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Není každý rok posvícení
Nějak se to na nás loňský rok sesypalo.
Pro nás nepříznivé počasí, série potíží
s naší technikou, chaotické poměry
v energetickém sektoru nejen v ČR, ale
v celé Evropské unii.
Jediné, s čím jsme si mohli poradit sami, bylo řešení technických
problémů. Řadu let se nám v podstatě
vyhýbaly, ale technika je jen technika
a občas se něco pokazí. Důkazem umu
našich techniků je skutečnost, že jsme
závady dokázali vždy odstranit v nejkratším možném čase.
Počasí v podobě chladného léta, kdy
prodej chladu skomíral, ani teplý začátek zimy, kdy je zase prodej tepla
hluboko pod očekávanou úrovní,
ovlivnit nedokážeme. Mimo naši moc
je ovlivňování ceny elektřiny, která je
naším hlavním ziskovým produktem.
Cena elektřiny padá a nikdo nedokáže
odhadnout, kde bude její dno. Bude-li se i nadále prohlubovat bruselsko/
německá politika podpory obnovitelných zdrojů bez ohledu na náklady,
trh a ekonomická pravidla, v jejímž
vleku je i energetická politika česká, pak bude dno náramně hluboko
a možnost nadechnutí pramalá.
Nemá ale cenu naříkat, protože nám
nikdo nepomůže, pokud si nepomůžeme sami. Naším prioritním cílem je
i nadále udržet relativně nízkou cenu
tepla v Plzni, ať už ji porovnáváme
s cenou tepla získávaného z jiných
zdrojů než z našeho uhlí a biomasy,
nebo zvolíme-li jako měřítko cenu
ve srovnatelných českých městech.
Druhým cílem je dokončit stavbu spalovny komunálního odpadu ZEVO
Chotíkov a zahájit postupně její provoz, včetně dodávek tepla novým
horkovodem na severní předměstí
a elektřiny do sítě.
Cílem třetím je vyrovnat se s novým
úkolem, kterým nás pověřil akcionář,
město Plzeň – od 1.9.2015 se prostřednictvím dceřiné společnosti ujmout
svozu komunálního odpadu v celém
městě.
Splnit všechny tři uvedené cíle je reálné, a to i s vědomím nutnosti tvorby
přiměřeného zisku nejen pro potřebné investice v samotné teplárně, ale
také pro výplatu dividendy ve výši,
kterou jsme s akcionářem dohodli.
V letošním roce 2015 si můžeme jen
přát, aby vnější námi neovlivnitelné
podmínky byly přece jen trochu příznivější, než v roce minulém. Především
bychom potřebovali jasná slova od vedení českého státu kudy, jak a kam
se bude česká energetika ubírat,
abychom se stanoveným podmínkám
mohli přizpůsobit. Nebylo by nic smutnějšího, než pokračování dosavadního
neurčitého stavu chaosu, v němž se
musíme dovolávat sentence z časů
antického Řecka: „Nechť nás bohové
ochraňují před přáteli, s nepřáteli si už
poradíme sami“.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská

Ocenění pracovníci za rok 2014

Pavel BRUNA

Tomáš NÁDENÍK

Josef RIEGER

Za dlouhodobý nadstandardní přístup ke svým pracovním
povinnostem, řešení provozních problémů bez ohledu na svoji
pracovní dobu, přinášení dobrých a zajímavých nápadů pro
práci celého kolektivu a zvyšování si svých odborných znalostí.

Za výborné nadstandardní pracovní výsledky
s ohledem na obchod s elektřinou.

Za výborné pracovní výsledky, aktivní přístup k činnostem
nad rámec svých pracovních povinností.

Radek SOUKUP

Otakar ŠRÁMEK

Hana ŠŤÁHLAVSKÁ

Jan TYVOŇÁK

Za mimořádnou iniciativu a aktivní přístup k práci.
Za velký zájem o zařízení, samostatnost, spolehlivost.

Za dlouhodobě nadstandardní přístup k řešení problematiky IT
a rychlé řešení provozních poruch počítačové sítě
i mimo pracovní dobu.

Za zavedení elektronických aukcí v rámci centrálního nákupu
a za spolupráci na smluvním zajištění
v rámci projektu adaptace PT na novou
roli samostatného obchodníka s elektrickou energií.

Za vysokou výkonnost, špičkovou profesionalitu a spolehlivost.

Jaký byl ...

Výrobní ředitel a člen představenstva Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres se na
loňský rok dívá oběma očima. Jedním zamračeným se znaménkem mínus, druhým
usměvavým s plusovým označením.

