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DALŠÍ TŘI KŘIŠŤÁLOVÉ
KOMÍNY NAŠLY MAJITELE

Kdy už spustíte spalovnu?
S takovou otázkou se setkávám poměrně
často. Zpravidla se mě tak ptají lidé, kteří
nějak s prostorem spalovny komunálního
odpadu ZEVO Plzeň na území bývalé chotíkovské skládky sousedí, případně kolem ní
projeli směrem na Karlovy Vary.
Mimo samotnou budovu ZEVO je totiž dost
obtížné zaregistrovat činnost, která by nějak rušila okolí. Samotný Chotíkov kdysi na
jeho západním okraji alespoň trochu „lízla“
doprava odpadu v kukavozech, které ho vozily na skládku komunálního odpadu. Nová
spalovna má ale vybudovaný nový příjezd
úplně mimo osídlení a vozy s odpadem se
zcela ztrácejí v rušném provozu silnice I/20
Plzeň – Karlovy Vary. Pro sjezd z ní mají vybudovaný vlastní odbočovací pruh.
Další tvrzení, s nímž se potýkají ve spalovně
ZEVO Plzeň, bývá: „To se všechno zhorší, až
pojedete na plný výkon!“ Jenže zkušební
provoz, v jehož režimu ZEVO Plzeň od loňského srpna pracuje, vůbec neznamená, že
snad jede „na půl plynu“. Jedná se pouze o
technický a právnický termín, který nic nevypovídá o intenzitě využívání celého zařízení.
Dovážený komunální odpad se zde za celých
uplynulých osm měsíců využívá pro výrobu
energie přesně takovým tempem, kolik stanovil projekt – tak, aby to za rok bylo 95 tisíc
tun.
Jeden z čtenářů Plzeňského tepla se na
toto naše periodikum rozzlobil a napsal mi
kritický dopis. Nejméně v jedné věci měl
pravdu – z bývalého hejtmana Plzeňského
kraje Václava Šlajse jsme omylem v textu
minulého čísla udělali Josefa. Za to se nejen
čtenářům, ale i V. Šlajsovi omlouváme, to by
se nám stávat nemělo.
Dále byl čtenář popuzen tím, že se až příliš
chlubíme právě spalovnou odpadu ZEVO Plzeň. Jenže co naplat, v současných českých
poměrech se nám jejím zprovozněním podařil husarský kousek, který se podle
mého názoru nebude v naší zemi
hned tak opakovat. A tak za tuto
stavbu začínáme sbírat ocenění a rádi
o tom občany informujeme. Není to
jen úspěch Plzeňské teplárenské, ale
celého města Plzeň i Plzeňského kraje.
Bereme ovšem připomínky našeho
kritika vážně a tak v tomto čísle Plzeňského
tepla najdete skutečně praktické informace,
které mají sloužit vám – zákazníkům.

Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Křišťálový komín třímá vítězně v ruce finanční ředitelka Plzeňské teplárenské
Helena Jahnová, diplomem se vedle ní chlubí obchodně technický ředitel Jakub Vojta.
S mikrofonem událost komentuje předseda Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Teplárenské sdružení České republiky na Dnech teplárenství a energetiky ocenilo křišťálovými komíny tři Projekty roku 2016: Výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu
v Plzni, Ekologizaci teplárenského zdroje v Opatovicích nad Labem a Využití odpadního
tepla z bioplynové stanice v Kladrubech u Rokycan.
Tradiční vyhlášení výsledků 15. ročníku
Projektů roku proběhlo při slavnostním
večeru Dnů teplárenství a energetiky v
Hradci Králové. Do užší nominace bylo ve 3
kategoriích vybráno 10 projektů, do nichž
teplárenské společnosti investovaly přes 8
miliard korun.
Ceny vítězným Projektům roku ve třech
soutěžních kategoriích předal předseda
výkonné rady Teplárenského sdružení ČR
Mirek Topolánek, který uvedl: „Dnešní
doba investicím do energetiky příliš nepřeje, tím více je třeba ocenit, že v teplárenství
stále vznikají nové zajímavé projekty, které tento tradiční obor posouvají dopředu a
přispívají ke zlepšení životního prostředí.“
Titul Projekt roku za rok 2016 získala Plzeňská teplárenská za projekt „Využití tepla z

