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Na zeleném
obzoru
Zákazníky Plzeňské teplárenské by
to vlastně ani nemuselo moc zajímat,
dalo by se to považovat za interní záležitost našeho
podniku. Jestli si v našem provozu
postavíme nějaké nové technologické
zařízení nebo ne….. Občané našeho
města mají svých vlastních starostí
dost. Jenže naše nové zařízení se jich
nejspíš bude bytostně dotýkat.
Když jsme v roce 2002 dělali první
pokusy se spalováním biomasy, jen
jsme tušili, co nás možná čeká.
Problémy s nedostatkem uhlí byly
ještě daleko za obzorem, využívání
obnovitelných zdrojů v naší zemi
ještě spíše v plenkách. Trvalo několik
let, než jsme se rozhodli vsadit na
tuto kartu skoro miliardu korun. Využívání biomasy k výrobě energie jsme
od spoluspalování s uhlím dovedli k
jednomu z nejmodernějších zařízení
svého druhu v Evropě. Dočtete se
o tom v tomto čísle Plzeňského tepla.
Co to znamená pro Plzeňany? Především další krok v ochraně ovzduší,
protože o co více využijeme pro výrobu energie biomasy, o to méně spotřebujeme uhlí – se všemi dopady
nejen na vypouštění emisí, ale i na
vznik pevných odpadů ve formě
popelovin nebo produktů odsíření.
Toho všeho bude méně.
Druhým významným faktem pro
naše spoluobčany je skutečnost, že
výroba elektřiny z obnovitelných
zdrojů je poměrně lukrativní záležitost s pozitivním dopadem do hospodaření Plzeňské teplárenské. To je
jeden z faktorů, který nám i do
budoucna umožní udržovat nízké
ceny tepla v Plzni.
Výroba energie z biomasy byla pro
nás vidinou kdesi na obzoru. Te na
tomto obzoru stojíme a před námi se,
pochopitelně, objevuje obzor zcela
nový. I o něm se na sousední stránce
něco dočtete, chceme vyrábět energii
z odpadu. Podobně jako u biomasy
nás od toho mnozí zrazují. A my
je, podobně jako u biomasy, chceme
přesvědčit, že na ten obzor stojí
za to dojít.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Teplárenská podpořila
budoucí kantory
Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže odborných prací studentů oboru
Technická výchova uspořádala katedra technické výchovy Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity Plzeň (ZČU) za podpory Magistrátu města Plzně. Finančně podpořila olympiádu společnost Plzeňská
teplárenská.
dijní výsledky. Olympiáda je určena stuOlympiády techniky Plzeň 2010 (Techdentům učitelských studií s tím, že právě
nologies Contest Pilsen 2010) - meziučitelé budou nenásilnou formou přenášet
národní soutěže studentské vědecké odna žáky vztah k technice a technickým oboborné činnosti se zúčastnilo šest desítek
rům. Naše země potřebuje odborníky, kteří
studentů. Kromě českých se zúčastnili také
studenti ze zahraničí, z Pedagogické
fakulty Koper (Slovinsko), Pedagogické fakulty Rzeszow (Polsko) nebo
Pedagogické fakulty Konstantina filozofa v Nitře (Slovensko). České univerzity zastupovali studenti Masarykovy univerzity z Brna, Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně z Ústí, Univerzity
Palackého z Olomouce nebo Karlovy
univerzity z Prahy. „V Plzeňské teplárenské jsme si všichni vědomi, že
výuka technických oborů a nácvik
technických dovedností je pro nastupující generaci nejméně stejně důležitá, jako znalosti práva nebo ekonomie.
Vzdělané techniky a zručné řemeslníky budeme v budoucnu určitě potřeStudent Jiří Vohradský prezentuje svůj projekt před
bovat“ říká generální ředitel Plzeňské
odbornou komisí
teplárenské Tomáš Drápela.
dokážou něco vymyslet, navrhnout, zkon„Soutěžící pracovali ve třech sekcích
struovat a to je hlavní myšlenka naší techa představili například své diplomové práce
nické olympiády v Plzni. Myslím si, že jsme
z několika technických oborů, projekty
v tomto směru jediní, kteří takovou olymz oblasti moderních výukových a multimedipiádu s tímto zaměřením pořádají,“ uvedl
álních technologií nebo projekty směřované
šéf katedry a dodal, že je rád, že škola
pro praktickou výuku na různých typech
mohla letos pořádat olympiádu již počtvrté.
škol. Ti nejlepší ve všech sekcích si odnesli
„Bez sponzorů by to ale nešlo. Pravidiplomy, věcné dary a finanční odměny,“
delně nám přispívá, například Plzeňská
řekl vedoucí katedry technické výchovy
teplárenská, která nám letos věnovala na
Pedagogické fakulty ZČU Petr Mach. „Neorganizaci 50 tisíc korun. Jsme samoznamená to ovšem, že olympiáda je přízřejmě rádi a v dnešní době zvláš,“ dodal
stupná jen těm nejlepším. Může se jí
šéf katedry.
zúčastnit každý student, který má dobré stu-