Mínus

Kromě pro nás nepříznivého počasí naši teplárnu v r. 2014 potkaly tři nepříjemné opravdu závažné poruchy:
1. V srpnu došlo k beznapěťovému stavu celé teplárny z důvodu výpadku
obou 110 kV linek a k poškození všech ložisek na turbogenerátoru TG 1.
Díky úporné snaze všech zúčastněných byla závada ve velmi krátké době
necelých sedmi dnů opravena.
2. Aby toho nebylo málo, koncem měsíce srpna došlo k havárii motoru kouřového ventilátoru (jedná se o největší motor v celé teplárně), a tím k odstavení odsiřovacího zařízení. Kvůli dodržení emisních limitů byla teplárna
nucena nakoupit dražší uhlí s nižším obsahem síry a zintenzivnit spoluspalování biomasy – peletek na kotlích K4 a K5. Opravu motoru se opět podařilo zajistit ve velmi krátkém čase – za sedm týdnů, když standardní doba
jsou tři měsíce. Emise SO2 se po celou dobu dařilo plnit a ani roční povolenou hodnotu vypouštěného SO2 jsme nepřekročili.
3. Do třetice všeho „dobrého“ jsme byli nuceni na konci listopadu odstavit
turbogenerátor TG 2 z důvodu vysokého chvění, které způsobilo několik
upadlých lopatek 14. oběžného kola. Toto kolo bylo celé z rotoru odstraněno, rotor byl vyvážen a namontován zpět. Celá oprava trvala 18 dní, což
je velmi krátká doba na takto rozsáhlou akci (původní harmonogram byl
stanoven na 26 dní, na opravě se pracovalo téměř nepřetržitě 24 hodin
denně). Tady patří poděkování servisu výrobce turbin Škoda Doosan.

Naše hospodářské výsledky
2014 (v tis. Kč)

2015 (plán) (v tis. Kč)

917 923

1 079 084

Tržby elektřina

1 179 766

1 196 507

Tržby celkem

2 244 973

2 459 121

280 011

352 498

Tržby teplo

HV před zdaněním

Plus

Povedlo se například:
úspěšně vyměnit dožité elektrostatické filtry za nové (hybridní - kombinaci elektrostatického s tkaninovým). Výsledkem bylo razantní snížení úletu
tuhých znečišťujících látek z 60 mg/Nm3 na hodnoty nižší pod 5 mg/Nm3.
V rámci další ekologizace proběhla denitrifikace kotle K4, která spočívala ve výměně práškových hořáků a v celkovém seřízení spalovacího
procesu, což bylo tzv. primární opatření. Dále bylo na kotli K4 provedeno také sekundární opatření, které spočívá v instalaci zástřiku močoviny
do spalovací komory kotle. Cílem bylo snížení vypouštěných emisí NOx
ze 450 mg/Nm3 pod 200 mg/Nm3.
Totožné sekundární opatření bylo provedeno na kotli K5 (primární opatření bylo na K5 provedeno již v r. 2013).
Mimo těchto rozsáhlejších akcí byla provedena řada akcí menších:
za zmínku určitě stojí rekonstrukce odtahu ložového popela na fluidním
kotli K6 včetně nového sila na tento popel.
Rekonstrukce filtrů na K7.
Instalace frekvenčních měničů vzduchových ventilátorů práškového kotle K4.
Do trvalého provozu byla uvedena točivá redukce. Zlepšila účinnost tím,
že namísto ztráty škrcením na redukční stanici je vyráběna el. energie.

... a jaký bude

Počasí neumíme ovlivnit, ale v rozvoji centrálního zásobování
teplem budeme určitě pokračovat.
V plánu máme tyto akce:
najetí ZEVO Chotíkov
zprovoznění horkovodu pro ZEVO Chotíkov
100 % vlastní spotřebu pitné vody z naší výroby
rekonstrukce Luwa K7
výměnu ŘS Contronic kotlů K4, K5 a strojovny II
výměnu chladicích šneků Svedal K6
náhradu parovodu MOVO za horkovod
celoparní odstávku CZ z důvodu výměny armatur
rekonstrukce ŠO 1, 2, 3
denox K6 – sekundární metoda
pokračování v úpravách na intenzifikaci odsíření
– pneudoprava produktu a hašenka
pokračování v rozšiřování horkovodní sítě.

Běh Plzeňské teplárenské Dvacet let u sítě
První ročník běhu kolem Boleveckých rybníků se už objevil v posledním čísle Plzeňského tepla, ale
to byla spíše oficiální verze fotofejetonu. Zde si můžeme dovolit i fotografii necenzurovanou. Připomeňme jen, že se soutěžilo v několika kategoriích – od malých i větších dětí, přes amatéry a až
po opravdové závodníky. Mezi námi amatéry není důležité kdo zvítězil, ale kdo doběhl. Doběhli
všichni a tak také všichni dostali pamětní medaili.

