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Referendum
„Tak jste vyhráli referendum“, říkali mi přátelé
letos v polovině září, když
se mírně nadpoloviční
většina občanů Chotíkova vyslovila v obecním referendu pro to, aby za jejich humny vyrostl závod
na termické zpracování komunálního odpadu lidově řečeno spalovna.
Všem jsem musel vysvětlovat, že referendum
nevyhrála Plzeňská teplárenská, o tu v referendu vůbec nešlo. Náš loňský čistý zisk přes
800 miliónů korun (letošní bude asi o něco nižší,
to víte, krize…) nás nenutí k nějakému úpěnlivému hledání nových podnikatelských příležitostí, vede se nám dobře. Ne, my jsme referendum nevyhráli.
Vítěz chotíkovského referenda se vůbec
obtížně hledá, rozhodně to, myslím, není ani
jedna ze stran sporu „Spalovna ANO nebo NE“.
Vavřínový věnec vítězství si odnáší spíše životní prostředí. Dosavadní systém nakládání
s komunálním odpadem v České republice je
neudržitelný, kdo někdy viděl „živou“ skládku
komunálního odpadu, ten chápe, o čem hovořím. Náš navýsost ekologický pohled na problém odpadů vysvětlujeme už několik let
a budeme trpělivě vysvětlovat i nadále. Například že nejsme proti třídění odpadu, právě
naopak – považujeme ho za nezbytný proces,
který energetické využití odpadu učiní ještě
efektivnějším.
Pro Plzeňskou teplárenskou není tedy chotíkovské referendum o spalovně vítězstvím, ale
především závazkem. Občané nám, opřeni
o několik let zkušeností s námi při provozování
dosavadní skládky, prostě normálně lidsky
uvěřili. Uvěřili nám, že postavíme špičkové
zařízení, které je bude obtěžovat jen minimálně.
Že vyřešíme k jejich spokojenosti dopravní obslužnost, že emise budou na nejnižší možné
úrovni, jako je tomu v Německu, Švýcarsku
nebo Rakousku, kde si mohli naše tvrzení ověřit
jako pravdivá. A samozřejmě, že spalovna za
vesnicí pro ně bude také ekonomickým přínosem, vyjádřitelným v řádu desítek miliónů.
Velká slova někdy mohou nelibě zavánět
samochválou, ale v tomto případě sehrála určitě
velkou roli také naše dobrá reputace. Plzeňská
teplárenská má pověst, že vždycky dostojí svým
závazkům, vždycky udělá to, co slíbila. Snad
sehrála roli i naše dosavadní péče o životní
prostředí, která se chotíkovských dotýká jen
zprostředkovaně – už pětinu elektřiny vyrábíme
ekologicky šetrně z obnovitelných zdrojů. Nikdo
v naší zemi není v tomto směru lepší než Plzeňská teplárenská.
Je i v našem vlastním zájmu, aby také budoucí spalovna v Chotíkově zcela odpovídala našim
slibům. Rozhodně nechceme o své znamení
solidnosti přijít ani tam.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Dohody jsou podepsány
Několikaleté diskuse o možnostech likvidace komunálního odpadu na
Plzeňsku přinesly kromě jiného i změnu terminologie. Už nehovoříme
o likvidaci odpadu, ale o jeho využití. Přivádějí nás k tomu stále rostoucí
rizika, související se zásobováním energií. Nerudovský problém „Kam
s ním“ tak získává druhý rozměr, před několika lety ještě skoro neznámý –
z čeho vyrobit energii.
Krátce z nedávné historie
Plzeňská teplárenská obhospodařuje
skládku komunálního odpadu v Chotíkově už
více než pět let. Provozuje ji na špičkové

du o investičním záměru výstavby zařízení
na termické zpracování tuhého komunálního
odpadu“, v němž se stanovují podmínky pro
zamýšlenou výstavbu. Mimo jiné se tam
píše, že počínaje příštím rokem budou obě
obce dostávat, až do termínu vydání stavebního povolení, po 1,7 mil. Kč ročně. Po vydání stavebního povolení pak obě obce
získají do svého rozpočtu po 58,6 mil. Kč.
Plzeňská teplárenská navíc garantuje, že
obě obce budou ze zákonných poplatků za
nakládání s odpady získávat po uvedení

