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Energie z biomasy
jako Damoklův meč
Nejistý, ale úspěšný
Rok 2016, který za před pár dny skončil, by
z pohledu Plzeňské teplárenské mohl dostat dva přívlastky – „nejistý“ a „úspěšný“.
Nejistota pramenila, pramení a nejspíš bohužel i nadále bude pramenit z rostoucí
nepředvídatelnosti společenských procesů,
které se promítají do ekonomiky a tím i do
energetiky a logicky i do teplárenství.
V ekonomice má totiž velký význam právě
předvídatelnost jako opak nejistoty. Kdo
chce uskutečnit nějakou větší investici,
v našem případě to byla v posledních letech například miliarda do zařízení na
využívání biomasy k výrobě energie, musí
plánovat její návratnost. Jenže předpisy a
nařízení často mění ekonomické podmínky,
či takovou změnou hrozí, a tak se původně úspěšná investice může stát sázkou do
loterie. K tomu najdete v tomto čísle Plzeňského tepla článek pod titulkem „Energie z
biomasy jako Damoklův meč“.
Plzeňská teplárenská také investovala
přibližně dvě miliardy korun do výstavby
spalovny komunálního odpadu – z ekologických i ekonomických důvodů. Jenže jako
naprosto nepředvídatelný se ukázal právní
řád v naší zemi. I k tomu najdete na dalších
stránkách obsáhlý článek.
Obecně lze říci, že předvídatelné v tom
nejlepším slova smyslu je chování našeho akcionáře – statutárního města Plzeň.
Podobně je to i na úrovni kraje. Čím ale
stoupáme v hierarchii výše, tím je předvídatelnost budoucího chování nižší a naše
vlastní rozhodování obtížnější. O tom, co
na nás přiletí z bruselských výšin, nemáme
často vůbec představu.
Úspěchem loňského roku je pak především
skutečnost, že jsme přes všechny obtíže a
klacky, naházené nám pod nohy, uvedli do
zkušebního provozu spalovnu ZEVO Plzeň.
To sice ještě není úplná a poslední tečka
celého toho příběhu, ale už jsme jí na dosah. Proto je právě spalovna ZEVO Plzeň
hlavním tématem tohoto trochu bilančního
čísla Plzeňského tepla.

Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.
P.S.: A všem zákazníkům, ale i škarohlídům sděluji, že ceny tepla se v Plzni pro
rok 2017 nijak nezmění, zůstanou na
úrovni roku 2016.

Každoročně na podzim probíhá v posledních letech licitování o tom, zda Energetický regulační úřad (ERÚ) schválí či neschválí dotace na výrobu energie z
biomasy. Pokud neschválí, hrozilo by v Plzni v dlouhodobém horizontu výrazné
zdražení tepla.
ERÚ zatím v cenovém výměru podporu tohoto paliva odmítá, stejně jako loni, kdy ale
nakonec čtyři dny před koncem roku rozhodnutí změnil.
„My vyrábíme z obnovitelných zdrojů 37 %
elektřiny a tepla,“ říká Tomáš Drápela, předseda představenstva Plzeňské teplárenské.
Problém se ale týká řady dalších výroben tepla v republice, které pálí anebo spoluspalují
biomasu.
ERÚ už podle Drápely cenový výměr vydal,
ale podpora kombinované výroby elektřiny
a tepla z biomasy v něm není. „Pokud paní
předsedkyně ERÚ Alena Vitásková výměr
nezmění, tak vyrobíme příští rok nula elektřiny z obnovitelných zdrojů. Museli bychom
spálit výrazně více uhlí a pak velmi pravděpodobně také výrazně zdražit teplo,“ uvedl
Drápela.
„My jsme si zvýhodňování energie z obnovitelných zdrojů, tedy i z biomasy, nevymysleli.
To je jeden z nástrojů evropské a zprostředkovaně tedy i české energetické politiky.
Jen jsme už před lety jako správní hospodáři na státem vytvořené podmínky aktivně
reagovali,“ tvrdí T.Drápela. „Pokud by ekologickou elektřinu z biomasy stát nedotoval
a teplárna by za ni dostávala tržní ceny. Biomasu bychom pak nemohli pálit, protože její
cena je třikrát vyšší než hnědého uhlí,“ vysvětluje. Teplárna poslední roky pálí 250.000
tun dřevního odpadu z mýtní těžby z lesů,
což odpovídá 4000 vagónům uhlí. Štěpku
do Plzně dodává 15 firem se stovkami zaměstnanců. „Ty skončí, nebudou mít odbyt.“
varuje.
Teplárna, která v roce 2010 zprovoznila blok
na biomasu, je největším odběratelem tohoto ekologického paliva na západě Čech.
Místo biomasy by tak příští rok musela na-