odpadu pro zásobování domácností a výrobu elektřiny“ (kategorie Rozvoj a využití
KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů
energie).
V oficiálním textu se píše:
„Závod na energetické využití komunálního
odpadu ZEVO Plzeň představuje moderní a
ekologický provoz, který využívá energii
získanou spalováním směsného komunálního odpadu k výrobě tepla pro potřeby
soustavy zásobování teplem v Plzni a elektřiny dodávané do rozvodné sítě. Zařízení
stálo 2,1 miliardy, další stamiliony byly investovány do šestikilometrového tepelného
napáječe. Zařízení má životnost 35 let a ročně na energii dokáže přeměnit 95 000 tun
odpadu.“

SKLÁDKA CHOTÍKOV DEFINITIVNĚ SKONČILA, JE PLNÁ
Skládka odpadu v
Chotíkově u Plzně
je plná, od roku
2004 spolykala přibližně 300 tisíc tun
odpadu a víc se do
ní nevejde.
Z důvodu vyčerpání plánované kapacity skládky byla od 1. 5.
2017 uzavřena.
Na skládku přijíždělo v průměru asi 20 nákladních aut denně, což znamenalo zhruba
100 tun odpadu. Asi 65 % odpadu tvořil směsný komunální odpad. Záleželo na
tom, co lidé vyhodili do popelnic. Pokud

sami třídili odpad do barevných popelnic,
na skládku se nedostal. Co ale vyhodili do
klasických popelnic, skončilo na skládce bez
dalšího vytřídění.
Spalovna ZEVO má nahradit skládkování
odpadu. Zatímco pod zem je možné ukládat
205 druhů odpadů, spalovat se smí jen 24
druhů. Vyloučena je například stavební suť.
Tu by měli lidé odkládat do sběrných dvorů.
Veškerý komunální odpad z Plzně od fyzických osob sváží ke spalování městská firma
Čistá Plzeň, firmy si mohou vybrat. Buď
mohou odpad prostřednictvím svozových
společností odvážet rovněž do spalovny,
nebo mohou použít jinou skládku.
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ÚČTY ZA TEPLO SE MĚNÍ. ŠETŘIT NA
ÚKOR SOUSEDŮ UŽ NEPŮJDE.

(ale v Plzni žádná velká změna)

platnost vstoupila nová vyhláška, která zavádí stejná pravidla pro všechny.

Letos poprvé se budou vyúčtovávat náklady
za teplo podle nové vyhlášky.
V podstatě v každém bytovém domě se
obvykle najde aspoň jeden skrblík. Člověk,
který vypne vlastní radiátory a nechá si
místnosti ohřívat teplem z ostatních bytů.
Do loňského roku šlo takto „topit“ na úkor
sousedů, od letoška by se to mělo změnit. V

Jak konkrétně a v čem by měly být účty
spravedlivější? Především v tom, že pokud
budou překročeny přípustné rozdíly v nákladech na vytápění, poskytovatel služeb
upraví výpočet jen u těch bytů, u kterých
byla stanovená hranice překročena. U
ostatních se bude i nadále vycházet pouze z
údajů získaných z indikátorů vytápění nebo
z měřidel. Zatím se rozdíly v nákladech
rozúčtovávaly na úkor všech v bytovém
domě. Prostě – kdo topí v porovnání se sousedy příliš málo, připlatí si stejně trochu víc,
než má naměřeno.
Nově je stanoveno procentní vyjádření tzv.
základní (například velikost bytu) a spotřební složky (konkrétní topení v bytě) a je jinak

