněkud hazardně,
na energii z obnovitelných zdrojů. Především
na slunce a vítr, což se v této hospodářsky
nejvýznamnější zemi v kombinaci s odstavováním jaderných bloků zatím paradoxně
projevilo zvýšenou spotřebou uhlí. Naopak
Francie se nehodlá vzdát svého rozvinutého
jaderně-energetického potenciálu a hodlá
i nadále kolem 70 procent elektřiny vyrábět
v jaderných elektrárnách.
Jednotná energetická politika v rámci EU
je pouhou fikcí a bruselské směrnice navíc
jen zřídka berou v úvahu historicky rozdílný
vývoj starých a nových členských zemí především v teplárenství. Systém centralizovaného
zásobování teplem je v západní polovině
unie věcí prakticky neznámou a využívání
uhlí k vytápění, byť pomocí moderních nízkoemisních technologií, nemají v Bruselu
prostě rádi a dávají to zemím, jako je ČR či
Polsko, náležitě najevo. Raději podporu-

jí mnohonásobně dražší způsoby získávání
energie. S tím souvisí i celý systém tzv. emisních povolenek (viz str. 4).

Druhá neznámá
Zda vůbec bude pro české teplárny dostatek
českého hnědého uhlí je velkou otázkou, která souvisí nejen s prolomením tzv. těžebních
limitů v severních Čechách, ale také s tím, jak
efektivně se bude dostupné uhlí využívat.
Kogenerační výroba, tedy společná výroba
tepla a elektřiny dosahuje účinnosti kolem
70 procent. Spalování uhlí v kondenzačních
elektrárnách, které produkují jen elektřinu,
probíhá s účinností kolem 30 procent. Logické by se tedy zdálo upřednostnit v dodávkách
uhlí pro budoucnost spíše teplárny, ale žádné
takové rozhodnutí zatím nepadlo.

Třetí neznámá
Plyn jako palivo nepřichází pro Plzeňskou
teplárenskou, jakožto městský centrální tepelný zdroj v úvahu, takové řešení by bylo
příliš drahé, a v důsledku toho neschopné
konkurence. Řešením by, v případě přechodu na plynové vytápění, bylo budování
menších blokových kotelen. Při takových
úvahách je třeba ovšem přijmout skutečnost, že by se jednalo o nové investice v řádu
stovek milionů až miliard a plynové vytápění by rozhodně vyšlo dráž než to současné.
Plynárenské společnosti se totiž dlouhodobě
potýkají s poklesem spotřeby plynu u nás,
především kvůli jeho ceně. Od roku 2004
klesla spotřeba plynu v česku o 15 procent
a největší dodavatel plynu RWE má více než
300 tisíc neaktivních plynových přípojek.
Události uplynulého roku na Ukrajině navíc znovu vyvolaly pochybnosti, zda vůbec
bude plynu dostatek, a pokud ano, za jakých
podmínek. Ačkoliv Rusko ještě nikdy nezpochybnilo ochotu plyn do střední Evropy
dodávat, přesto se ukazuje, že třeba už jen
dopravní trasy vedené přes oblasti rozpadajících se států jsou významným rizikovým
faktorem. A možnost dodávek plynu ze zámoří je zatím pouhou fikcí.

Čtvrtá neznámá
Menšina populace vidí budoucnost vytápění
v obnovitelných zdrojích energie. To může
být reálné v malých aglomeracích, ve čtvrtích
rodinných domků, na „samotách u lesa“. Pro
velké aglomerace s velkými panelovými sídlišti, která jsou charakteristická i pro Plzeň,
zatím řešením být prostě neumí, při vší úctě
k poctivým snahám o život v lepším souznění s přírodou. Plzeňská teplárenská k výrobě
energie využívá ve velké míře i biomasu, ale
to je možné jen vzhledem k systému státem
zvýhodněných cen za dodávky takové elektřiny do sítě s povinným odkupem ze strany
distributora. Bez takových zvýhodňujících
opatření by zatím vycházela výroba energie
z biomasy zcela neekonomicky.

