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Kačaba je když…

Zelená
budoucnost
Téměř čtyři roky jsme v Plzeňské
teplárenské pracovali na přípravě
„Zeleného výrobního bloku“. Za
tímto pracovním termínem se skrývá
speciální kotel pro spalování biomasy, turbína a generátor k výrobě tepla
a elektrické energie. První předvýrobní etapu máme za sebou,
smlouva o výstavbě bloku je podepsána a za dva roky už bude zelený
blok v provozu.

Podle autora kresby, výtvarníka Pavla Botky, je to blíže
nespecifikovaný pták s poněkud neobratně politou hlavou. Ale nic se nelekejte, pokud zavítáte do kavárny
a čajovny Kačaba v Plzni, kousíček od Americké třídy naproti Komornímu divadlu, nikdo vás tam nepolije, budete
obslouženi zcela standardním způsobem. Trochu zvláštní to tam ale přece jenom je.
Zcela vážně a oficiálně je Kačaba zařízením obecně prospěšné společnosti s neobvyklým názvem „Možnosti tu jsou“. Ta si
klade za cíl měnit v plzeňském regionu situaci
lidí se zdravotním postižením na trhu práce,
a tak vás v Kačabě obslouží lidé, kteří trpí
nějakým, zpravidla mentálním postižením.

Naší velkou výhodou přitom bylo,
že jsme už do roku 2003 spalovali
biomasu k získání energie spolu
s uhlím a získali jsme tak potřebné
zkušenosti. V roce 2007 jsme už vyrobili 14% elektřiny z biomasy, tedy
z tzv. obnovitelných zdrojů. Řadíme
se tak na špičku nejen v České
republice, ale i v Evropské unii.
Tyto zkušenosti nás vedly k určité
opatrnosti, protože jsme narazili na
limit v podobě nedostatku biomasy.
Původní „zelený“ elektrický výkon
nového bloku 22 MW jsme tedy
museli zredukovat na 10 MW - i tak
spotřebujeme ročně 100 tisíc tun
biomasy. To bude znamenat, že
z obnovitelných zdrojů už budeme
vyrábět celou čtvrtinu elektřiny a výrazně tak přispějeme k ochraně životního prostředí.
Samozřejmě, že čtenáře Plzeňského tepla budeme o výstavbě průběžně informovat – třeba už proto, že
žádný podobný energetický zdroj
zatím v České republice není. Nepodnikáme ale žádné riskantní
dobrodužství, jenom po pečlivých
přípravách vplouváme do ne úplně
známých vod. Mapy, kompas i hlídky
ve strážním koši jsou připraveny, za
dvaadvacet měsíců přistaneme
u zelené země.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská

„S devíti takovými lidmi, kteří se
tu učí pracovat od osmi do čtyř,
jsou tu tři instruktoři.“, vysvětluje
ředitel Eduard Řezníček. Správně
se té činnosti říká pracovní rehabilitace, která je určena právě pro
lidi se zdravotním postižením.
„Tu práci vlastně děláme pro
Úřad práce.“, pokračuje E. Řezníček „Pokud se nějaký takový člověk, špatně umístitelný na trhu
práce, rozhodne pracovat, přijde
k nám. Pracovní rehabilitace trvá
rok až dva a učíme tady základní
dovednosti - jak chodit včas do práce,
převléknout se do pracovního oděvu, zapsat
si příchod a odpoledne odchod, pracovat
v kolektivu, domluvit se jakou práci dělat, učit
se mít povinnosti, nést zodpovědnost. Snažíme si jim tu činnost prostě co nejvíce přiblížit té práci, která potom bude někde následovat. Chceme, aby Kačaba co nejvíc připomínala normální kavárnu, aby tady postižení
byli v kontaktu se zákazníky, aby to tu nebylo
až nějak moc chráněné prostředí.“
Když postižený takovou pracovní rehabilitaci dokončí, měl by plynule navázat v práci
pro skutečného zaměstnavatele. Nastupuje
tam ale postupně, tomu se říká „tranzitní program“. To znamená že tam na začátku chodí
jeden nebo dva dny v týdnu, postupně se přidávají hodiny i dny. Z počátku s ním chodí

instruktor, kterého zná, ale stále méně. Ustupuje postupně do pozadí, až je ten člověk
schopen chodit do práce úplně sám.
Jaké uplatněn po pracovní rehabilitaci
postižení nacházejí?
„Tak třeba tři pracují u McDonald´s, jeden v
Omexu, řada je u úklidových firem nebo pracují v domově důchodců“, říká ředitel
o.p.s. „Možnosti tu jsou“ E. Řezníček.
A jak se zákazníkům v Kačabě
líbí?
„Zpravidla ano, většinou jsou to
pravidelní hosté, ale někdy to bývá
úsměvné. Jednou třeba přišla taková
hezká slečna, sedla si a povídá:
‘Tady je to takové domácí…’. a příště
přišla jiná hezká slečna a řekla: ‘Tady
je to takové domácí….’ – a odešla.“
A proč o Kačabě píšeme právě
v Plzeňském teple? Jak asi tušíte,
Kačaba si na sebe, na rozdíl od

běžných kaváren, jen těžko může vydělat.
A tak hledá podporu u sponzorů. Protože
vykonává nesmírně záslužnou práci při
zařazování postižených spoluobčanů do
běžného života, řadí se k jejím mecenášům
i Plzeňská teplárenská – je totiž ráda, když
se pomáhá.