upravena výpočtová metoda při rozdílech v
nákladech na vytápění. Podle vyhlášky nyní
každý v bytovém domě zaplatí nejméně 80
procent průměrné ceny za teplo v domě.
Obecně lze říci, že ani spořivý uživatel bytu
(anebo ani neobydlený byt) nespotřebuje
zpravidla méně než 80 procent průměru
tepla na jeden metr čtvereční.
Teplárny, elektrárny, plynové kotelny zásobují teplem pro vytápění a ohřev teplé vody
přes 1,6 milionu domácností. Podle Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu
(ARTAV) jsou nová pravidla lepší, než byl
minulý systém. Vyhláška mimo jiné zpřísňuje sankce pro majitele bytu, kteří neumožní
odečet tepla nebo montáž měřáku. Dříve to
byl 1,3 až 1,6násobek spotřební složky podle průměru ostatních domácností, nyní je
to až trojnásobek.

TOPNÁ SEZONA 2017/2018
Už koncem letošního srpna náhle poklesly
teploty, což obyvatelé našeho města snášeli po letních vedrech rozdílně. Některým se
ulevilo, jiným začala být doma zima. Proto
Plzeňská teplárenská začátkem září zahájila dodávky tepla svým zákazníkům formou
tzv. temperování. To přeloženo do češtiny
znamenalo, že jim nad ránem jen tak trochu přitopila, aby měli doma tu správnou
tepelnou pohodu, ale ještě nezačala topit
„na plné pecky“.
Topná sezona…
... je jen lidový výraz pro oficiální název
Otopné období. Podle vyhlášky MPO č.
194/2007 Sb. začíná otopné období od 1.
září a končí 31. května následujícího roku.
Ani tato data ale neznamenají, že se mezi
nimi topí naplno. Mnohdy by to totiž bylo
jen topení pánubohu do oken. Proto uvedená vyhláška upřesňuje ještě další kritéria:
- Dodávka tepelné energie se zahájí v
otopném období, když průměrná denní
teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod
+13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě
následujících a podle vývoje počasí nelze
očekávat zvýšení této teploty nad +13
stupňů Celsia pro následující den.

- Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních
teplot měřených ve stínu s vyloučením
vlivu sálání okolních ploch v 7:00, 14:00 a
ve 21:00 hod., přičemž teplota měřená ve
21:00 hod. se počítá dvakrát.
Obdobně jsou vyhláškou stanovena kritéria, kdy je možno dodávky tepla přerušit i
během otopného období.
V Plzni je vytápění řízeno prostřednictvím
elektronických regulátorů, které jsou osazeny v tzv. uzlech centrálního zásobování
teplem, tedy v předávacích stanicích, lidově
nazývaných „výměníky“. Tyto regulátory
zajišťují plynulou regulaci teploty „výstup-

ního média“ (rozumějte – horké vody) v
závislosti na venkovní teplotě. To je tzv.
ekvitermní regulace. Pokud vás zajímají
bližší informace o ní, najdete je na wikipedii.
Nepříjemné je, pokud zjistíte, že na rozdíl
od sousedů jsou vaše radiátory doma studené, ačkoliv Plzeňská teplárenská už teplo
dodává. V tom případě je zpravidla potřeba
topnou soustavu u vás odvzdušnit. Pokud
si s tím nebudete vědět rady, bude nejlépe, když požádáte o odbornou radu na
inbox@plzenskateplarenska.cz. Reagovat
na váš dotaz umíme velmi rychle.
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Vytápět s teplárnou…
Z období tzv. socialismu zdědila ČR mimo jiné velká panelová sídliště, která jsou jedním ze symbolů rozdílného vývoje urbanizace v západní a středovýchodní Evropě.
Sídliště charakterizuje také specifický způsob zásobování jejich obyvatel teplem a
teplou vodou, tzv. Centrální zásobování teplem (CZT). Srdcem tohoto systému bývá
buď výtopna (vyrábí jen teplo), nebo teplárna, která spolu s teplem produkuje i elektrickou energii, a vykazuje tedy vyšší účinnost využívání paliva - v současné době je
tímto druhým efektivnějším způsobem vyráběno 75 % tepla v systémech CZT. První
teplárnou u nás se stala elektrárna v Ústí nad Labem, když začala v roce 1922 zásobovat teplem školu, městské divadlo, lázně a nemocnici.