Město Touškov si poradí s odpady
Město Touškov obdrží finanční podporu na projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů určeného pro veřejnost z prostředků Evropské unie.
Celkové uznatelné náklady projektu výstavby nového sběrného dvora budou přes
10 miliónů Kč a Evropská unie spolu se
Státním fondem životního prostředí přispěje
téměř 90% těchto prostředků.
Jedná se o projekt výstavby zcela nového
a moderně vybaveného sběrného dvora
odpadů, který ve městě doposud chybí.
Nový sběrný dvůr bude postaven na nevyužívaném pozemku v blízkosti čistírny odpadních vod.
Předpokládá se, že sběrný dvůr odpadů
bude otevřen pro veřejnost již v posledním
čtvrtletí letošního roku. Bude vybaven
potřebnými sběrnými nádobami na všechny
druhy odpadů, které produkují obyvatelé
města, včetně velkoobjemových kontejnerů
a speciálních kontejnerů a zařízení pro

nebezpečné odpady. Obyvatelé města
budou moci do sběrného dvora ukládat
jakýkoli odpad, který vyprodukovali v domácnosti - objemný odpad, např. starý
nábytek či koberce, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení z domácností včetně
lednic, televizorů, mikrovlnek apod., biologický odpad a dokonce i tzv. nebezpečný
odpad. Sběrný dvůr bude vybaven nezbytným zázemím pro obsluhu a místem pro
umísování biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad, tzv. minikompostárnou včetně štěpkovače na staré větve ze
stromů. Celý areál sběrného dvora bude
oplocen a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které
identifikují každou „nežádoucí“ návštěvu
sběrného dvora odpadů.
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Pohádka se sedmi strašidly
Severním předměstím Plzně obchází strašidlo – strašidlo spalovny!
Občané se od zapálených aktivistů dozvídají, jaké hrůzy je čekají,
pokud nedaleko od nich, v Chotíkově, vyroste moderní zařízení na
energetické využití komunálního odpadu, nazývané zkratkou ZEVO.
Nárůst dopravy, dioxiny, nebezpečné odpady, zápach – to všechno
prý vlivem zastaralé technologie a nezodpovědného přístupu. Celkem
sedm strašidel tak vykukuje na občana zpoza nedalekého obzoru.

Strašidlo první – nárůst dopravy
Už v současné době proudí na skládku
komunálního odpadu v Chotíkově přibližně
50 tisíc tun odpadu ročně. ZEVO bude projektováno na kapacitu maximálně 100 tisíc
tun, takový je nepřekročitelný limit, dohodnutý s chotíkovskými občany. Znamená to
nárůst dopravy o 50 tisíc tun ročně. Jenomže k dopravě energeticky využitelného
odpadu se nebudou používat klasické „kukavozy“, ale moderní překladová a komprimační zařízení. Kapacita takového vozu je 20
tun. Jednoduchý a snadno ověřitelný výpočet
napoví, že to představuje každý pracovní den
nárůst o 10 kamionů denně, a to ze všech
směrů s cílem v Chotíkově. Při desetihodinové pracovní době tedy jedno toto specializované nákladní auto za hodinu...
Straší nás tedy tím, že do ZEVA v Chotíkově přijede denně ze všech směrů
o deset kamionů víc, než na současnou
skládku.