Chotíkovský starosta Vítězslav Blažek (vpravo) si
po podpisu Dohody s Plzeňskou teplárenskou
nejen potřásl rukou s předsedou jejího představenstva Romanem Jurečkem, ale také si oddechl. Jeho postavení při jednáních nelze popsat
jinak, než „mezi dvěma mlýnskými kameny“.
úrovni, ale pořád je to jen „smradlavá skládka“ pro 70 až 80 tisíc tun odpadu ročně.
Takový způsob nakládání s odpady nemá
v budoucnosti v civilizované zemi místo.
O možnosti modernějšího způsobu likvidace odpadů se na Plzeňsku veřejně diskutuje asi tři roky. Odborné posudky nakonec
označily jako nejvýhodnější způsob termické
zpracování, lidově řečeno spalovnu, což rozdělilo především Chotíkovské občany na dva
tábory. Jedni byli ochotni se s novým zařízením za svými humny za určitých podmínek
smířit, druzí nikoliv. Město Touškov, které
leží od místa budoucí výstavby přece jen
poněkud dále, bylo tak vyhrocených sporů
ušetřeno.
Velkou pozornost věnovala problému
s odpady i regionální média. Proběhla řada
jednání, která v Chotíkově vyústila v obecní
referendum v září letošního roku. Výsledkem
byla téměř „parlamentní“ patová situace,
nicméně těsně nadpoloviční část voličů
(52 %) se vyslovila pro
výstavbu.

Co za to?
Starostové obou obcí,
na základě projednání
ve svých zastupitelstvech, podepsali v říjnu
s Plzeňskou teplárenskou jako s budoucím investorem „Doho-

Touškovská starostka Vilma Kunešová při podpisu
smlouvy s Plzeňskou teplárenskou. Spolu s ní
R. Jurečko a generální ředitel Tomáš Drápela.
zařízení do provozu minimálně po 10 mil. Kč
ročně a k tomu ještě 70 Kč za každou tunu
zpracovaného odpadu. Dohoda samozřejmě
obsahuje také různé inflační doložky apod.

Oboustranná zodpovědnost
Plnění jakékoliv dohody závisí vždy na
dobré vůli obou smluvních stran. Dosavadní
jednání, přes někdy vzrušený tón diskusí,
probíhala vždy korektně a není důvod se
domnívat, že by to v budoucnu mělo být
jinak. Přespolním je těžko hodnotit motivaci
chotíkovských občanů, ale nezdá se, že by
to byla jen obyčejná touha po finančním prospěchu. Spíše se jeví, že také přijali část své
odpovědnosti za nepříjemnosti moderní
civilizace. To není úplně obvyklé.

Cíl
Cílem je především zbavit Plzeňsko
nepříjemného „odpadového“ problému
a současně vybudovat moderní energetický zdroj na bázi domácí „suroviny“,
a to s minimálními dopady na životní
prostředí. Slovo „minimální“ tady má své
místo, protože likvidovat odpady ani
vyrábět energii s nulovým ekologickým
zatížením neumí na celičkém světě
zatím vůbec nikdo.
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Poznej deset rozdílů
Ne, tato stránka Plzeňského tepla nebude věnována soutěži ani hrám,
natož zkouškám zraku. Těch rozdílů na jinak podobných fotografiích
jsou totiž tisíce. První obrázek ukazuje stav výstavby nového ekologického výrobního bloku Plzeňské teplárenské letos v létě, druhý pak
před začátkem zimy. Jen o něco více než rok uplynulo od položení
symbolického základního kamene nového „zeleného“ bloku a přibližně
za půl roku už by měl vyrábět teplo a elektřinu.
Jak to začalo
V roce 2002 proběhly v Plzeňské teplárenské první zkoušky
s využíváním biomasy
jako paliva v dnes už
neexistující výtopně
na Borech. V roce
2003 jí prošlo teplárenskými kotli společně s uhlím 3619 tun,
vloni už 93 000 tun.
Jenže spalování společně s uhlím má své
meze a jde vlastně
o snahu spojit nespojitelné. Uhlí má nejen Na vyvažování rotoru nové turbíny se byl podívat i šéf výstavjinou hmotnost a vý- by nového bloku Vlastimil Borecký.
hřevnost, ale samozřejmě i rozdílnou konzistenci, než biomaZelenější už být nelze
sa, a to dělá na dopravních trasách i při
spalování trochu neplechu. A tak Plzeňská
Blok se skládá z kotle,
teplárenská přistoupila po dlouhém zvažoturbosoustrojí a spousty
vání k výstavbě výrobního bloku speciálně
pomocných zařízení. V rámna biomasu.
ci České republiky se vlastně jedná o prototyp, ačkoliv prototypem bývá do určité
míry každé větší
zařízení pro výrobu energie. Turbína je takové poměrně malé jedenáctimegawattové „koátko“, ale
poměrně čiperné, protože jmenovité otáčky mají hodnotu 8016 za
minutu, což je na turbínu poměrně
hodně. Převodovka redukuje
otáčky tak, aby se generátor otáčel
za minutu 1500 krát.
Zelené budou nejen tyto „svaly“
nového bloku, ale také jeho kabát.
Opláštění, které se již montuje,
bude ve dvou odstínech zelené, jak
je zřejmé na fotografii.