Kačaba je otevřena:
Pondělí od 12.00 do 20.00 hod.
Úterý - pátek od 9.00 do 20.00 hod.
Sobota - Neděle - zavřeno
Kouření je zapovězeno

Prokopova 17, Plzeň
tel.: 373 730 213

…když se pomáhá.
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Projekt roku 2007 pro Plzeňskou teplárenskou
Od roku 2003 se Plzeňská teplárenská
věnuje ekologickému projektu využívání
biomasy k výrobě energie. Za rok 2007
vyrobila už tímto způsobem z veškeré
svojí produkce elektřiny celých 14 %.
Jenže to nešlo samo, zvýšení energetické efektivnosti stálo nejen spoustu
investic, ale především přemýšlení.
Vznikl tak v České republice ojedinělý
projekt, který byl Teplárenským sdružením ČR oprávněně oceněn jako
„Projekt roku 2007“.
Důvody nejlépe vysvětluje stanovisko
hodnotící odborné komise:
Účelem navrženého zařízení je snížení
obsahu vody v nadrcené lesní štěpce
z 50% na 10 % pro zvýšení její výhřevnosti. Teplo ze spalin kotlů dodané pro
sušicí proces je teplem odpadním. Celý
komplex strojně-technologického zařízení
byl navržen tak, aby byly minimalizovány
činnosti obsluhy. Z důvodu snížení celkové energetické náročnosti sušícího procesu je po sušení odváděný vzduch přiveden na rekuperátor, kde odevzdává svou

Duchovním otcem projektu roku 2007 je výrobní
ředitel Zdeněk Dongres.
tepelnou kapacitu s téměř 70% účinností.
Tím se opět snížila celková energetická
náročnost sušicího procesu a získané
teplo se může dále ekonomicky zhodnotit.
Plzeňská teplárenská a.s. je příkladem
„pohotových infrastruktur systémů dálkového vytápění a chlazení“, který, vedle
zvyšování účinnosti zdroje KVET pro dodávku tepla a chladu, rozšiřuje využití

Nese zlatá vejce
Zdrojem spokojenosti zákazníků Plzeňské teplárenské je především
udržování „tepelné pohody“. Prostě aby teplo bylo k dispozici vždycky na tom správném místě a v tom správném množství. Ale stejně
důležitý je i pohled do peněženky – kolik taková tepelná pohoda stojí?
Teplo z produkce Plzeňské teplárenské stále patří k nejlevnějším v
ČR. Jak je to možné? Z řady důvodů, z nichž k nejvýznamnějším patří
úspěšná výroba a prodej elektrické energie, které dnes přesahují
polovinu tržeb Plzeňské teplárenské a jejich význam stále roste.

obnovitelných zdrojů energie (čisté biomasy i dřevní štěpky na spoluspalování)
a využívá moderních technologií pro
zajištění úspor energií.
Pro Plzeňskou teplárenskou není takové
ocenění žádnou novinkou. Naposledy byla
projektem roku nazvána její dodávka chladu
pro Prazdroj – to bylo v roce 2003 a soutěž
vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Jistě, podobná ocenění a „medaile“ nejsou
hlavním cílem snažení plzeňských teplárenských techniků, ale nelze zastírat, že
potěší. Je z něho totiž zřejmé, že Plzeňská
teplárenská vede ve využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie
před ostatními nejen českými, ale i středoevropskými energetickými společnostmi
o několik koňských délek. A to hlavní přitom
teprve přijde! Na toto téma ale až v dalším
čísle Plzeňského tepla na podzim letošního
roku.

Neusnout
na vavřínech
Plzeňská teplárenská je, jako snad už
každá prosperující energetická společnost v ČR, držitelem certifikátů ISO 9001
a ISO 14001. Ten první se vztahuje k jakosti, ten druhý k ekologii. Jenže jednou

Plzeňská teplárenská disponuje dvěma
turbínami o celkovém výkonu 137 MW.
Ta novější z nich, škodovácké produkce,
o výkonu 67 MW, sloužila poctivě, neočekávaně dlouho - od roku 1999. Letos přišel
čas na její generální opravu. Podmínkou byl
pečlivě naplánovaný harmonogram, protože každý den výpadku ve výrobě elektřiny
stojí velké peníze. Ale co čert nechtěl….!