krb na chatě či chalupě tam jistě každý
nalezneme sám.
Další graf pak ukazuje, jak vývojem
moderních technologií roste energetické
využití odpadů a jak přitom současně klesá

Strašidlo třetí – nebezpečné odpady
Odpůrci energetického využívání odpadů
tvrdí, že se jedná vlastně jen o transformaci
komunálního odpadu na odpady nebezpečné a že množství odpadu ukládané na
skládku se nijak dramaticky nesníží. Spálením odpadu a využitím jeho tepelné energie
dochází k jeho redukci na přibližně 10 %
objemu a 30 % původní hmotnosti. To je
popel z topeniště, který nebezpečným
odpadem není a často bývá využíván např.
ve stavebnictví. Jeho nevyužitý zbytek se
skutečně musí uložit na skládku, na té je

Vývoj produkce energie a dioxinů ve švédských spalovnách

Strašidlo druhé – dioxiny
Ano, část dioxinů je velmi toxická.
Ty se však uvolňují při každém spalovacím
procesu, tedy například i při našem
grilování na dřevěném uhlí nebo opékání
buřtů na ohýnku u lesa, o domácích
kamnech raději ani nemluvě. Kolik se produkuje dioxinů v ČR při jednotlivých druzích
spalování ukazuje graf. ZEVA se týká
sloupec „roštové ohniště“, svá kamna nebo
Emise dioxinů (PCDD a PCDF, ng/m3)

produkce dioxinů během tohoto procesu.
Tento příklad je ze Švédska, kde se energeticky využívá 45 % odpadů.
Pokud se tedy máme bát dioxinů, pak
především při víkendovém grilování
nebo přitápění na chatě během letošního
chladného jara.

ovšem vždycky problémem objem odpadu,
nikoliv jeho váha. Při současném skládkování se musí komunální odpad stlačovat
zvláštním těžkým strojem, aby nezabíral
příliš prostoru. S ukládáním zbylého popela
tedy žádný problém nevzniká a životnost
současných skládek se prodlouží mnohonásobně.
Kromě popela vzniká při energetickém
využití odpadu ale i tzv. popílek, jenž se
zachycuje ze spalin ve filtrech, který má
spolu s dalšími produkty čištění spalin skutečně charakter nebezpečného odpadu –
představuje přibližně 6 % původní hmotnosti vstupujícího odpadu a musí se s ním
nakládat v souladu s platnou legislativou.
Zatímco se tedy současný komunální
odpad po pouze primárním vytřídění
v domácnostech ukládá do země, při
jeho energetickém využití se z něj škodlivé látky oddělí a nakládá se s nimi jako
s nebezpečným odpadem.

Strašidlo čtvrté – zápach
Že odpady páchnou, to není žádné tajemství. Stačí mít doma několik dní nevyprázdněnou nádobu na odpadky a víme
s

Dokončení na straně 8
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Ekologický výrobní blok u
Necelé dva roky nejsou v životě až tak dlouhou dobou, ale někdy
mohou dát zabrat. To platí i o dvaadvaceti měsících, které trvala
výstavba nového a v České republice převratného zařízení na výrobu
energie z biomasy. Naštěstí se můžeme v Plzeňské teplárenské
v tomto oboru opírat o spoustu zkušeností, které jsme získali v předcházejících letech. Proto nejdříve pohled do minulosti.