Co je pod střechou

Léto 2009

Instalovaný už je kotel a postavený je i elektrofiltr pro filtraci spalin,
protože ani výroba energie z biomasy není zcela čistá a bez zplodin.
V tuto chvíli, kdy si listujete
v tomto výtisku Plzeňského tepla,

je už určitě turbína na svém místě. Je
hotové potrubí chladící vody, stejně jako
mezistrojovna (rozvodny, systémy kontroly
a řízení, provozní zásobník paliva a dopravní cesty paliva). Před vánocemi začnou
probíhat nejrůznější zkoušky.

Hlavní cíl
Vzhledem k tomu, že dosavadní dvě turbíny Plzeňské teplárenské, které samozřejmě zůstanou v provozu i nadále, mají
v součtu výkon 137 MW, je zřejmé, že
nárůst výroby elektřiny zvýšením výkonu
o pouhých 11 MW asi hlavním motivem
nebude. Hlavním cílem je zlepšení životního prostředí v regionu. Díky novému
zařízení ušetří plzeňská teplárna 80 tisíc tun
uhlí a tedy i s tím související zplodiny. Pokračovat bude i spoluspalování biomasy
s uhlím ve stávajících kotlích. Celková roční
úspora uhlí tak dosáhne 150 tisíc tun, což je
více než čtvrtina původní spotřeby.
A protože slovo „zisk“ už dvacet let není
slovem sprostým, není třeba zastírat, že při

Podzim 2009
správném provozování „zeleného bloku“ se
využívání biomasy k výrobě energie i vyplatí. Právě tržby za elektřinu umožňují Plzeňské teplárenské udržovat ceny tepla na
jedné z nejnižších úrovní v České republice.
Výroba elektřiny z biomasy v Plzeňské
teplárenské se přiblíží jedné čtvrtině, tři čtvrtiny budou nadále vznikat spalováním uhlí.
Je otázka, jak daleko je možno v tomto trendu pokračovat, protože na odpově působí
příliš mnoho faktorů. Například ceny ropy
a plynu, ale také cena uhlí a jeho dostatek
či nedostatek. Také produkce biomasy má
svoje meze, a už bereme v úvahu lesní
štěpku nebo cíleně pěstované energetické
plodiny.
K tématice zdrojů energie pro vytápění
v Plzni se na stránkách Plzeňského tepla
budeme pravidelně vracet.
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Pohádky o
Velký „randál“ se ozval v souvislosti s rozdělováním tzv. emisních
povolenek. Prý budou energetici dostávat něco zadarmo. Nejvíce si to
v médiích odskákal český energetický gigant ČEZ, ale svezli jsme se
s ním i my, podstatně menší energetické ryby. Jenže to jsou jen pohádky pro malé děti. Zkusme si jednoduše vysvětlit, jak je to s povolenkami doopravdy.
Emisní povolenka je když….
Emisní povolenku bychom si měli představit jako nějaký papírek, který je sám
o sobě zcela bezcenný. Život mu vdechlo
až nadnárodní rozhodnutí, že jen na
základě těchto povolenek mohou jednotlivé státy vypouštět do ovzduší kysličník
uhličitý, známý také jako oxid uhličitý,
zašifrovaný do chemické značky CO2.
Cílem vydávání těchto povolenek je postupně omezovat vypouštění CO2 do
ovzduší a tím zabránit globálnímu oteplování. Záměr jistě bohulibý, který se ovšem
potýká s řadou překážek. Například zdaleka ne všechny země na světě se do
tohoto systému zapojily a tak je jeho účinnost zatím omezená.
Se snahou o přesnost to ještě trochu
zamotejme – povolenka je vlastně jen „virtuální“ papírek, nemá materiální leč pouze
elektronickou podobu, fyzicky neexistuje.
Tento fakt mladší a střední generace
pochopí poměrně snadno, pro starší raději přirovnání:
Peníze na vašem bankovním účtu také
neleží v trezoru v podobě bankovek, jsou
to jen čísla, ale přesto jsou to peníze
a můžete s nimi platit a posílat je z účtu na
účet. S povolenkami je to podobné.