Uhlí vadí

gičtější, čistší nebo ekonomičtější. V řadě
případů je to spíše naopak.

Československé teplárenství bylo původně
budováno na bázi využívání uhlí, především
hnědého. Ačkoliv jeho podíl na výrobě tepla
výrazně poklesl, i nyní se z něho v ČR vyrábí
necelá polovina veškerého tepla z CZT, využívá ho přibližně 650 tisíc domácností, což
je 43 % všech domácností připojených na
dálkové vytápění. Na výrobu tepla se v roce
2012 spotřebovalo 6,9 milionu tun hnědého
uhlí, což byla necelá pětina celkové spotřeby hnědého uhlí v energetice ČR.

Za kolik? To zajímá každého!
Chceme-li porovnat ceny tepla z CZT a
lokálních necentrálních zdrojů, musíme kalkulovat se VŠEMI náklady na vybudování

představuje při tvorbě ceny tepla z něho
přibližně dvě třetiny nákladů, zbylou třetinu tvoří ostatní náklady. U tepla z uhlí je to
přesně obráceně - náklady na palivo činí přibližně pouze třetinu z celkových nákladů.
Z uvedeného by bylo možno vyvodit jednoduchý závěr, že většina českých tepláren
není schopna malým blokovým plynovým
kotelnám konkurovat. Jenže to je pouhé
zdání.

Vlivy, které neovlivníte…
Dodavatelé tepla podléhají i vnějším vlivům, jimž se nemohou vyhnout. Jsou to
především následující:
1. vlivy regulační - zavedení ekologické
daňové reformy v r. 2008, růst všech fixních složek ceny, růst regulovaných složek

Ceny tepla v některých českých městech (Kč/GJ, včetně DPH)

Teplárenské uhelné zdroje jsou i přes obrovské ekologické investice a z nich vyplývající
dramatické snižování emisí trvale pod palbou ekologických aktivistů, podporovaných
různými lobbistickými skupinami. Tyto mediální a politické tlaky postupně vedou k
výraznému znevýhodňování především tzv.
velkých znečišťovatelů, paradoxně i těch,
kteří používají jako palivo zemní plyn.

Ať platí velcí!
Například i při využívání zemního plynu jsou
významně zvýhodňováni malé, necentrální
zdroje, jak ukazuje následující tabulka, z
níž vyplývá, že deset tisíc „malých znečišťovatelů“ není omezováno skoro nijak, jeden
velký znečišťovatel – teplárna se stejným výkonem velmi významně, což se samozřejmě
musí promítat do jeho cen:
VYTÁPĚNÍ
NA ZEMNÍ PLYN
Výška komínu

1x
10 000x
100 MW 10 kW
150 m

15 m

Nízkoemisní hořáky

ANO

NE

Emisní limity

ANO

NE

Monitoring emisí

ANO

NE

Ekologická daň

ANO

NE

Poplatky za emise

ANO

NE

Nákup povolenek CO2

ANO

NE

U vytápění uhlím vychází tyto „nepoměry“ ještě dramatičtěji než u plynu. Přitom
osvobození malých necentrálních zdrojů od
všech poplatků neznamená, že jsou ekolo-

případného nového malého zdroje a jeho
provoz, a nikoliv porovnávat pouze ceny
paliva a konečnou cenu z teplárny.
Objevuje se řada různých srovnání, která
však velmi často nerespektují skutečnou realitu. Tzn., že nezahrnují veškeré náklady,
které vstupují do ceny tepla u nových decentrálních zdrojů a orientují se pouze na
komoditu. Výsledkem jsou pak často zkreslené představy o tom, jak je výhodné mít
vlastní „nezávislý“ zdroj. A kolik nás jeho
provoz bude stát…
Výpočet nákladů na instalaci a provoz decentralizované kotelny je vždy individuální
a kromě spotřeby elektřiny a plynu je třeba
zakalkulovat i prostředky na údržbu zařízení, obsluhu kotelny. Nejdráže vychází
takový provoz plynové kotelny podle odborných studií, provedených v pražských
podmínkách, u malých bytových objektů (20
bytů) na 641 Kč/GJ, nejlevněji u objektů se
100 byty – 523 Kč/GJ. Hodně přitom záleží
na ceně zemního plynu, neboť toto palivo