koupit o zhruba 100.000 tun uhlí více; loni
spálila přes 400.000 tun hnědého uhlí.
Verdiktem ERÚ by Plzeňská teplárenská
přišla o zhruba 350 milionů ročně. Kdyby
vyráběla energii z nedotované biomasy,
měla by vysoké ztráty. Už loni podnik varoval, že by šel do arbitráže se státem, kde by
argumentoval tím, že nelze měnit pravidla
„během hry“ a tím, že podporu obnovitelných zdrojů garantuje zákon.
Podpora výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů se vypisovala bez problémů deset let
a nikomu to nevadilo. Paní Vitásková se teď
zasekla, že prý ministerstvo průmyslu a obchodu nedostalo notifikace z Bruselu. Ale ty
nemají Španělé, Italové, Poláci a normálně
podporu vypisují tak, jako se tady vypisovala
léta.
Dotace na energii z biomasy tvoří asi tři miliardy korun z ročního balíku 44 miliard Kč na
podporu obnovitelných zdrojů; peníze jdou
hlavně solárním a větrným parkům.
Pozn: V době uzávěrky tohoto čísla Plzeňské
tepla ještě nebylo jasné, zda Plzeňská teplárenská podporu obdrží, či nikoliv. K tématu
se vrátíme v příštím čísle.

3

Vedlejší efekty
V Chotíkově žízeň nehrozí. FINPEX 2016:
Předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR Radim Šrám v
apeloval už před dvěma lety na české politiky, aby se vážně zamysleli nad
hrozbou sucha. Podle Jaroslava Rožnovského z Českého hydrometeorologického ústavu je nutné podniknout veškeré kroky k vyššímu zadržení
vody v krajině. „Častější výskyty sucha budou dány nejen nedostatkem
srážek, ale kvůli nárůstu teploty vzduchu i vyšším výparem. Nebude tak
dotčené jen množství vody, ale i její kvalita,“ uvedl.

Ocenění získala
i spalovna
v Chotíkově

Z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Šlajse (vlevo) a předsedy Hospodářské
komory Plzeň-město Miloslava Zemana
(uprostřed) převzal ocenění generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.

Klíč od nového vodojemu převzal chotíkovský starosta Miroslav Pechát (vlevo) od Martina
Křišty z Plzeňské teplárenské.
V Chotíkově vyřešili problém dostatečného zásobování vodou s pomocí Plzeňské
teplárenské, která pro obec vystavěla jako
„vyvolanou investici“ ke stavbě spalovny komunálního odpadu ZEVO nový vodojem. Ten
není na ZEVO nijak napojen a slouží jen a
pouze obyvatelům Chotíkova. Výstavba vodojemu byla jednou z podmínek, kterou si
Vodárna Plzeň dala k souhlasnému stanovisku pro výstavbu ZEVO.
Stavba vodojemu byla zahájena v srpnu 2014
a v tomtéž roce byl i dokončen. Po zkušebním
provozu byl zkolaudován odborem životního
prostředí a na jaře 2015 přešel do normálního
provozu.
„Vodojem přišel Plzeňskou teplárenskou na
3 380 000 korun, o jeho stavbu soutěžily tři
firmy, které se o zakázku utkaly v elektronické aukci. Zajímavé je, že jedna z nich nabízela
na začátku cenu skoro 7 miliónů. Vzhledem k
dosažené ceně je tedy zřejmé, že elektronická
aukce byla opravdu úspěšná,“ říká Martin Kři-