ČEZ, ale proporcionálně, se zachováním
„jakžtakž“ spravedlnosti, dostanou svůj
podíl všichni.

Kouzelná proměna
V této fázi jsou ale povolenky pořád jen
„papírky“. Je to jako v pohádce: žábu musí
políbit princ, aby se změnila na krasavici.
Roli prince tu hrají firmy, které CO2 vypouštějí do ovzduší. Právě ony musejí
změnit dosud bezcenné papírky na
peníze, ony to musejí zaplatit. Možnosti
jsou v podstatě dvě:
a) Znečišovatelé musejí povolenky „natvrdo“ zaplatit a stát s penězi naloží
podle své úvahy, nejspíše je použije

kých opatření vstupuje prostředník, který
určí co a jak má každý znečišovatel k omezení emisí podniknout. Stojí-li ovšem například výstavba jednoho kilometru dálnice
u nás podstatně více než např. v Německu,
lze mít oprávněnou obavu, že podobně
tomu bude i u ekologických investic. Čím
dál více se hovoří o korupci v naší zemi
a právě tzv. „zelená opatření“ pro ni vytvářejí prostor přímo nebývalý.
Za nebezpečí nepovažujeme my, energetici, snad ani tak ministerské úředníky,
jako nejrůznější zprostředkovatele a lobbisty. Pohle me jen na to, kolik příživníků
se umí nalepit v masce zprostředkovatelů
na čerpání peněz z fondů EU…. Šlo tedy
o to, kdo bude utrácet naše peníze – zda
my sami, nebo někdo jiný.

Naše řešení
My tvrdíme, že umíme investice zařídit
sami lépe a efektivněji. Energetikům se
tedy podařilo prosadit, že za povolenky
nebudou platit, ale v jejich hodnotě zajistí
sami investice na snižování emisí.
Jde především o zvýšení účinnosti kotlů

Komu povolenky patří?
Evropská unie rozdělí povolenky podle
určitého klíče členským státům EU bezplatně. Samozřejmě je to tvrdý boj, každá
země má trochu jiné geografické, ekonomické i historicky dané podmínky, ale
obecně platí, že všechny země by chtěly
povolenek co nejvíce. Ekonomicky je podstatné, že všechny členské státy EU
dostávají tyto povolenky zdarma, týká se
to i České republiky. Část si jich český stát
ponechává a nějak s nimi komerčně
nakládá (naposledy jich třeba hromadu
prodal Japonsku), část přiděluje jednotlivým národním znečišovatelům (tedy
i Plzeňské teplárenské) opět podle určitého klíče, o jehož podobu se zase svádějí
těžké šarvátky. Kritérií pro přidělení emisních povolenek každému konkrétnímu
podniku je celá řada, například kolik CO2
vypouštěl v předcházejících letech apod.
Největší podíl si ukousne samozřejmě

v nějakých ekologických projektech.
Třeba na zateplování domů, nebo třeba
určí energetickým firmám, kdo a jaké
ekologické projekty bude u nich za tyto
„peníze státu“ realizovat.
b) Znečišovatelé dostanou povolenky
jakoby „zadarmo“, ale musejí v jejich
hodnotě realizovat ekologické projekty,
které sami navrhnou.
První varianta má jednu základní nevýhodu. Mezi povolenky a realizaci ekologic-

a spalovacího procesu v nich nad 90%
a v Plzeňské teplárenské také o další využívání biomasy. Při zachování stejného
tepelného i elektrického výkonu tak spálíme méně paliva a tím logicky vypustíme
do ovzduší méně emisí, ušetříme uhlí jako
neopakovatelný zdroj energie a budeme
produkovat i méně odpadů.
Připravíme tedy návrh investic, které
bychom měli v hodnotě povolenek uskutečnit, český stát i panstvo v Bruselu nám
je po projednání a případných úpravách

5

povolenkách
schválí, a my je zrealizujeme. Cíle – snížení emisí, bude dosaženo. Je to jasné, průhledné a kontrolovatelné.