palivových nákladů – např. poplatky za obnovitelné zdroje vzrostly o víc jak 100 % atd.
2. vlivy daňové - zvýšení DPH za teplo z 5 %
na 9 % a dále na 10 %, od roku 2012 na 14
%, od roku 2013 na 15 %. Je možný další růst
až na 20 % v dalších letech.
3. vlivy obchodní – dramatický růst cen zemního plynu v letech 2007 – 2008, vyvolaný
růstem cen ropy, růst ceny hnědého uhlí a
snižování jeho dostupnosti.
4. vlivy ekologické – Evropské směrnice o
vypouštění škodlivých látek do ovzduší a s
nimi spojené poplatky (zejména 75/EU/2010
„O průmyslových emisích“). Vyhláška MŽP č.
415/2012 Sb. - nové emisní limity SO2, NOx,
CO a TZL pro střední zdroje 5-50 MW - další
vysoké investice do centrál. zdrojů.
5. Evropská legislativa je stále přísnější - velké
a střední zdroje musí intenzivně investovat
do řady opatření, které se samozřejmě promítají do cen tepla.
Malé decentrální zdroje jsou od těchto
povinností osvobozeny, tudíž dopad do konečných cen je u nich minimální. Tím vzniká
nerovnovážný stav.
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...nebo sám?
Tepelné čerpadlo
– skvělé řešení?

Porovnání nákladů
tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla mohou být v některých případech skutečně skvělé řešení, především při
individuální výstavbě. Jejich využití pro bytové
objekty je velmi diskutabilní. Jejich prodejci
podobně jako „agenti s plynem“ neradi uvádějí všechny nákladové položky, nadsazují
hodnoty COP (topného faktoru), případně vydávají sezonní COP pro mimotopnou sezonu
jako celoroční. Naopak rádi zamlčují fakt nízké účinnosti tepelných čerpadel při nízkých
teplotách a nadsazují životnost zařízení.
Provedli jsme vyhodnocení provozu v částečně
zatepleném bytovém domě se šestnácti bytovými jednotkami, 4 NP, s roční spotřebou 438 GJ,
varianta „úplné odpojení“.

dodávka a montáž tepelného čerpadla

- obsluha

6 000

Na klíč, nebo „na koleně“?

- servis, opravy, údržba

12 000

Teplárny dodávají svým zákazníkům teplo
„na klíč“, typický obyvatel v bytovém domě
prostě nemá s vytápěním naprosto žádnou
starost. Jediným jeho úkolem je regulovat si
teplotu v bytě tak, aby mu bylo příjemně.
S blokovou plynovou kotelnou to tak jednoduché není, protože si nelze představovat,
že funguje jako relativně jednoduchý plynový kotlík na vytápění a ohřev vody v jednom
bytě. Zájemci o instalaci nových necentrálních
zdrojů totiž zapomínají, že nový provozovatel – tedy např. představenstvo bytového
družstva nebo výbor a předseda SVJ, nesou
plnou právní zodpovědnost za provoz nové
nízkotlaké kotelny.
To je jen zdánlivá drobnost. Z vedlejší tabulky
„Povinnosti provozovatelů kotelen“ je zřejmé, že těch povinností je mnoho, a co víc,
některé z nich jsou doslova „navždy“.
Nad funkcionáři bytových družstev nebo SVJ
tak trvale visí Damoklův meč právních a technických předpisů.
Plzeňská teplárenská nedávno připojovala
zpět ke „svému teplu“ několik objektů, jejichž
provozovatelé vsadili na tepelná čerpadla.
Jednalo se např. o velkou starší rodinnou vilu
a objekty dvou institucí. V průběhu provozu
majitelé zjistili, že provoz tepelných čerpadel
konkrétně pro ně není až tak výhodný, jak jim
bylo prezentováno, ba právě naopak. A tudíž
se vrátili do náruče plzeňské teplárny.
Motivací ke změně dodavatele tepla, doprovázené zpravidla také přechodem na jiný
způsob vytápění (plyn, tepelné čerpadlo),
musí být tedy buď nějaký iracionální důvod,
případně důvod naopak až „příliš racionální“
v zájmu několika jedinců. Ohlídat si takové
případy musí ovšem obyvatelé vytápěných
objektů sami, sami musí kontrolovat kolik a
jak jim odtéká z peněženky.