šta, který měl ze strany Plzeňské teplárenské
na starosti stavební práce na spalovně ZEVO
a tudíž i na vodojemu. Zhotovitelem stavby
byla společnost GREEN KAVO s.r.o.
„Objekt je vybudován jako vodojem zemní se
zemním obsypem akumulačních komor a má
dvě části – podzemní a nadzemní,“ vysvětluje
dále M. Křišta. „V nadzemní části vodojemu
je umístěna obslužná místnost a vstup do
místnosti dochlorování. Přes dva poklopy jsou
přístupné podzemní akumulační komory a
tzv. suchá jímka pro technologii.“
Vodojem je sice stavbou pro Chotíkov důležitou, ale rozměry nevelkou – má půdorys
pouhých 6 x 3,25 metru. Jeho dvě akumulační
nádrže na vodu mají objem po 50 m3 a čerpací stanice je schopna dodávat do chotíkovské
vodovodní sítě 12,5 m3/hod. pitné vody.
Už více než před rokem byl vodojem předán
Chotíkovu do vlastnictví, byl jí teplárnou předán za pouhé 1% pořizovacích nákladů.

Spalovna komunálního odpadu ZEVO v
Chotíkově, Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeské univerzity v
Plzni a Environmentální centrum Krsy. To byla
trojice držitelů ocenění Okresní hospodářské
komory Plzeňsko za významný investiční počin letošního roku. Ceny byly uděleny v rámci
galavečera fóra realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX 2016, který se konal
v úterý 4. října v Měšťanské besedě v Plzni.
První ocenění přebral z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse generální
ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.
„Stavitelství žije, ale nedýchá se mu jednoduše. Jsem proto rád, že vznikla takto významná
a moderní stavba,“ prohlásil na adresu Zařízení pro energetické využití odpadů Plzeň
(ZEVO), tedy spalovny v Chotíkově, hejtman.
Celkové náklady na stavbu spalovny překročily dvě miliardy korun a velký podíl z nich
tvořily i stavební práce. Především na nich se
podíleli i mnozí subdodavatelé z Plzeňska a
tak část peněz zůstala vlastně „doma“.
Miloslav Zeman vyzval regionální politiky, aby
se pokusili zapracovat do zákona veřejných
zakázek podmínku ve prospěch regionálních
firem. „V německu to bezproblémů funguje,
a tato podmínka významně pomáhá životu
místních společností,“ řekl.
„Ačkoliv jsme to mohli ovlivnit jen částečně,
vždycky jsme se snažili, aby práci na stavbě
spalovny získaly i firmy z Plzeňska,“ řekl šéf
investičního týmu, který měl za teplárnu stavbu na starosti, Vlastimil Borecký.
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Dostih jménem
Spalovna Chotíkov
Překážky

Překážky měly dvojí charakter.
- konstrukčně technické a finanční
- ideové odpůrce spalovny

Stavbu spalovny navštívil
i předseda vlády Bohuslav Sobotka

Trénink před startem

První úvahy o stavbě spalovny komunálního
odpadu v Plzni spadají do roku 2002 a souvisí se získání grantu ve výši 200 tisíc USD
od ambasády Spojených států. Peníze byly
určeny na studii, zda by dávalo ekologický
i ekonomický smysl vystavět v Plzeňském
kraji spalovnu komunálního odpadu a za
jakých podmínek. V teplárně si tedy jako
praví energetici řekli, že by bylo zajímavé
využívat odpad jako palivo a o grant zažádali. S úspěchem.

a okolí, a ukládá se na ní přibližně 40 tisíc
tun komunálního odpadu ročně. Právě tato
lokalita byla později vyhodnocena jako nejvhodnější prostor pro stavbu spalovny.

V překážkách prvního typu bylo třeba vzít
v úvahu, že poslední spalovna komunálního odpadu byla v ČR postavena ještě za
předcházejícího režimu za zcela jiné úrovně technického poznání a jako nezbytné se
jevilo opřít se v tomto oboru o zkušenosti
ze zahraničí. Financování se předpokládalo
dílem z vlastních zdrojů investora a dílem
bankovním úvěrem.