Spěch může být špatný rádce
Náš postup je už schválen a to je dobře.
Je snad také zcela zřejmé, že znečišovatelé ovzduší nedostanou nic zadarmo,
ale budou za povolenky tvrdě platit. Jen
v případě samotné Plzeňské teplárenské
jde o stovky miliónů korun. Jenže te vstupuje do hry faktor času.
Po nás se chce, abychom peníze proinvestovali až „šíleně rychle“. Do poloviny
roku 2010 má být v ČR připraven
seznam investic a rok na to, do poloviny
roku 2011, už má být polovina prostředků
proinvestovaná. Opakuji – jen v Plzeňské
teplárenské jde o stovky miliónů, a to
se řadíme k malým výrobcům energie
a (díky využívání biomasy) k ještě menším
znečišovatelům! V rámci ČR se jedná
o obrovské prostředky. Projektantům,
konstruktérům a dodavatelům potřebných
zařízení nebudou stačit kapacity, nebudou
schopni vše zajistit v tak krátkém čase.
Firem, které to totiž doopravdy umějí
je omezený počet. Chtěli bychom tedy te

ty termíny trochu „natáhnout“, aby se
všechno správně zvládlo.
Počítáme s tím, že v období 2012 –
2017 se bude množství povolenek jednotlivým státům krátit, aby nás to nutilo
emise i nadále snižovat, a je to tak
v pořádku. My totiž do té doby stihneme
ekologické investice uvést do provozu,
budeme vypouštět méně emisí, a tudíž
budeme potřebovat i méně povolenek.

Úspory jsou nezbytné
(a je na ně dobře vidět..)
Náš postup není v žádném rozporu
s nutností úspor. Jejich potřebu nijak
nezpochybňujeme, například zateplování
budov má v rámci ekologických opatření
svoje nezastupitelné místo. V ČR se
pomocí zateplování zatím šetří takové
množství energie, které se rovná výkonu
jednoho Temelína! Odhaduji, že v samotné Plzni je už zateplena více než polovina budov.
Ovšem zateplování má, na rozdíl od
třeba nového kotle v teplárně, jednu báječnou vlastnost – je nádherně vidět, nádherně se veřejně „prodává“, nádherně se
ukazuje. To o novém kotli v Plzeňské

teplárenské nelze samozřejmě s takovou
jistotou tvrdit. Ale stejně jako jsou nezbytné úspory, tak jsou nezbytné investice do
ekologických výrobních zařízení, obě strany této mince mají svoji hodnotu.

A pohádky je konec
Doufejme, že výlet do říše pohádek
s povolenkami pro energetiky „zadarmo“ byl
ojedinělý. Pohádky nám nepomohou, potřebujme racionální přístup. Plzeňská teplárenská v uplynulých deseti letech ukázala, že
umí se svými penězi nakládat dobře (ve
skutečnosti jsou to peníze města Plzeň,
jediného našeho akcionáře). Sami jsme
peníze vydělali, sami investovali do ekologických zařízení, aniž bychom museli odírat
své zákazníky. Máme prokazatelné zkušenosti a v zavádění ekologických opatření
výborné výsledky. Tudíž můžeme být
i zdravě sebevědomí – odborníky a konzultanty potřebujeme, ale zprostředkovatelé za
drahé peníze jsou pro nás zbyteční.
Pohádkám o emisních povolenkách
„zadarmo“ zazvonil zvonec …..
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Tobogan
Po toboganu se zpravidla jezdí dolů
a rády ho mají především děti v bazénech a akvaparcích. V Plzeňské teplárenské je všechno naopak – po toboganu se tu jezdí nahoru a nekončí
v chladivé vodě, ale v kotli. Vozit se na
něm tedy není radno.
Plzeňská teplárenská je známá tím, že
věnuje mimořádnou péči ochraně životního prostředí. Úkolem je mj. vypouštět do
ovzduší co nejméně emisí, z nichž veřejností je nejvíce sledován oxid uhličitý –
CO2. Proto stále zvyšuje výrobu energie
z obnovitelných zdrojů. V současné době
se už blíží k 20 % z obnovitelných zdrojů
vyrobené elektřiny, která je vedle tepla
jejím druhým hlavním produktem. S takovým stavem počítá EU až pro rok 2020.
Ekologickým palivem je v Plzeňské teplárenské biomasa třeba v podobě dřevní
štěpky (odpad z lesů) nebo peletek z energetických plodin, např. z triticale. Ovšem
tento materiál se při manipulaci samozřejmě chová úplně jinak, než tradiční uhlí.
Je lehčí a má jinou konzistenci. Proto je
třeba ho do kotlů dopravovat jinak než uhlí.
Plzeňští teplárenští technici si s tím v uply-