- úroky z úvěru

Obrátit se můžete i na Plzeňskou teplárenskou. Zdarma vám provedeme kontrolní
propočet.

náklady na odpojení od centrálního vytápění
PD, vyřízení stavebního povolení
jednorázové náklady celkem

Plz. teplárenská

1 300 000
95 000
40 000
1 435 000

DPH 15 %

215 250

posílení jističe + montáž (z 25 A na 125 A)
jednorázové náklady celkem vč. DPH

50 000
1 700 250

Provozní náklady roční
- elektrická energie pro TČ a elektrokotel

150 000

- el. energie pro oběhová čerpadla a MaR

8 000

- odpisy (pořízení TČ, odpojení jističe) 12 let

142 000

0

Roční náklady celkem vč. DPH

318 000

224 650

Roční náklady na 1 byt v Kč vč. DPH

19 875

14 041

Při započítání veškerých nákladů vychází cena za teplo z tepelného čerpadla ve výši 726
Kč/GJ vč. DPH. Cena Plzeňské teplárenské je 512,90 Kč/GJ.

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ KOTELEN
A) Před uvedením do provozu

(revize, zkoušky, odborné prohlídky):
• Odb. prohlídka dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. a NV č. 101/2005 Sb. u kotlů při výkonu
přes 50 kW, nebo součtu výkonů 100 kW
• Výchozí revizi plynových zařízení dle vyhl. č. 21/1979 Sb. a č. 85/1979 Sb.
• Výchozí revizi TNS dle vyhlášky č. 128/1978 Sb a ČSN 69 001
• Výchozí revizi elektrického zařízení a hromosvodů
• Výchozí revizi spalinových cest a komínů dle vyhl. č. 91/2010 Sb.
• Zápis o zkouškách dle ČSN 060310, 060830, ČSN EN 12828 – propláchnutí, zkouška
dilatační, a topná zkouška
• Zápis o funkčnosti stabilních detektorů úniku plynu
• Zápis o servisu uvedení kotle do provozu včetně hořáku
• Zápis o bezpečnostní výstroji otopné soustavy dle ČSN 060830
• (pojistný ventil, nanometr, teploměr, bezpečnostní systémy)

B) Při provozu

• Provozovatel musí jmenovat osobu zodpovědnou za TNS podle ČSN 69 0012 a 1.
osobu zodpovědnou za plynové zařízení dle ČSN EN 38 6441, pokud není jmenována, nese plnou zodpovědnost předseda
• Určit prokazatelně – zápisem zodpovědnou osobu za TNS (expanzomat) dle ČSN 69
0012, za plynové zařízení dle vyhl. č. 21/1979 Sb., kotelny dle vyhl. č. 91/1993 Sb.,

C) Vydání místního provozního předpisu

Provozovatel musí vydat místní provozní předpis, který musí obsahovat:
• Způsob obsluhy a četnost kontrol, jmenovité určení obsluhy, zajištění její kvalifikace, vyškolení, vystavení osvědčení, určení osoby musí být jmenovité a prokazatelné.
• Způsob vedení provozní dokumentace, popis zařízení kotelny, četnost a způsob
zkoušení kontroly bezpečnostních systémů, kontrola CO, kontrola komínů a spalinovodů, kontrola explozních klapek, kontrola olejových náplní (1x za měsíc)
• Dále zajistit: nulování manometrů, kontrolu signalizací, kontrolu netěsností plynových zařízení, odkalení kotlů, rozdělovače, zásobníků TV, funkce stabilních
detektorů (1x za 3 měsíce)
• Zajištění strojní údržby 1x za rok.