Samotná myšlenka energetického využívání
odpadu není žádnou novinkou a je úspěšně
praktikována v desítkách zemí, mj. prakticky ve všech zemích západní Evropy. Nejdále
jsou s takovou výrobou energie v Německu,
Rakousku a Švédsku, a např. ve Švýcarsku je
v provozu 29 spaloven a skládkování odpadu je tam de facto zakázáno.
Studie ukázala, že spalovna, „šitá na míru“
Plzeňskému kraji, by měla mít minimální
kapacitu kolem 100 tisíc tun zpracovaného
odpadu ročně a měla by být umístěna nedaleko Plzně, aby mohla být využita energie v
podobě tepla pro větší aglomeraci.
Krátce nato, v roce 2004 byla Plzeňská
teplárenská, jako společnost vlastněná
statutárním městem Plzeň, pověřena provozováním skládky komunálního odpadu
v Chotíkově, která sloužila především Plzni

Než vyrostla vzhůru,
musela se spalovna
zavrtat do země.
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Role ideových odpůrců spalovny komunálního se ujal společensky nový živočišný
druh, tzv. „aktivisté“. Ti se dělí na domácí
a přespolní.
Domácím aktivistům, především ze samotné obce Chotíkov a z Plzně, je třeba přiznat
jistou legitimitu. Ačkoliv nejsou nikým voleni (volí se sami „ze svého středu“), bylo
třeba pochopit, že obavy především o životní prostředí, zejména v souvislosti s něčím
tak odporným, jako je komunální odpad,
jim ležely na srdci. Trvalo několik let, než
se jim a s nimi i většině široké veřejnosti
podařilo vysvětlit, že na spalovnu jsou kladeny velmi přísné emisní limity. Ty jsou asi
desetkrát přísnější, než u běžných uhelných
elektráren a tepláren. Některé parametry,
kontrolované u spaloven, nejsou u elektráren a tepláren sledované dokonce vůbec.
Pro životní prostředí je spalovna přínosem,
nikoliv přítěží.
Obavy občanů se podařilo rozptýlit. V samotném Chotíkově proběhlo 5.9.2009
obecní referendum za vysoké účasti voličů
(77%). Z nich těsná nadpoloviční většina
(52%) vyslovila se stavbou spalovny v katastru obce souhlas. V samotné Plzni zájem
veřejnosti o stavbu spalovny postupně klesal, a ačkoliv nebyl o názorech veřejnosti
proveden žádný relevantní průzkum, z internetových diskusí lze soudit, že veřejnost
v krajském městě i v kraji už stavbu podporuje.

První odpad přivezl do spalovny
kukavůz městské společnosti Čistá Plzeň
Přespolní aktivisté se rekrutují především
z kruhů Hnutí Duha, konkrétně ze spolku
pro obnovitelnou dopravu města Brna. Ano
– čtete správně, to není překlep. Proti spalovně v Plzni protestují aktivisté z Brna a
je třeba jim přiznat, že v oboru „potížisté“
jsou opravdoví profesionálové. O tom ale
později.

Start

Plzeňská teplárenská jako investor spojila
úsilí se samotným městem Plzeň, s Plzeňským krajem a se Sdružením měst a obcí
Plzeňského kraje. Byla zpracována studie
proveditelnosti, která potvrdila, že spalovna, která zatím získala název ZEVO (tj.
Zařízení na energetické využití odpadu)
Chotíkov, dává ekonomický i ekologický
smysl. Ekonomika spočívá v návratnosti investice, která je podpořena dodávkami

tepla pro největší bytovou aglomeraci v
rámci Plzně – Severní předměstí a také dodávkami elektřiny do distribuční sítě.
Ekologický význam má dvě základní roviny. Především umožní likvidovat odpad
civilizovaným způsobem, hodným 21.století, a nikoliv jej zakopávat jako časovanou
bombu do země. Dále umožní Plzeňské
teplárenské spalovat přibližně o 75 tisíc tun
hnědého uhlí ročně méně.
Pro spalovnu byly naplánovány následující
parametry:
Množství využitého odpadu ročně
95 tisíc tun (v kraji ho vzniká 250 tisíc tun)
Průměrná výhřevnost odpadu
10 MJ/kg
(hnědé uhlí má 12 MJ/kg)
Instalovaný tepelný výkon
34 MW
Instalovaný elektrický výkon
8 MW
Skutečným startovním výstřelem pro stavbu
spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov se pak stalo usnesení Zastupitelstva
města Plzně 24.ledna 2013, které stavbu
schválilo prakticky jednohlasně (s výjimkou
tří nepřítomných zastupitelů a dvou, kteří
se hlasování zdrželi) – nikdo nebyl proti!