nulých letech užili své, ale postupně přišli
na řadu originálních řešení, počínaje například sušičkou dřevní štěpky, která využívá odpadního tepla z komína, což trochu připomíná perpetuum mobile ?
Žhavou novinkou je te pásový dopravník na peletky, kterému se v Plzeňské teplárně už neřekne jinak, než „tobogan“. Jak
je vidět na fotografii, speciální nákladní
návěs s posuvnou podlahou plný peletek se
přistaví k vykládacímu zařízení, odkud je
šneky dopraví několik metrů vzhůru na
začátek „toboganu“. V něm je ukrytý opět
poněkud zvláštní pásový dopravník, který se po několika
metrech své cesty
„zabalí“, vytvoří vlastně uzavřené potrubí
a nese peletky ke
kotlům, kde je vysype do zásobníku.
Kapacita zařízení je
40 tisíc tun ročně.
Výsledkem je minimum lidské dřiny, minimum ztrát
a především minimum emisí a prachu
v ovzduší.

„Zařízení sice stálo přes třicet miliónů
korun“, říká výrobní ředitel Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres, „ale vyplatí se.
Žádná jiná teplárna nebo elektrárna v České
republice zatím nic takového nemá“. Jeho
snem je dopravovat ke kotlům stejným způsobem i uhlí a zbavit tak teplárnu prachu
téměř úplně, ale to prý je hudba budoucnosti. Záleží mimo jiné na tom, jak se nové
zařízení osvědčí v provozu. A dodejme, že
také na finančních možnostech – každá
legrace na „toboganu“ totiž něco stojí. Však
to znáte z bazénů a akvaparků sami.
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Můj byt – můj hrad
Nevpouštět si do bytu nezvané návštěvy je sice rozumná zásada, ale ne vždy splnitelná. Některé „návštěvy“ do bytu prostě pustit musíte, třeba při odečítání RTN
(rozdělovačů topných nákladů), umístěných na vašich otopných tělesech. Plzeňské
služby ale nabízejí pomoc v podobě moderní techniky tak, aby i těmto návštěvám
bylo odzvoněno.

Jak prosté, můj Watsone….

Zvládneme i vodu

Budoucnost patří rádiovým přenosům
informací, tedy i přenosu dat o vaší spotřebě
tepla. Koncem loňského roku se na trhu
objevil bezdrátový systém společnosti Siemens pro dálkové odečítání dat Siemeca
WalkBy, který navazuje na dosavadní vyzkoušený a osvědčený systém Siemeca
AMR. Tyto přístroje vysílají v určitý čas
v rychlých intervalech údaje o spotřebě. Pracovník, provádějící odečet, pouze projde
společné prostory se svým přístrojem (sběračem dat), vybaveným příslušným softwarem, a data „načte“. U menších objektů může
data načíst dokonce i třeba z chodníku.

Obdobné řešení existuje také pro měření
spotřeby teplé i studené vody. Je k němu ale
zapotřebí konkrétní typ vodoměru (Siemens
WFK3 nebo WFW3), který se jednoduše
doplní o klip s radiomodulem Siemens
WFZ166.MO. Je také možné vybavit podobným radiomodulem Siemens WFZ166EL
stávající vodoměry firma Elster (série S100
EV-A). V přípravě je ale už nový model
vodoměru, kde bude radiový modul již jeho
součástí.