Při demontáži turbíny se přišlo na to, že je
po dlouhém užívání silně poškozené lopatkování 13. + 14. stupně rotoru. Lidsky řečeno – dvě lopatky byly ulomené, několik jinak
poškozených, a to vyžadovalo daleko složitější opravu, než se čekalo.
Nechme stranou detaily, ale bez velkých
jednání, pracovních sporů a nekonečného
počtu telefonátů mezi Plzeňskou teplárenskou a Škodou Power, která
generální opravu prováděla, se to
neobešlo. Oprava turbíny není
žádná hračka.
„Rotor je nejnamáhanější částí
každé turbíny a poškození tohoto typu je náhodný jev“, vysvětluje ing. Josef Dobiáš ze Škody
Power. „Tato turbína má 3509
oběžných lopatek“, dodává.
Podstatné je, že opravený rotor
teplárenské turbíny už je na
původním místě a že turbína už
zase vyrábí elektřinu. Zase „nese
zlatá vejce“ a přispívá tak k tomu,
aby se cena tepla v Plzni držela
stále co nejníže.
Turbína Plzeňské teplárenské - stroj o váze mnoha tun,
vyrobený a obsluhovaný s hodinářskou přesností.

získané certifikáty neplatí „na věčné
časy“, každé tři roky probíhá náročně
šetření a na jeho základě bu je certifikát prodloužen na další období….
a nebo také ne! To když se zjistí nějaké
nedostatky a závady. Oba zobrazené
certifikáty mají datum vydání 16. dubna
2008 a platí do roku 2011. Takže v Plzeňské teplárenské je všechno jak má být.
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Ulice mnoha po
Dopravní tepnu s tímto názvem byste na plánu města Plzně hledali
marně, avšak pro mnohé Plzeňany je zcela jasně situována. Proto byl
kdysi také dopis, směřující do Plzně na tuto adresu, poštou přesně
a včas doručen. Ptáte se, která z ulic našeho města si tuto přezdívku
vysloužila a proč? Americká třída!
Dnes je to jedna z nejrušnějších ulic
v Plzni, obvykle přeplněná automobily,
autobusy, trolejbusy, v současnosti ovšem
rozkopaná křižovatka. Je to spojnice dvou
význačných míst Plzně – křižovatky Klatovské třídy a Tylovy ulice a hlavního nádraží.
Americká je její nejnovější jméno.

Za časů císaře pána
K tomu, abychom si mohli ujasnit, jak
došlo k uvedené přezdívce, je třeba se
podívat do historie vývoje Plzně, která se
z ospalého napůl řemeslnického a zemědělského města začala v druhé polovině
19 století měnit v průmyslovou metropoli
západních Čech.
Když se chtěl někdo ze Skvrňan nebo Bor
dostat nejkratší cestou k nádraží, procházel
řadou stodol místních sedláků, kteří dodávali obilí nedalekým mlýnům, a proto v roce
1868 nedalo městské radě velkou práci
nazvat dosud bezejmennou, ale již důležitou ulici Stodolní. Vedle stodol se zde ještě
řadu let konaly dobytčí trhy a tak byl položen základ k její důležitosti. O něco málo
později ji již město zahrnuje mezi významné
komunikace, která skýtá možnost připomenout si levně, bez stavění pomníků, významné osobnosti národního českého politického života.
První krok byl učiněn roce 1873, kdy uctilo obecní zastupitelstvo stoleté výročí naro-

Františka Josefa I. - budky pro výběrčí
mostného jsou tam zachovány dodnes. Prozíraví městští otcové, kteří jak se sluší
odhadli vzrůstající význam městské hromadné dopravy, dali položit do mostovky
koleje elektrické tramvaje, která již svými tratěmi
spojovala střed města
se všemi tehdy okrajovými čtvrtěmi. Leč vytrvalý odpor obchodnictva
v ulicích dnes historického centra a pak první
světová válka tramvajím
v Jungmannově ulici
nepřála. Stále se jezdilo
jen po zavedených tratích, aby si cestující za
své peníze užili cesty.
Teprve po řadě let
byly nikam nevedoucí
koleje z mostní dlažby
Křižovatka na horním konci americké, pamětníky stále zvaná „U Práce“. Vlastně
odstraněny.
se ani tak moc nezměnila, jen doprava se oproti 19. století „trochu zahustila“.

zení národního buditele a tvůrce moderního
českého jazyka – ulice se stala Jungmannovou.
Pak to již šlo ráz na ráz. V těchto místech
se rozvíjí stavební ruch a křižovatka s ulicí
Paromlýnskou (dnes Prokopovou) nabývá
na významu nejen pro výrobu mouky, ale
i pro sílící návštěvnost městských vanových
a parních lázní, nebo dodržování hygienických zásad je na postupu. Cesta přes Radbuzu k nádraží byla v těchto místech dosti
složitá. Pod železničním mostem byl přívoz,
který spojoval ještě dlouho neregulované
břehy Radbuzy. Proto byl v roce 1913 slavnostně otevřen provoz na mostě Císaře