Kůň, který poběží

Na generálního dodavatele stavby bylo
vyhlášeno výběrové řízení, v němž zvítězila společnost ČKD DIZ, cena stavby
byla dohodnuta na dvě miliardy korun.
Pro dodávku nejkomplikovanějších technologických
částí
budoucí
spalovny
(především roštu a celé mimořádně důležité
sekce čištění spalin) byli vybráni dodavatelé
z Německa a Rakouska, kteří mají s tímto
oborem mnohaleté zkušenosti a podíleli se
na stavbě desítek podobných spaloven po
celém světě. Smlouva s ČKD byla podepsána 17.4.2013, samotná stavba byla zahájena
1.8. téhož roku.

Horkovod ze spalovny na Severní
předměstí měří šest kilometrů.
vypořádaly a následovala odvolání a další
žaloby…. A to trvá dodnes. Hitem těchto
žalob se stalo slovo „podjatost“.
Ústavní pořádek ČR vytvořil při vzniku čtrnácti českých krajů v každém z nich dvě
paralelní struktury – v našem případě Plzeňský kraj jako orgán samosprávy s voleným
Zastupitelstvem a Radou, a souběžně pak
vznikl Krajský úřad Plzeňského kraje jako
orgán státní správy. Jedná se tedy o dvě oddělené instituce. Když ale Krajský úřad (jako
orgán státní správy) zamítl odvolání aktivistů jako nedůvodná, podaly na něj žalobu
pro podjatost, protože prý zjednodušeně a
lidově řečeno je s Plzeňským krajem jedna

Jak se dalo očekávat, během stavby narazil
zhotovitel na řadu potíží. Tak to u staveb
podobné velikosti a složitosti technologie
obvykle bývá. Stavba začala sice nabírat
zpoždění, ale přece jen rostla. Jenže přišla
další zpoždění, zhotovitelem nezaviněná.

Jsem aktivista
– a kdo je víc?

Když ideoví aktivisté, odpůrci spalovny,
zjistili, že po ekologické stránce jí nelze nic
vyknout, soustředili se na napadání správního řízení, které se stavbou spalovny souvisí.
Z místních – chotíkovských, zůstal jen jeden,
když jeho aktivistická partnerka přijala v
obci funkci místostarostky a přestala se proti spalovně angažovat. Začaly pršet žaloby
nikoliv snad na spalovnu nebo na investora – Plzeňskou teplárenskou, ale na orgány,
které vydávaly všechna potřebná povolení.
Začal jakýsi právní „ping –pong“, kdy z jedné strany létaly žaloby, které se vždy právně

Zvídaví novináři se dostali
až ke komínu na střechu spalovny.
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ruka a jak známo „ruku ruku meje“. Zajímavé je, že Krajský soud tuto námitku aktivistů
přijal jako důvodnou a o odvolání aktivistů
rozhodoval pak Krajský úřad Středočeského
kraje – se stejným výsledkem, jako ten plzeňský, odvolání tedy zamítl.
Ještě zajímavější je, že aktivisté (kromě jiných) podali ve věci onoho v předcházejícím
odstavci zmíněného odvolání vlastně žaloby
dvě, prakticky identické. Tu první na rozhodování ve věci samotné spalovny a druhou,
obdobnou, na rozhodování týchž orgánů ve
věci stavby šest kilometrů dlouhého horkovodu ze spalovny do Plzně, kde se napojuje
na systém centrálního zásobování teplem
Plzeňské teplárenské.
Každou z věcí rozhodoval jiný senát Krajského soudu v Plzni, a každý dospěl k jinému,
opačnému závěru. Zde použijme právnickou mluvu: v červnu 2014 prohlásil senát
57A, že ve věci horkovodu nebyly splněny
důvody pro konstatování podjatosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, v červenci
2014 dospěl senát 30A k závěru, že ve věci
samotné spalovny takové důvody splněny
byly. Z toho se člověku už zamotá hlava….
Jak to tedy je doopravdy? Právní hrátky kolem spalovny se hrají stále, a jsou to hrátky
drahé nejméně v desítkách miliónů korun.
Naopak horkovod je už zkolaudovaný.