Ideální pro bytové domy
Příkladem typického použití nového zařízení jsou domy s větším počtem bytových
jednotek, kde je teplo dodáváno ze systému
centrálního zásobování teplem pomocí horizontálního rozvodu s více stoupačkami,
např. panelové domy, které jsou charakteristické i pro největší plzeňská sídliště.
Při dosavadních „klasických“ odečtech
v bytech se jen málokdy podaří zajistit přítomnost obyvatel všech bytů v jeden den
a pokud možno i ve stejnou hodinu. Zpravidla se musí odečet opakovat několikrát,
aby byly shromážděny údaje ze všech bytových jednotek a výjimečné nejsou ani případy, kdy se v některém z bytů nepodaří
zjistit údaje vůbec. To má samozřejmě vliv
na správné rozúčtování nákladů na teplo
a teplou vodu pro jednotlivé byty.

Když ptáčka lapali…
Rozumné nejspíš bude postupovat v krocích. Nejdříve využít možnosti dálkového
odečtu spotřebovaného tepla, a když se potvrdí „že to funguje“, přistoupit i k instalaci
dálkového odpočtu teplé vody. Přínosem
bude zlepšení komfortu bydlení a zbavení se
dosavadních starostí s odečty. Uleví se
nejen obyvatelům jednotlivých bytů, ale také
členům výborů SVJ či družstevní samosprávy. Dosavadní organizace odečtů totiž
nebyla úplně jednoduchou záležitostí.

Konfekce, ale na míru
Nový systém dálkového odpočtu údajů
o spotřebě tepla a teplé vody je velice flexibilní jak v rovině technické, tak i finanční.
Plzeňské služby vám rády nabídnou konkrétní řešení pro váš dům, stačí kontaktovat:
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz
tel.: 605 88 66 88

Odpovídáme čtenářům
w V tisku jsem si všimla vaší inzerce na dálkový
odečet tepla. Zajímá mě cena?
Cena jednoho RTN (rozdělovač topných nákladů)
s dálkovým odečtem činí 400,-Kč vč. DPH (v ceně
je dodávka a montáž), odečet a rozúčtování nákladů na otop jedné RTN vás 1x ročně bude stát
57,- Kč vč. DPH.
w Zajímalo by mě, jak dálkový odečet funguje?
Dálkové RTN vysílají v určitý čas, který vám bude
včas oznámen vyvěšením oznámení o odečtech ve
vašem domě, v rychlých intervalech údaje o spotřebě. Pracovník naší společnosti provádějící odečet pouze projde společné prostory se svým přístrojem (sběračem dat), vybaveným příslušným softwarem, a data „načte“. U menších objektů může příslušná data načíst dokonce i z chodníku.
w Je rozdíl mezi digitálním měřidlem „bez dálky“
a s „dálkou“ opravdu pouze ve způsobu přenosu dat, ve způsobu načítání?
Ano. Oba přístroje jsou elektronické dvoučidlové,
s digitálním displejem. Jediné v čem se liší je způsob
načítání informací, které jsou v nich uložené.
w Máme digitální přístroje od vaší společnosti,
smlouvu máme podepsanou na dobu 10-ti let
a obdrželi jsme od vás nabídku na dálkové RTN.
Jak to jde dohromady?
V prvé řadě je důležité říct, že nabídka byla
poslána plošně všem výborům v Plzni.
Pokud s námi máte již uzavřenou smlouvu na
Telmetric plus a jste s ní spokojeni, nevěnujte dálkovým odečtům prosím větší pozornost než informativní.
„Dálkový RTN“ má smysl především tam, kde se
doposud používají tzv. "odparky", které při současné nabídce na trhu patří už k zastaralejšímu způsobu měření, nebo pokud by nevyhovoval méně průhledný způsob měření "sklíčka na zpátečce", nebo
se stále ještě rozpočítávají dle plochy. V každém
případě všude tam, kde si majitelé nechtějí vpustit
"načítače" do bytu.
Píšete, že máte s námi podepsanou smlouvu na
dobu 10 let, což je současně i životnost daného
přístroje. Bylo by pro vás opravdu nevýhodné přístroje měnit.
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Senátoři jednali v Plzeňské teplárenské
Senátní podvýbor pro energetiku, který ovlivňuje především podobu zákonů
o energetice, pořádal v červenci letošního roku své výjezdní zasedání
v Plzeňské teplárenské. Bylo to v období, kdy se schvaloval režim přidělování
tzv. emisních povolenek v České republice (viz strana 4 a 5 tohoto vydání
Plzeňského tepla – pozn. red.).
Důvod této návštěvy objasnil předseda
podvýboru Jiří Bis:
„Moji senátorští kolegové se chtěli
seznámit přímo na místě s provozem jedné
z nejlepších tepláren v České republice,
která je známá svým ohleduplným přístu-