Konec monarchie,
a žije Československá republika
Dvacátého osmého října 1918 slétli na
dlažbu přičiněním davu z budovy okresního
hejtmanství dvojhlaví rakouští orli a shromáždění Plzeňané se po tomto radikálním
skoncování s třistaletou porobou za zpěvu
písní rozcházejí do svých domovů. Stařičký
mocnář opustil most a na jeho místo
nastoupilo jméno velkého příznivce Čechoslováků, prezidenta Spojených států Woodrowa Wilsona. Stavební ruch doprovází
osobní i nákladní doprava, nechybějí stále
početné koňské povozy a mezi nimi se pro-

Svojí troškou do mlýna
Plzeňská teplárenská jako garant
tepelné pohody obyvatel města nikdy
nepromešká příležitost rozšířit svoji horkovodní sí a nabídnout tak své služby
dalším zákazníkům, k nimž až dosud její
„roury“ nevedly. To platí i o rekonstrukci
Americké třídy.
Nový horkovod pod Americkou třídou
je navržen ve vazbě na rekonstrukci této
komunikace mezi Anglickým nábřežím
a Klatovskou třídou – bude položen
v postatě v celé délce rekonstruovaného
úseku s napojením na stávající horkovod
v horkovodní jímce pod veřejným WC
naproti „Mrakodrapu“. Pro připojení
nových odběratelů je vyprojektováno celkem 22 odboček.
Stavba horkovodu je už od fáze projektu koordinována s celkovou rekon-

strukcí ulice a zcela pochopitelně postupně naráží na spoustu obtíží, protože
celý prostor je zahlcen starými inženýrskými sítěmi, které postupně nahrazují
nové. Došlo například ke kolizi se sto let
starým vodovodem. Pokládání nového
horkovodu pod povrch Americké třídy se
bude muset celou dobu stavby přizpůsobovat tempu celkové rekonstrukce.
Nový horkovod přijde na 17,5 miliónu
korun a umožní dodávat levné a ekologické teplo např. 19. základní škole v Resslově ulici, všem objektům v majetku města
Plzně, do budovy Alfy a do Raiffeisenbank na rohu Americké a Klatovské.
Doufejme, že současný název ulice –
Americká třída, vydrží alespoň tak dlouho, jako plánovaná životnost horkovodu
– nejméně třicet let.
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olitických omylů

Ve dvacátých letech minulého století sice vozidel přibylo,
ale stále to ještě byla idylka.

Takže od roku 1941 byla
nazvána, pro českou veřejnost poměrně přijatelně,
Třídou Karla IV. V roce
1942, kdy nacistické Německo slavilo válečné úspěchy a domnívalo se, že má
vítězství jisté, ustupuje
i Karel IV – Třídě Vítězství,
německy Viktoria Strasse.
Velké písmeno „V“ bylo vymalováno vápnem na dlažbu
ulice, vyřezáno do trávníků,
které dělily poloviny této
ulice, a nebyly ho ušetřeny
ani autobusy a tramvaje.

plétají cyklisté. Před mostem
vyrůstá plzeňský obytný dům
zvaný Mrakodrap. I na něm
jsou stopy tehdejšího plzeňského politického kvasu.
Trojkřídlá budova má totiž
nestejné výšky svých částí.
Tím reprezentuje rozdílnou
finanční sílu tří politických
stran, které se na stavbě
zúčastnily a proto získala ve
dvacátých letech, kdy vznikla, dnes již zaniklý název
U Trojdohody. Ve třicátých
letech je křižovatka ze dvou
Že by už začátkem 20.století globální oteplování?
stran obklopena bělostnými
Aneb: Palmy na dnešní Americké by způsobily opravdový politický poprask.
budovami Pražské a Hasičské pojiš ovny. Zejména první ze dvou jmeSe Sovětským svazem
novaných pojiš oven prováděla přípravu
na věčné časy
staveniště tak vehementně, že byla narušena statika německého divadla v GoetV roce 1945 končí II. světová válka vítězhově ulici a trvalo několik měsíců, než se
stvím Spojenců. Plzeň je plná amerických
opět začalo hrát. V roce 1939, vzhledem
vozidel všeho druhu. Od motocyklů vojenk nutnosti lepšího spojení s nádražím, se
ské policie, přes džípy, nákladní vozy
tehdejší Elektrické podniky zavázaly, že
celou Jungmannovu třídu až k nádraží
pokryjí dvojkolejnou tramvajovou tratí. Ale
to již v březnu téhož roku nastal konec
Československé republiky a plán se opět
neuskutečnil.