Už jubilejní 20.ročník turnaje nohejbalu trojic proběhl tradičně v červnu. Zúčastnilo se ho osm družstev a nespočet fanoušků a fanynek. Každé družstvo odehrálo sedm zápasů a tak turnaj trval od pravého poledne až do půl osmé večer.
Putovní pohár si odnesl tým ve složení Míla Kolařík, Jiří Biněda a Marek Lohr a zejména ten prvně
jmenovaný si zaslouží připomenout. Nejen kvůli sportovním výkonům (aktivně se turnaje zúčastňuje už 17 let), ale poděkování patří
Mílovi Kolaříkovi především za obětavou práci při organizaci a přípravě turnaje, jehož je „ředitelem“ už deset let.
Cenu za nejlepšího „blokaře“ si odnesl Jirka Biněda a nejobětavějším
hráčem byl vyhlášen Franta Beran, který hrál ve dvou týmech a odehrál tak rekordní počet zápasů v jednom dni.
Teplárenští nohejbalisté už by měli trénovat, protože
červen 2015 se blíží a s ním i 21.ročník turnaje.

Nekonečný příběh

„Když se bude teplárně dařit, budeme každý rok slavit“, slíbil kdysi
generální ředitel T.Drápela. Loňský
rok 2014 sice dal Plzeňské teplárenské pořádně zabrat, ale společným
úsilím se povedlo problémy zdolat
– takže se zase slavilo. Zase v Alfě,
zase s hudbou a tancem, zase s dobrým jídlem i pitím, zase s bowlingem. Fotografie tentokrát jen jedna
– ostatní jsou k dispozici u Heleny
Těthalové.

Víc než energie
nazval svoji fotografii Jarda Háva, náš teplárenský ekolog. V červnu loňského roku vystoupal na vrchol Araratu, který je nejen nejvyšší horou Turecka (5137 metrů nad mořem), ale také biblickým
místem údajného přistání Noemovy archy po potopě světa.
Pokud si vzpomenete, Teplárník už psal o tom,
kterak o rok dříve se tento teplárenský horolezec
vyšplhal na nejvyšší horu Kavkazu Elbrus (5642
m), ale na poslední fázi výstupu odložil batoh –
a vněm vlaječku Plzeňské teplárenské. Jak vidíte,
na Araratu už nezaváhal a navíc zná teď Ararat
jako horu – na rozdíl od nás ostatních, kteří se
s ním seznámili spíše jako s arménskou brandy
tohoto názvu
Teplárník si láme hlavu s otázkou, kam se
Jaroslav Háva vypraví
příště. Odpověď
zkusíme přinést
v příštím čísle.

Svatý Petr nás asi nemá rád
Traduje se, že sv. Petr nejen drží klíče od nebeské brány a plní při vstupu
do nebe funkci jakési pasové kontroly či imigračního úředníka, ale mj. rozhoduje také o počasí.
Loni se postaral o chladné léto, takže zájem o naše chlazení byl menší.
Zkoušeli jsme tedy tvůrce počasí podfouknout, a když teploty v Plzni
poklesly koncem srpna pod 12 stupňů, zájemcům jsme dokonce zatopili i v tento čas mimo jakoukoliv myslitelnou topnou sezónu. Ale to naše
tržby nezachránilo, těch pár dnů nás nevytrhlo.
Příchod zimy připomínal spíše předjaří a tak se rok 2014 stal vůbec nejteplejším v celé dvacetileté historii Plzeňské teplárenské s průměrnou denní
teplotou 11,5 stupně!
Možná je to tím, že na nebesích nemáme žádného přímluvce. Kdejaký obor má za svého patrona
nějakého svatého, jen my, teplárníci, nikoho.
Možná by se za nás mohla přimluvit patronka horníků, s nimiž máme společné uhlí, sv. Barbora, ale
ta má svěřeny navíc i dělostřelce a tak na nás asi nemá čas. Vzhledem k lesní dřevní štěpce, která
také putuje do našich kotlů, by nás mohl podpořit třeba sv. Jiljí, patron lesníků, nebo, když máme
turbíny alespoň patron inženýrů sv. Josef –nic.
Své patrony mají kloboučníci, vinaři, sládkové i pekaři. Zubaři mají sv. Apolonii a účetní sv. Matěje,
svaté zastánce mají i piloti, tesaři a včelaři – jen my, teplárníci, jsme jako sirotci.
Naší jedinou nadějí tak zůstává kovář olympských bohů Héfaistos, který je i patronem všech řemeslníků, zacházejících s ohněm. Je ovšem oproti křesťanským patronům velikánem z šera dávnověku
a navíc velmi odlišné konfese, tudíž se neví, zda by na jeho apel sv. Petr slyšel. Ani v Bruselu jeho
přímluva asi moc nezabere ... to víte, je to Řek, a ti teď moc v kurzu nejsou.

Průměrné denní teploty v Plzni

Bude dětský den
Jako každoročně bude i letos Dětský den Plzeňské teplárenské
v ZOO Plzeň. Připadne na sobotu 30.května
a volné vstupenky pro zaměstnance bude opět distribuovat
personální úsek.