Alespoň jedna jistota
Takových neznámých bychom našli ještě celou řadu, a tak by bylo dobré podělit
se také alespoň o nějaká pozitiva. Především je třeba si připomenout, že Plzeňská
teplárenská se za dvacet let své existence
potýkala s celou řadou problémů a zatím
si s nimi vždycky dokázala poradit. Disponuje sice nevelkým (270 zaměstnanců), ale
vysoce kvalifikovaným a zkušeným kádrem
pracovníků. Vzhledem k poněkud chaotickým poměrům v české i evropské energetice
se stále častěji hovoří o nebezpečí tzv. blackoutu, tedy totálního výpadku elektrické
energie se závažnými ekonomickými, společenskými a asi i politickými dopady. Je
dobré vědět, že Plzeňská teplárenská má
ve spolupráci se společností ČEZ již několik let vyzkoušený systém tzv. „ostrovního
provozu“. V případě blackoutu by se tedy
Plzeň odpojila od „zbytku světa“ a díky dodávkám elektřiny z teplárny by v ní mohl
život pokračovat bez dramatických dopadů i nadále, byť samozřejmě po omezenou
dobu maximálně několika týdnů vzhledem
k nutnosti dodávek paliva.
Zní to sice trochu jako ze sci-fi, ale i to je důvod, proč mít dobře fungující teplárnu také
s výhledem do budoucnosti.
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Jedna a jedna jsou dvě
V pojišťovnách obvykle umějí počítat. Dokonce existuje odborný termín „pojistná
matematika“ – ta se zabývá mj. kalkulací
rizik. Pojišťováci prostě obvykle vědí, co se
vyplatí. Platí to i o pojišťovně Kooperativa,
která má v Plzeňském kraji 33% podíl na pojišťovacím trhu.
Moderní budova pojišťovny Kooperativa
stojí v Zahradní ulici v Plzni už patnáct let
a původně byla vyprojektována pro vytápění
plynem, které ročně přišlo na přibližně půl
milionu korun. Pojišťovny
si potrpí na přesnost, tak
tedy přesně – v roce 2013
stál spotřebovaný plyn
a údržba celého zařízení
514 682 Kč.

Spravedlivě je třeba přiznat, že loňský rok
byl v Plzni nejteplejší za posledních 20 let,
což se na poklesu nákladů na vytápění jistě
také projevilo, ale i tak je významná úspora
jasně prokazatelná.
Ředitel západočeské Kooperativy Arnošt
Bergmann navíc trochu se smíchem dodává: „Ušetřili jsme čtvrt milionu a přitom
jsme po celou zimu měli v budově o jeden
až dva stupně tepleji než v předcházejících letech!

V souvislosti s rozšiřováním
horkovodního systému centrálního zásobování teplem
z Plzeňské teplárenské zvážili v Kooperativě možnost
připojení, a tak v loňském
roce už využívali teplo
z teplárny – přišlo je za celý
rok na 247 437 Kč, tedy
na 48% původní částky!

Jako každý rok se i po loňských Vánocích
svážely z celé Plzně stromky do Plzeňské teplárenské, aby skončily v kotli a přeměnily se
na trochu tepla a elektřiny.

Ceny tepla 2015
Podle teplárenského sdružení ČR zdraží
pro letošní rok české teplárny maximálně
o 5 procent. Prakticky u všech uhelných
tepláren se do cen promítají náklady na modernizaci podle požadavků na emisní limity,
jak je stanoví nová evropská směrnice.
I tak zůstává uhlí nejvýhodnějším palivem pro
systémy centrálního zásobování teplem a cena
tepla z něj je stále nejnižší v porovnání s jinými komoditami. Například pokud teplárenské
teplo z uhlí stálo v loňském roce průměrně
541 Kč/GJ, u plynu to bylo 608 Kč/GJ.
V Plzni bude pro rok 2015 stát jeden gigajoule tepla 512 Kč, tedy stále hluboko pod
loňským celostátním průměrem.

Teplárenské sdružení zatím poskytlo většinou jen procentuální údaje o zdražení
v některých městech, pohybuje se zpravidla
do zmíněných 5 procent. Najdou se i teplárny, které zlevňují – ale pozor! Například
v Tachově sice zlevňují, ale na 631 Kč/GJ.
Pro odběratele tepla je samozřejmě důležitější samotná absolutní výše ceny než několik
procent ceny nahoru či dolů. Z grafu je zřejmé, že cena tepla v našem městě zůstane
třetí nejlevnější v ČR – hned za Pardubicemi
(přesná cena tam není přesně známa, píše se
o zdražení „do jednoho procenta“) a Hradcem Králové, kam dodává své odpadní teplo
elektrárna Opatovice.
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Krmení na dvě
hodiny

Slovo „trochu“ je na místě, protože ačkoliv
jich bylo celkem 45 tun, po zpracování ve štěpkovacím stroji je „zelený kotel“ na biomasu
spořádal za pouhé dvě hodiny. Biomasy se
za loňský rok v Plzeňské teplárenské využilo
k výrobě energie celkem 271 181 tun, vánoční stromky tak tvoří přibližně 0,017 procenta
spotřeby.
Hlavní tedy není ani tak energetické využití
vysloužilých vánočních stromků, ale skutečnost, že jsou rychle svezeny na jedno místo
a nehyzdí plzeňské ulice.