Ve válečných letech
Plzeň se stala nejen významným průmyslovým a dopravním centrem, ale i posádkovým městem wehrmachtu. Branná moc
učinila 16. března konec chaosu, který
vznikl tím, že se jezdilo vlevo a okupační
armáda podle německých předpisů jezdila
naopak vpravo. Německá říznost ukončila
dlouho diskutovaný problém o směru jízdy
vozidel. Během 24 hodin bylo vše bez
jakýchkoliv problémů vyřízeno – jezdilo se
vpravo! Kromě toho se nemohlo nové
německé vedení města smířit s tím, že tato
důležitá ulice ponese jméno českého filologa, by jeho díla byla psána v němčině.

vojenského génia a osvoboditele národů
Stalinovou třídou. Takže základní kámen
k památníku osvobození americkou armádou je sice položen v horní části ulice, ale to
je zatím vše. Občas jej někdo s velkým rizikem ozdobí květinami, ale vše zůstává
zejména po únoru 1948 při starém. Teprve
v roce 1956, tři roky po Stalinově smrti,
odsoudí zemitý Chruščov stinné stránky
jeho vlády a tak Stalinova třída ztrácí své
pojmenování. Tehdejší politické vedení učinilo po zralé úvaze rozhodnutí hodné
biblického Šalamouna. Tedy ne již Stalinova, ale od roku 1962 Moskevská. Toto
srdce Sovětského svazu bude pro Plzeňany, jakožto studnice vší moudrosti, přijatelné a předchozí politický omyl bude napraven. Ale nebyl. Moskva vyslala v roce 1968
vojska k likvidaci československého postoje
k nastolení vlídnějšího socialismu. Reakcí
na tuto akci bylo další přejmenování ulice,
a to 24. 8. 1968 na Třídu Ludvíka Svobody.
Netrvalo dlouho a orientační tabulky se opět
mění. Rok 1970 a opět název Moskevská.
Zda byly znovu použity již sejmuté tabulky,
ponecháváme zevrubnému bádání historiků. Tím byl napraven další z politických
omylů. Ještě jednou projížděly tanky Moskevskou ulicí, ale to byly tanky československé lidové armády, které na Nový rok
1978 drtily vzniklé náledí zcela mírumilovně
svými pásy jen proto, aby mohla doprava
v novém roce fungovat. Během silvestrovské noci poklesla totiž teplota náhle přibližně o 30 stupňů Celsia.

Je dnešní název poslední?

Nastává rok 1989 a je zde, tentokrát po
devatenácti letech, další změna. Konečně
lze přiznat osvobození Plzně Američany
zcela veřejně a na místě
základního kamene je
postaven důstojný památník Díky Ameriko, takže
od roku 1991 má Plzeň
Americkou třídu. Doufejme, že natrvalo, i když tradice změn názvů je v Plzni
součástí folklóru. Doufejme, že tato, v počtu desátá změna, která překonává i změny názvů významných ulic v Praze,
zůstane ojedinělým plzeňským rekordem. Zatím
vše nasvědčuje tomu, že
Padesátá léta minulého století individuální dopravě příliš nepřála,
současné změny se buzato hvězdám na budovách ano.
dou týkat jen zklidnění
a tanky, vše lze vidět na prozatímně bezeulice a snad přinese i časy, kdy si její obyjmenné dopravní tepně. Město sice osvobovatelé budou moci otevřít okna bytů bez rizidili Američané, ale přesto agilní a dobře přika otravy výfukovými plyny.
pravená komunistická strana pohotově proPhDr. Vladislav Krátký,
sazuje svůj návrh - nazvat ulici na počest
historik

6

Rychlá rota za úplňku
Že se Plzeň řadí k městům s nejrozvinutějším systémem centrálního
zásobování teplem, to je notoricky známo. Potvrzuje to údaj o více než
čtyřiceti tisících zásobovaných bytech, což zahrnuje přibližně tři čtvrtiny
plzeňských obyvatel. Existuje i jakási obecná představa, že tento systém
tvoří i sí potrubí, které teplo rozvádí z centrálního zdroje v Doubravecke
ulici. Málokdo ale tuší, že tato sí měří už více než 200 kilometrů!
Délka primárního potrubí pro rozvod tepla
v Plzni (km)
Plzeň - Severní předměstí
Plzeň - Slovany
Plzeň - Střed a Bory
Plzeň - Doubravka
Plzeň – Skvrňany
Plzeň celkem

55,276
43,400
70,962
18,564
13,385
201,587

Potrubí
Ve skutečnosti je pod povrchem potrubí
pro vytápění daleko víc, ale te bude řeč jen
o tzv. „primární“ síti – tedy potrubí o větším
průměru (až 200 mm), které dopravuje vodu
pod tlakem a o vysoké teplotě na větší
vzdálenost k tzv. předávacím stanicím, jež
jsou známy spíše pod názvem „výměníky“.
Tam horká voda získá nižší parametry
a rozvádí se do jednotlivých domů prostřednictvím tzv. sekundárního potrubí – to má
daleko menší kapacitu, je v něm nižší tlak
i nižší teplota. Ale zpět k primárnímu potrubí.

Co se může porouchat,
to se porouchá
Každé technické zařízení se může porouchat a primární horkovodní potrubí není
výjimkou. Ačkoliv se Plzeňská teplárenská
chlubí tím, že v topné sezóně nemá prakticky žádné výpadky, není to tak úplně pravda.