pem k životnímu prostředí a využíváním
biomasy k energetickým účelům“.
Prohlídka provozu, v němž se biomasa
připravuje ke spálení, senátory přesvědčila,
že úspěchy Plzeňské teplárenské ve využívání biomasy nejsou ani zadarmo, ani
bez práce. Během necelých deseti let investuje teplárna do využívání biomasy více
než miliardu korun a většina zařízení, například sušička biomasy, je výsledkem
vlastního technického řešení.
„Netušila jsem, že je práce s biomasou
tak složitá a obtížná“, popsala své dojmy
stručně senátorka Soňa Paukertová, která
je známa svojí představou o vybudování
jaderné výtopny v Jablonci nad Nisou.
Ačkoliv se tato představa jeví jako velmi
nereálná, je obtížné předpovídat vývoj za
nějakých třicet nebo čtyřicet let.
Diskuze mezi senátory a představiteli
tepláren, kteří na jednání do Plzně přijeli,
směřovala především k otázkám cen
a jejich regulace.

Podle generálního ředitele plzeňské teplárny Tomáše Drápely je už regulace cen
tepla téměř zbytečná. „Ceny tepla se tvoří
ve zcela tržním prostředí. Pokud bychom
cenu neúměrně zvýšili, přišli bychom

o své zákazníky. Ti by se od nás odpojili
a postavili si svůj vlastní lokální zdroj tepla.
V Plzni máme ceny, které mohou s přehledem konkurovat jiným zdrojům tepla.
Ceny schvaluje Energetický regulační úřad
a další regulaci považujeme za zbytečnou“,
řekl T. Drápela novinářům.
Jeho názor potvrdila i senátorka Paukertová: „Pocházím z Jablonce a za gigajoul
tepla se u nás platí přes 600 korun, tedy
téměř dvojnásobek, co v Plzni. A lidé už hledají jiné způsoby vytápění. Pokud se teplárny nebudou chovat tržně, to znamená
pokud ceny zvýší neúměrně, přijdou o své
zákazníky“.
Existuje i rozpor v samotném principu
uvažované větší regulace cen tepla. Podstatnou část nákladů na jeho výrobu představují paliva. Uhlí tvoří asi třetinu ceny,
je-li palivem teplárny plyn, jako například
v Brně, pak je to až 60 – 70 procent ceny.
Ceny paliv ale regulovány nejsou, tvoří je
trh. To je zcela zřejmý nesoulad. Ceny hlav-

ních „vstupů“ – tedy nákladů, regulované
nejsou, ale ceny výstupů ano a volá se po
regulaci ještě přísnější.
„Není možné zavést regulaci cen bez toho,
aby se regulovala cena vstupů, tedy především paliv.“, souhlasí i senátor J. Bis. „jinak
samozřejmě určité hlídání cen je zapotřebí.
Tak aby se nemohlo stát, že někteří z dodavatelů přistoupí k vyděračským metodám
a skokovému zdražení.“, uzavřel diskusi
předseda výboru senátor Jiří Bis.

Je pochopitelné, že občany především
velkých aglomerací problematika vytápění
mimořádně zajímá. Velká panelová sídliště,
v nichž bydlí více než čtvrtina české populace, jsou vytápěna tzv. systémem centrálního zásobování teplem, Plzeň se čtyřiceti
tisíci připojenými domácnostmi je jeho typickým příkladem. Jen těžko si lze představit,
ačkoliv to není technicky úplně nemožné,
jiný způsob vytápění např. plzeňského
Severního předměstí.
Jako rozhodující se u tepláren jeví určitá
předvídavost. Vytápění plynem je sice ekologičtější, ale zato podstatně dražší, než
využívání uhlí. Část zákazníků preferuje
ochranu životního prostředí, jiní zase nižší
cenu. Nedávné zkušenosti z Brna (palivem
je plyn) ukazují, že záměr přejít na vytápění
uhlím je neuskutečnitelný – dvě znesvářené
poloviny zákazníků se nejsou schopny
dohodnout, zůstává tedy status quo – plyn.
Plzeňská teplárenská vykročila cestou
využívání biomasy a do budoucna počítá
i s energetickým využitím komunálního
odpadu.

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