Poradíme vám na inbox@plzenskateplarenska.cz nebo na našem facebooku.
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JAKO HODINKY
Začátkem srpna 2016 byla spalovna komunálního odpadu ZEVO
Plzeň uvedena do zkušebního
provozu. Během následujících dvanácti měsíců byl provoz vyzkoušen
ve všech režimech a převážnou
část té doby běžela spalovna na
plný výkon – tedy tak, aby za rok
spolykala 95 tisíc tun komunálního
odpadu, což v optimálním případě
znamená 12 tun za hodinu. A běžela „jako hodinky“.
Po celoročním provozu následovala třítýdenní
odstávka celého zařízení, během níž byly prověřeny všechny technologické celky. Výrobci
nejdůležitějších prvků spalovny zkontrolovali
jejich stav, tedy hlavně vyzdívku kotle a rošt.
Na žádném z nich nenašli vážnější závady a
odstranili ty, které během provozu vznikly.
Pro těch několik zbývajících odpůrců spalovny
je asi nejvýznamnější, že ZEVO Plzeň splňuje
všechny, i ty nejpřísnější limity emisí.
NOVÝ ZDROJ TEPLA SE OSVĚDČIL
Potvrdil se i význam ZEVA Plzeň pro zásobování severní části města teplem a v létě
alespoň teplou vodou. Při odstávce tepelného napaječe Plzeňské teplárenské
převzala spalovna na svá bedra dodávky teplé vody do této
lokality a zákazníci systému centrálního zásobování teplem a
teplou vodou tudíž tuto odstávku
nemohli letos vůbec zaregistrovat – teplá voda byla k dispozici
nonstop. V zimě se samozřejmě
opět počítá s dodávkami tepla na
severní předměstí – spalovna tak
nahradí část výroby centrálního
zdroje tepla Plzeňské teplárenské a paradoxně tak přispěje ke
zlepšení ovzduší v Plzni – limity
na vypouštění emisí ze spalovny
ZEVO Plzeň jsou totiž podstatně
přísnější, než ze samotné plzeňské teplárny.
Připomeňme si ještě, že celé složité zařízení, projektované na
nejvyšší technické úrovni, obsluhuje v každé směně jen šest
pracovníků!

Nepřetržitý monitoring a kontrola emisí patří k nejdůležitějším úkolům šéfa spalovny Pavla
Veselého.

od dětí až po seniory, a to v tomto počtu
nejsou zahrnuty návštěvy zvědavých odborníků z oboru využití odpadů. Pro návštěvy
je už připravené návštěvnické centrum a
zájemci se mohou objednat na www.zevoplzen.cz/exkurze. Od října letošního
roku se také počítá s tím, že návštěvnické

centrum spalovny ZEVO Plzeň bude moci
navštívit veřejnost i bez ohlášení každou
sobotu – s detaily tohoto záměru ještě veřejnost seznámíme na webových stránkách
a Facebooku Plzeňské teplárenské a také
prostřednictvím médií.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT
Postupně narůstá zájem veřejnosti o provoz celého zařízení.
Od letošního dubna se na něj V návštěvnickém centru ZEVO Plzeň vás přivítá Iveta Čížková. Spoustu informací najdete také na
přišlo podívat přes padesát www.zevoplzen.cz a na Facebooku Plzeňské teplárenské. Fajnšmekři se mohou zatoulat i na YouTube.
nejrůznějších skupin zájemců, com, kde je kanál Plzeňské teplárenské.
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Nové technologie ve
službách zákazníkům
Plzeňská teplárenská se v loňském roce zapojila do projektu města Plzně
– Smart City Plzeň. Smyslem tohoto projektu je využít nové technologie
tak, aby co nejvíce usnadňovaly život obyvatel Plzně, zlepšily dopravu,
životní prostředí, energetickou bezpečnost a další oblasti života v krajské metropoli. Řadu chytrých řešení se už podařilo uvést do života i díky
zřízení expertních skupin, které se na projektech „smart“ podílejí.