Z přiložené tabulky je zřejmé, že k poruchám dochází, ale v jejich počtu nelze
vysledovat prakticky žádný trend – ani
nepřibývají, ani neubývají. Jak to ale, že je
lidé většinou ani nezaregistrují?
„My na poruchu zpravidla přijdeme včas,
protože zjistíme, že se nám z potrubí ztrácí
voda. Nebo, je-li to
v zimě, je někde na
trase vidět páru, jak
stoupá třeba z trávníku.“, vysvětluje vedoucí primárních rozvodů Plzeňské teplárenské Tomáš Čihák. „Pokud je to
únik horké vody tak
mohutný, že ji teplárna nestihne doplňovat, musíme tento
úsek odstavit – a to
hned! Ale to je naprostá výjimka, zpravidla jde o únik menšího rozsahu. V tom
případě lokalizujeme
přesně místo nehody
a potrubí odstavíme
Rychlá rota pracuje jako na jevišti - hlavně v noci a v záři reflektorů.
až v noci, někdy
kolem 22. hodiny. Zpravidla pak máme
Dne 28.1.2006 nahlášena porucha
opravu hotovou do rána, takže lidem větna hlavním odvzdušnění JIH na
šinou ani nestihne vystydnout topení“,
T.P. po sjetí teploty pod 90 stupsměje se T. Čihák. V tom je tedy to tajemňů napáječ odstaven 29.1.2006
ství, že k poruchám sice občas dochází, ale
v 00:30 hod. Po výměně přivařozákazníci je ani nezaregistrují. Stará se o to
vacího ventilu DN 40mm napáječ
sedmičlenný tým – říkejme jim třeba „rychlá
zprovozněn v 03:10 hod.
rota“ – a pracuje na opravách zpravidla
Zpracoval: Čihák
v noci.

Není roura jako roura

Teplárenská sí se rozšiřuje někdy i v obtížných terénech.
Také opravy závad jsou tam potom složitější. Obrázek je
z letošního roku - prostor u Lopatárny na Doubravce.

Počet poruch na primárním potrubí
v jednotlivých letech
2002
2003
2004
2005
2006
2007

13 poruch
17 poruch
28 poruch
22 poruch
32 poruch
17 poruch

a popisuje i nejčastější příčinu poruch primárního potrubí:
„Nejhorší jsou rychlé změny teploty. Za
normálních okolností se topí podle diagramu a voda má teplotu 105 až 110 stupňů,
ale v případě velkých mrazů se může topit
až na maximálních 140 stupňů. Jenže
je-li přes den třeba pět stupňů nad nulou
a v noci přijde patnáctistupňový mráz, mění
se teplota vody od těch sto pěti přes den až
po nějakých 130 či 135 stupňů v noci. A to
potrubí se začne hýbat – začne dilatovat.
Pro vysvětlení – je to principiálně podobný
problém, jaký mají železničáři v horkém létě
s kolejemi – materiál se rozpíná a koleje se

Primární potrubí má dvě varianty – bu
tzv. klasické – tedy ukládané do šachet
a kolektorů, nebo moderní, tzv. předizolované, které se ukládá přímo do země. Obě
tyto varianty mají své klady i svá úskalí.
Modernější předizolované potrubí přijde
sice v konečném efektu laciněji, ale v případě poruchy se musí docela určitě kopat.
U potrubí, uloženém v kolektoru, bývá
z tohoto pohledu oprava jednodušší.
Pro lokalizaci místa havárie existuje dnes
už poměrně přesná diagnostika.
„V předizolovaném potrubí je vedení, na
které můžeme připojit příslušný přístroj
a lokalizujeme místo netěsnosti celkem
přesně. Málokdy kopeme ve větší délce,
než nějakých pět metrů.“, uvádí T. Čihák

Typický příklad interního hlášení o poruše
a jejím odstranění v Plzeňské teplárenské

začnou kroutit – a nám se kroutí trubky….
Vzniká nebezpečí trhlin a následného úniku
topného média.“

Čert nikdy nespí
Vzhledem k tomu, že primární sí se stále
rozrůstá, a také proto, že větru, dešti ani
mrazu poručit neumíme, lze předpokládat,
že poruchy horkovodního primárního potrubí systému centrálního zásobování teplem
v Plzně úplně nezmizí. Pokud ale budou
pod takovou kontrolou jako dosud, radiátory
zákazníků nestihnou většinou ani vychladnout. Ale pro jistotu to raději zaklepejme čert nikdy nespí.
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Rozúčtování tepla a teplé
vody v Plzni
Jako každý rok jste obdrželi od svých správců bytů vyúčtování
za minulý rok. Součástí bývá rozúčtování nákladů na teplo
a vodu. Nebude možná na škodu říci si k tomu pár slov.