Jedeme dál

Stavba spalovny komunálního odpadu ZEVO
Chotíkov je prakticky hotová a 15.4.2016
do ní dorazil první vůz s komunálním odpadem, byly zahájeny tzv. předkomplexní
zkoušky
jednotlivých
technologických

celků. Zatím se ukazuje, že zařízení je perfektní a bude splňovat všechny plánované
parametry. Zkušební provoz byl zahájen
vloni v létě.
V cílové rovince tohoto dostihu, plného
překážek, nám ovšem chcípl kůň. Ukázalo
se, že společnost ČKD DIZ má jakési finanční problémy, jejichž důvody v Plzeňské
teplárenské neznáme. Zjistili jsme ale, že
ČKD DIZ neplatí už řadu měsíců svým subdodavatelům, kteří z velké většiny začali
přerušovat práci a hrozilo, že stavba se těsně před dokončením zastaví úplně. Nešlo o
žádné maličkosti, podle dosavadních informací šlo celkem o dluhy kolem 120 miliónů

Spalovně připili na úspěch také (zleva) Tomáš Drápela, plzeňský primátor
Martin Zrzavecký, jeho náměstěk Pavel Šindelář a krajský hejtman Josef Šlajs.

korun. Proto Plzeňská teplárenská v souladu se právním řádem od smlouvy s ČKD
DIZ odstoupila a dokončuje stavbu sama,
samozřejmě s těmi subdodavateli, které potřebuje a kterým platí přímo.
Úplně čerstvá zpráva pak říká, že ČKD DIZ
se ocitlo 2.6.2016 v insolvenčním řízení. Radost z toho nemáme…..

Vklad do budoucna

Přes všechny potíže lze konstatovat, že
spalovna komunálního odpadu ZEVO
Chotíkov je krásná stavba, technicky perfektní. Ačkoliv v ČR se nedá příliš kalkulovat
s „předvídatelností“, všechno nasvědčuje
tomu, že někdy začátkem 20.let tohoto století (2022 / 2024 ?) bude v ČR skládkování
neupraveného komunálního odpadu prakticky zakázáno, nebo bude sankcionováno
velkými pokutami především ze strany EU.
V ČR dosud disponujeme třemi spalovnami
komunálního odpadu. V Praze – Malešicích, v Brně a v Liberci. Teď přibude čtvrtá,
nejmenší, která kapacitou a parametry vyhovuje Plzeňskému kraji. Na plném výkonu
spolyká denně asi 300 tun komunálního
odpadu. Ostatní kraje dosud žádnou spalovnu nemají a stavba té naší, chotíkovské,
ukázala, že to je mimořádně obtížný proces, především z pohledu administrativy s
tím spojené. Stavět cokoliv v ČR je vůbec
problém, jak ukazuje i stav výstavby dálnic
a potíží, které neumí řešit ani ministerstvo dopravy. Je tedy pravděpodobné, že
kraje bez spalovny se mohou ocitnout v
sektoru nakládání s odpady, za který nesou
odpovědnost, v téměř neřešitelné situaci. V
Plzeňském kraji máme nejspíš vyřešeno….
ale je to fuška!
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Teplárna sbírá medaile.
O přestavbě parovodu MOVO na moderní
horkovod jsme na stránkách Plzeňského tepla
už informovali a tak stačí jen připomenout,
že parovod sloužil od roku 1985 jako zdroj
technologické páry převážně pro Železniční
opravny a strojírny, tedy dnešní MOVO.
Nyní parovod nahradil horkovod s vodou o
teplotě 100 stupňů Celsia v létě a 130 stupňů
v zimě – tak vysokou teplotu vody v potrubí,
aniž by se změnila při 100 stupních Celsia v
páru, umožňuje její vysoký tlak až 2,5 MPa.
Přenosová energetická kapacita přitom
zůstane podobná, jako dosud – 55 MWt. Horkovodní potrubí má průměr 350 mm v obou
směrech.
Nové horkovodní potrubí je v bývalé výměníkové stanici tzv. Parlamentu napojeno na
stávající horkovodní síť Slovany. Tím je do budoucna zajištěno náhradní zásobování této
čtvrti teplem v případě poruchy dosavadního
slovanského napáječe.
Hlavním smyslem celé změny je vylepšení
ekonomických a především ekologických parametrů. „Prioritním smyslem rekonstrukce
celé trasy parovodu na horkovod je snížení
tepelných ztrát na dožívajícím parovodním
potrubí. Z toho vyplyne i nižší spotřeba paliva
na centrálním výrobním zdroji Plzeňské teplárenské a tím i ke snížení emisí CO2, NOX,
SO2 a tuhých znečišťujících látek. Druhotným
efektem bude možnost případného náhradního zásobování Slovan teplem a teplou
vodou, neboť dojde k tzv. zokruhování plzeňské tepelné sítě s potrubím, vedeným korytem
řeky Úslavy poblíž papírenské lávky,“ hodnotí