Informace na dosah…
Nové technologie hrají zásadní roli i v informovanosti občanů - Plzeňská teplárenská od
roku 2012 provozuje portál nazvaný Zákaznická zóna na adrese www.zakaznickazona.
cz. „Jde o portál, který zákazníkům Plzeňské
teplárenské poskytuje ucelené informace o
dodávkách tepla i o vyúčtování. Neregistrovaní uživatelé zóny zde najdou informace např.
o cenách tepla v regionech a jejich vývoji v
Plzni nebo třeba přehled vývoje venkovních
teplot v Plzni od roku 1994,“ vysvětluje Petr
Fišer z plzeňské teplárny.
Role Zákaznické zóny nabývá dalšího významu zejména v případě odstávek či poruch
týkajících se dodávek tepla či energie. Registrovaní uživatelé najdou na portálu
informace o těchto plánovaných i neplánovaných situacích týkajících se domu či bytu, ve
kterém jsou hlášeni. „Tyto informace může
zákazník teplárenské obdržet i prostřednictvím SMS zprávy, která obsahuje opravdu jen
ty údaje, které se zákazníka bezprostředně
týkají,“ ujišťuje Petr Fišer.

Město šetří za energie díky
technologiím

Smart Plzeňská teplárenská by bez použití nejmodernější IT techniky prakticky nemohla
zajistit tepelnou pohodu ve více než čtyřiceti tisících plzeňských domácnostech.
Jednotná a přesná definice pojmu Smart City
(chytré město) neexistuje. Většinou se tak
označují města, která do svého fungování
úspěšně zavádí moderní technologická řešení. Takovým městem už částečně je a hlavně
v blízké budoucnosti chce být i Plzeň. V současnosti se k plzeňským smart řešením řadí
např. internet věcí, který byl spuštěn na konci
loňského roku, wi-fi zdarma v centru města,
funguje aplikace Plzni.to či portál opendata.
plzen.eu, řidiči mají možnost sledovat dopravní situaci na území města, stavebníci jistě
ocenili spuštění aplikace, kde je možné zjistit
sítě na stavebním pozemku a mnoho dalšího.
Obchodně technický ředitel Plzeňské teplárenské Jakub Vojta se v loňském roce stal
členem expertní skupiny Smart City řešící projekty v oblasti ochrany životního prostředí.
„Cílem odborné skupiny je s využitím nových

technologií snižovat průmyslové znečištění životního prostředí, snižovat spotřebu energií,
řešit problematiku nakládání s odpady, podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie
a v neposlední řadě zlepšit informovanost
obyvatel Plzně,“ uvádí Jakub Vojta.

zaregistrujte se na
Zákaznícké zóně
Plzeňské teplárenské.
www.zakaznickazona.cz

Dalším ze „smart“ řešení Plzeňské teplárenské a.s. je projekt snižování energetické
náročnosti a zónová regulace energií v budovách. Městská budova na adrese Škroupova 5
a 7 byla v rámci pilotního projektu osazena
měřidly, která fungují online a jsou schopna
poskytnout informace o teplotách v jednotlivých místnostech. Po dokončení projektu
bude možné dálkově regulovat spotřebu tepla a tak předcházet přetápění či vytápění
neužívaných prostor. Celý systém je řízen
elektronicky a umožňuje zefektivnit vytápění městských budov, a snižuje tak náklady na
energie.
Významným „smart“ projektem v oblasti životního prostředí je také spuštění Zařízení pro
energetické využití odpadu (ZEVO) v Chotíkově. Díky této stavbě, která je svým významem
ojedinělá v celé ČR, se podaří snížit odběr uhlí
o cca 80 tisíc tun již v letošním roce, což významně sníží výskyt CO2 v plzeňském ovzduší.
Současně klesnou nároky nejen na dopravu
uhlí, ale také na dopravu odpadních produktů z Plzeňské teplárenské, především popelu
a produktů z odsíření.

KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU

Zpravodaj Plzeňské teplo vydává: Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň,
e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111. Bezplatná infolinka: 800 505 505