Rozúčtování tepla
Rozúčtování nákladů na teplo je dáno
vyhláškou 372/2001 Sb. vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj. V případě, že
v domě nejsou na jednotlivých otopných
tělesech nainstalována poměrová měřidla,
je situace poměrně jednoduchá. Celkové
náklady na teplo celého domu se na konečné spotřebitele rozdělí podle plochy
bytů nebo nebytových prostorů, upravené
příslušnými koeficienty dle vyhlášky. Každému spotřebiteli je účtována stejná částka na 1 m2 plochy bez ohledu na to, jak
s teplem v průběhu topného období hospodařil. Náklady na teplo jsou tak závislé
pouze na tom, jak v průměru s teplem
hospodařili všichni obyvatelé
domu a na velikosti plochy
jejich bytu.
Pokud však dům měřidla osazena má, rozúčtování se stává
složitějším. Náklady na teplo
celého domu se nejprve rozdělí
na základní (40 až 50%) a spotřební složku (60 až 50%).
Základní složka se rozdělí mezi
konečné spotřebitele podle plochy. Spotřební složka se rozdělí dle údajů indikátorů. Spotřební složka je úměrná tomu jak
spotřebitel s teplem hospodařil.
Každý spotřebitel tak má
možnost ovlivnit hospodařením svůj účet za teplo.

Používaná měřidla
- Bytové kalorimetry
Jak již bylo řečeno, je rozúčtování tepla podstatně složitější,
a i když jsou některé objekty vybaveny
exaktními měřiči tepla, používají se zase
pro poměrové rozúčtování. Z pohledu uživatele tedy není měřič tepla žádné terno,
oproti poměrovým měřidlům jsou zde
navíc náklady spojené s jeho cejchováním
(odborně - ověřováním) každé čtyři roky.
Zásadní rozdíl (kromě finanční náročnosti) je, že bytové kalorimetry měří exaktně
fyzikální veličinu (GJ nebo kWh) zatímco
RTN ( rozdělovače topných nákladů) měří
jen „dílky“. Ovšem pro rozúčtování jsou
kalorimetry také brány poměrově, stejně
jako RTN.

- Rozdělovače topných nákladů
RTN-elektronické
Naše společnost používá elektronické indikátory TELMETRIC PLUS. Tento elektronický indikátor odpovídá současným požadavkům v souladu s technickým pokrokem. Prostřednictvím dvou měřících čidel
registruje Telmetric nepatrné teplotní údaje
s vysokou přesností. Čidla měří okolní teplotu a teplotu topného tělesa, což vede
k přesnějšímu vyhodnocení údajů. Dochází k omezení vlivu okolního tepla, např.
slunečního záření.
Telmetric nabízí možnost naprogramování zúčtovacího období. Na konci každého zúčtovacího období uloží aktuální
spotřebu a začne měření pro
následující, nové období. Tím
je zajištěna přesná perioda 12
měsíců. Přehledné ukazatele
přístroje a spotřební data
umožňují spotřebiteli stálý odečet všech důležitých informací.
Doba životnosti měřidla je
dána životností baterie, která
převyšuje 10 let.
Na trhu je v současnosti
velké množství měřidel a s tím
spojených odlišných metod
výpočtu. Při výběru vhodného
poměrového měření (indikace)
je vždy třeba mít na paměti, že
cena za poměrové měření
nesmí převyšovat úspory měřením dosažené. V případě
rozúčtování nákladů na teplo
toto pravidlo splňují dokonale
právě rozdělovače topných
nákladů (RTN)

- Odparné (trubičkové, kapilární) RTN
Tato technologie je již nyní na ústupu.
Neosazovali jsme tzv. odparky již několik
let a nainstalované nyní ve velké míře
nahrazujeme elektronickými.

Rozúčtování vody
Náklady na dodávku teplé vody (TV)
jsou složeny z nákladů na ohřev TV
a nákladů na dodávku studené vody (SV),
ze které je TV prostřednictvím dodaného
tepla připravována.
... pokračování na straně 8

Nabídka pro nové zájemce o správu bytů
Pro nové zákazníky měřidlo telmetric do každého bytu ZDARMA !!!

Cenová
nabídka
Ceny za správu bytů

Plzeňské služby nabízejí

TŘI BALÍČKY SLUŽEB
Základní služby
Vedení podvojného účetnictví

79,- Kč
za bytovou jednotku měsíčně

Standardní služby
Vedení podvojného účetnictví
Oblast provozní
Oblast ekonomicko správní
Oblast stavební
Naše nejčastěji
využívané služby
Vhodné pro společenství
vlastníků
a bytová družstva

110,- Kč
za bytovou jednotku měsíčně

Nadstandardní služby
Komplexní zajištění
tzv. facility managementu
Ostraha objektu
Údržba venkovních ploch
Doporučujeme pro nově
postavené domy

125,- Kč
za bytovou jednotku měsíčně
Kontakty:
Plzeňské služby a.s.
Ed. Beneše 23, 301 00 Plzeň
IČ: 25205960
www.plzenskesluzby.cz
www.rozuctovani.cz
tel.: 377 499 206, fax: 377 423 509
bezplatná infolinka 800 505 505
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1195 úsměvů v ZOO
Plzeňská teplárenská, jako energetická
společnost, musí kalkulovat ve zcela přesných exaktních pojmech a číslech. Zaokrouhlování sice je možné, ale zcela výjimečně.