Ocenění za teplárenský projekt roku převzali od předsedy Teplárenského sdružení ČR
Mirka Topolánka (uprostřed) obchodně technický ředitel Jakub Vojta Plzeňské teplárenské
(vlevo) a Petr Fišer, garant projektu MOVO.
význam stavby obchodně technický ředitel
Plzeňské teplárenské Jakub Vojta a dodává,
že právě díky ekologickým výstupům se podařilo získat evropskou dotaci z Operačního
programu Životní prostředí ve výši 36 miliónů
korun. Tato částka pokryla přibližně 50 % z
uznatelných výdajů, které překročily 70 miliónů korun.

Na děti jsme nezapoměli
Nejenže jsme na děti nezapomněli, ale
dokonce jsme jim vloni kromě už tradičního Dětského dne v ZOO s Plzeňskou
teplárenskou nabídli i Den otevřených dveří v dceřiné společnosti Čistá Plzeň, která
zajišťuje v našem městě svoz komunálního
odpadu. Zatímco na dětském dnu děti nalézaly už vyzkoušené soutěže a atrakce a
místo vstupenky jim postačil jen třeba až
před vstupní bránou do ZOO vlastnoručně
namalovaný obrázek zvířátka, mezi popelnicemi to byly úplně nové zážitky. Nu

Celková délka nového potrubí je 2,3 km a je
vedeno převážně nad zemí.
A psali jsme už tenkrát, že „finis corunat
opus“ - konec korunuje dílo. A tím koncem
se ukázalo, že v těžké konkurenci dalších patnácti přihlášených získal „Horkovod MOVO“
ocenění Projekt roku v kategorii Snížení teplných ztrát, přechod na horkovody.

Český projekt roku

řekněte sami – který kluk (ale i mnohá holka) si nechce vyzkoušet „popelářský vůz“?
Zájem veřejnosti byl obrovský, děti si mohly
mnohé vyzkoušet a osahat, připravené byly
i hry a kvízy a tak celá akce byla i poučná,
protože se konala ve Světový den životního
prostředí.
V roce 2016 se Dětský den s Plzeňskou teplárenskou v ZOO i Den otevřených dveří v
Čisté Plzni budou konat samozřejmě zase,
termíny oznámíme včas.

Ocenění začíná sbírat i spalovna komunálního odpadu ZEVO Plzeň. Hned tři ministerstva
– průmyslu a obchodu, životního prostředí
a pro místní rozvoj, ocenila spalovnu jako
Český energetický a ekologický projekt
roku! K tomu není moc co dodávat a tak
jen fotografie, na níž převzal od generálního ředitele Plzeňské teplárenské šek na
10 tisíc korun vítěz ve studentské kategorii,
Aleš Hromádka z Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity – tedy další reprezentant našeho města a kraje. Uspěl s prací
nazvanou Analýza a optimalizace procesního řízení.

KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU
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