Bude
dětský den
Jako každoročně bude i letos
Dětský den Plzeňské teplárenské
v ZOO Plzeň. Připadne
na sobotu 30. května.
Dětem do patnácti let
nahradí vstupenku vlastnoruční
obrázek zvířete.
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S hlavou v oblacích
Teplárenský ekolog Jaroslav Háva se stará
o to, aby se Plzeňská teplárenská nedostala
do konfliktu se stále přísnějšími ekologickými předpisy. Má k tomu po celé teplárně
rozmístěnu spoustu přístrojů, které měří emise všeho druhu, a na monitorech počítačů je
možno sledovat nejen jejich aktuální stav
v daný okamžik, ale také součet od začátku
roku. To je důležité, protože při překročení
stanovených limitů dochází nejen k poškozování životního prostředí, ale hrozí také
velké pokuty. Zároveň musí ekolog sledovat
všechny nové zákony a předpisy, které se
k problematice vztahují.

Výška, tlak, teplota,
rosný bod…

Ing. Háva byl původně vojenským meteorologem, a tak můžeme mít romantickou
představu, že sledoval oblaka a podle nich
předpovídal, jaké bude počasí, až půjdou letouny na start a až se z těch oblaků budou
zase na letiště vracet. Realita je v meteorologii samozřejmě střízlivější, je to dnes samý
počítač a matematický model. Ale typy oblaků, všechny ty cumuly, altocumuly, cirry
a cirrostraty až po legendární cumulonimbus
umí J. Háva stále ještě určit a pojmenovat.
Před změnou profese, někdy kolem čtyřicítky, napadlo Jardu Hávu poprvé pořádně
sportovat. Začal s během a bicykl ho později poprvé zavedl i do hor – zdolal na něm
třeba také Hochtor na GlocknerHochalpenstrasse, kde silnice stoupá do výšky
2504 m. n. m. – mnohdy se tam oblaka doslova válejí po zemi.

Z jedné vody šup na plot

Jakoby podle hesla, že nemá cenu plýtvat
energií na malé cíle, vypravil se před dvěma lety do hor pěšky – a to hned na nejvyšší
vrchol Kavkazu Elbrus (5642 m), o kterém
nepanuje shoda, zda patří ještě do Evropy – pokud ano, pak je i nejvyšší evropskou
horou. Jarda na ten svůj první velký výstup
vzpomíná už s úsměvem, ale úplná legrace
to asi nebyla:

S jídlem roste chuť, a tak se „teplárenský
horolezec“ i letos chystá do hor. A cesta prý
může vést jedině vzhůru.

Bolivie

Huayana Potosí je 6 088 metrů vysoká hora
v masívu Cordillera Real severně od bolivijského hlavního města La Pazu. A právě ta je
letošním prvním cílem.
„Největším problémem bude asi aklimatizace, protože už letiště, kde přistaneme, leží
4000 metrů vysoko. A šestitisícovka je pro
mě jako padesátiletého amatéra už pořádné
sousto,“ je si vědom J. Háva. Když ale všechno půjde dobře, má vytipovaný ještě jeden
cíl, když už v té Bolívii jednou bude – její nejvyšší horu Sajamu (6 542 m). K tomu už asi
není co dodávat...

Horolezec se závratí…

„Paradoxní je, že ve výškách trpím závratěmi.
Tak nevím, jak mi to na Hoyana Potosí půjde,
protože poslední úsek vede po velmi ostrém
hřebeni. Teplárenskou vlaječku budu mít samozřejmě u sebe, tak jen doufám, že nám
vyjde počasí a fotografie s ní bude stát za to.
Moje meteorologické znalosti mi asi moc
platné nebudou, protože tam je úplně jiný
charakter počasí než u nás ve střední Evropě,“
uzavírá teplárenský ekolog Jaroslav Háva.

Ararat (5137 m)

Batoh bude balit v květnu, tak mu popřejme
šťastnou cestu, příjemný výstup a oblačnost
maximálně 1/8 – leda tak s nějakým tím cumulem humilis, „mráčkem hezkého počasí“.
A šťastný návrat, Jardo!

Pozn.: Oblačnost se určuje v osminách pokrytí oblohy. Výše zmíněná 1/8 oblačnosti
znamená oblačnost skutečně jen minimální,
menší už je jen 0/8 – úplné jasno bez oblaků.

„Poslední noc před výstupem jsem vůbec
nemohl ve stanu usnout, pořád jsem chrčel
a kašlal. A druhý den ráno mi průvodce prozradil, že jsem měl spát v sedě, protože jsem
měl v plících vodu,“ vzpomíná.
Není tedy divu, že když na posledních
200 metrů výstupu odložil batoh, zapomněl
v něm připravenou teplárenskou vlaječku.
Aby si svůj podnik připomněl, alespoň si s šibeničním humorem na vrcholu zapálil…

Jako praotec Noe

V loňském roce už vlaječku nezapomněl
a nechal se s ní zvěčnit na nejvyšší hoře Turecka Araratu (5 137 m). Podle některých
pověstí je to místo, kde zakotvil se svojí archou Noe po potopě světa, ale na místě prý
z ní nic k nalezení nebylo.
Na vrcholu Elbrusu (5642 m)
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