Už přes pět let pořádá naše společnost Dětský den v ZOO. Zoologická zahrada v Plzni se
stále více brání pořádání velkých akcí, protože preferuje své hlavní zadání – péči o svěřená zvířata – a těm hlasité hromadné akce
příliš neprospívají. U Plzeňské teplárenské
dělá ZOO výjimku, protože zájem naší společnosti o ZOO není jednorázový, naopak podporuje péči o zvířata dlouhodobě.

A tak i letos, v sobotu 31.5.2008, mohl
v ZOO Plzeň proběhnout už tradiční Dětský
den. Tomu, kdo tam nebyl, by bylo nehezké
popisovat, jak tam bylo hezky – bylo by mu to
líto. Tomu, kdo naopak v tento den do ZOO
zavítal, zbytečno líčit – určitě se mu tam líbilo.
Počasí vyšlo ukázkově, atrakcí pro děti
bylo z ohledu na zvířata umírněně, zdarma

čísla, víme to přesně. Protože přesně 1195
bylo obrázků s namalovaným zvířátkem,
které dětem školního věku nahrazovaly
v ZOO vstupenky.
Byl to hezký den.
Tak za rok nashledanou!

byl i oblíbený Dinopark. Co bylo odměnou
pro Plzeňskou teplárenskou? Přesně 1195
dětských úsměvů! Novinářsky se zaokrouhluje – třeba: „dvanáct stovek“, nebo
„necelých 1200“. Ale ne, my známe exaktní

Rozúčtování tepla a teplé vody v Plzni
... dokončení ze strany 7

Náklady na ohřev TV se rozdělují na 30%
dle plochy a 70% podle spotřeby naměřené
vodoměry TV u spotřebitele (podíl spotřebitele z celkové spotřeby všech vodoměrů
v objektu). Náklady na dodávku SV pro TV
se rozdělují pouze podle naměřené spotřeby. Samotné měření spotřeby se provádí
bytovými vodoměry. Je důležité poznamenat, že velký vodoměr vodárenský je v jiné
třídě přesnosti, než vodoměry bytové. Je to
jeden z důvodů, proč měření bytovými
vodoměry (měří v m3) je vlastně také poměrové. Součet bytových vodoměrů se nerovná přesně údajům od vodáren. Dále musíme všichni nechat provést povinnou
výměnu (nebo cejchování) vodoměrů SV
(1 x za 6 let) a TV (1 x za 4 roky).

Proč rozúčtování od naší
společnosti ?
Zajistíme komplexní služby v oblasti
rozúčtování včetně instalace nových měřidel, ověřování vodoměrů. Naší obrovskou

výhodou je, že provádíme vyúčtování tepla
a teplé vody na „paty“ objektů. Nemusíme
tedy vstupní údaje pro poměrové rozúčtování přebírat od jiné společnosti, ale máme
je okamžitě k dispozici a hlavně máme
komplexní přehled o spotřebách tepla až
u koncových zákazníků.
Spustili jsme ojedinělý projekt „e-rozúčtování“. Systém „e-rozúčtování“ je rozsáhlý informační portál, ve kterém je
možno nalézt veškeré informace o výši
aktuálního vyúčtování nákladů na teplo,
teplou a studenou vodu. V několika přehledných sekcích je uvedeno přesně to, co
potřebuje klient o problematice rozdělování nákladů vědět, a už je nový či stávající zákazník.
Pokud již naše společnost rozúčtování
provádí, má zákazník možnost se zaregistrovat a získat tak přístup k údajům ze
svého vyúčtování. Údaje uvedené na webovém portálu www.rozuctovani.cz jsou
v podstatě duplicitou papírové formy
vyúčtování, které zákazník dostává do

poštovní schránky prostřednictvím svého
správce. Hlavní výhodou systému rozúčtování pro veřejnost je dostupnost odkudkoli,
kde je k dispozici počítač s internetovým
připojením.
Existují tři úrovně registrace do systému.
Základní úrovní je registrace „koncový uživatel“ s instalovaným zařízením - s poměrovými měřiči tepla, měřiči teplé a studené
vody. Takto registrovaný uživatel systému
získá přístup k datům pouze pro konkrétní
byt. Další možností je registrace „zúčtovací
jednotky“ - tato úroveň přístupu je připravena pro předsedy SVJ. Takto registrovaný
uživatel získá přístup k datům, příslušejícím
dané zúčtovací jednotce. Konečně poslední
možností je registrace na úrovni „správní
kancelář“. Tato úroveň přístupu do systému
je připravena pro majitele domů, nebo pro
správní kanceláře a poskytuje přístup
k datům bytových jednotek a příslušných
uživatelů.
Petr Fišer
Plzeňské služby, a.s.

Zpravodaj Plzeňské teplo vydává:
Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 1, 304 10 Plzeň,
e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111
Plzeňské služby, a. s., Edwarda Beneše 23, 301 00 Plzeň,
e-mail: info@plzenskesluzby.cz, tel.: 377 499 206
Bezplatná infolinka 800 505 505