Trocha historie nikoho nezabije
„Spoluspalováním biomasy společně
s uhlím se zabýváme již několik let. V roce
2003 jsme si udělali základní průzkum
o možnostech nákupu biomasy jako paliva.
Zároveň jsme si zajistili potřebná povolení,
jak od výrobce kotle, tak od kontrolních
a schvalovacích organizací a hned na podzim jsme ve fluidním kotli K7 zahájili spoluspalovací proces bez větších zásahů do
stávající technologie.“, vzpomíná výrobní
ředitel Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres na „zelený pravěk“ v naší společnosti.
Brzy se ale ukázalo, že tento nový přístup
nebude zadarmo, že bude zapotřebí investovat do dosud neobvyklých zařízení, pokud
chceme zajistit bezpečný provoz a dosáhnout dobrých výsledků.
Nejdříve v roce 2004 vyrostla v areálu
Plzeňské teplárenské krytá hala na vykládání biomasy a její řízené dávkování
pomocí frekvenčně řízených šnekových
dopravníků do uhlí na zauhlovacích pasech.
Toto zařízení odborně řečeno „umožnilo
dostatečnou homogenitu (biomasa + uhlí)
přiváděného paliva do fluidního kotle“.
Problémy nastaly v zásobnících paliva,
určených původně pouze pro uhlí. Směs
uhlí s biomasou v podobě dřevní štěpky
vytvářela klenby a nálepy, kvůli kterým
docházelo k častému přerušování dodávky
paliva do spalovací komory, což kotli moc
nesvědčilo. Toto klenbování vznikalo především při dodávkách mokré biomasy při vlhkosti 50 až 60 procent.
Často docházelo i k ucpávání dopravních
cest paliva ze zásobníku paliva do spalovací komory – i ty byly původně dimenzovány
pouze na uhlí. Tyto problémy řešili teplárenští technici pomocí vzduchových děl
instalovaných do míst častého vzniku ucpávání tras a klenbování v zásobnících. Obě
opatření sice zlepšila provozní situaci, ale
neodstranila veškeré problémy především
při zvýšené vlhkosti paliva.

Nebylo to jednoduché
„Po těchto zkušenostech jsme dospěli
k závěru, že by bylo velmi dobré biomasu
před vstupem do kotle usušit. V roce 2004
jsme si podle našeho vlastního návrhu
nechali vypracovat studii na sušení biomasy. Cílem bylo navrhnout technické řešení
sušení biomasy při využití odpadního tepla

spalin.“, vysvětluje Z. Dongres a dodává pro
laika poněkud nesrozumitelně: „Následovala instalace vhodných výměníků tepla do
kouřovodů granulačních kotlů. V r. 2005 byl
zkušebně osazen první výměník spaliny –
voda na jednom z našich granulačních
kotlů. Ukázalo se, že je možné ze spalin
odebrat pomocí tepelného výměníku spaliny – voda přibližně 1,5 MWt při výstupní
teplotě horké vody 140 až 150 OC.“
O rok později instalovali takový výměník
i na druhý práškový granulační kotel a vytvořili zcela samostatnou dopravní trasu
biomasy do kotle K6, která v současné
době umožňuje spoluspalovat 160 tun biomasy denně oproti předcházejícím 100
tunám. V roce 2007 byla uvedena do
provozu sušící linka s cílem zlepšit ekonomii provozu spoluspalování biomasy
společně s uhlím na fluidním kotli. Celé
zařízení zvládá třídění, dodatečné drcení
a sušení biomasy, včetně jejího následného
transportu.

Pro technické mozky
Následující řádky jsou určeny především
pro jedince s technickým vzděláním, ale
vyhnout se jim by i pro ostatní bylo chybou.
Vlastní sušící zařízení pro sušení biomasy zajišuje efektivní využití nízkopotenciálního tepla ve formě horké vody o tepelném
výkonu cca 3 MW. Toto zařízení je umístěno přímo vedle kryté haly na skladování
biomasy. Horká voda je sem přivedena ke
vzduchotechnickým výměníkům voda –
vzduch. Vzduchotechnická jednotka je
vybavena deskovým rekuperátorem. Po
předehřátí čerstvého venkovního vzduchu
v rekuperátoru a jeho následném ohřátí na
140 OC jej vzduchový ventilátor dopraví do
vstupní komory sušárny. Tímto vzduchem
je nadrcená biomasa v tělese rotační sušárny o průměru 3,6 a délce 14 metrů ohřívána
a vysušována a pomocí dopravních cest
ukládána do kryté haly.
Průměrná výhřevnost biomasy 9,5 GJ/t
se tak vylepšuje o 2,5 GJ/t při sedmi tunách
sušeného paliva za hodinu.
„Takto předsušené palivo je spoluspalováno s podstatně menšími problémy
z pohledu dopravy do spalovací komory
fluidního kotle a díky menšímu obsahu
vody také s lepší ekonomií provozu
kotle.“, chválí toto zařízení výrobní ředitel
Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres,
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už dodává zelenou energii
o němž je známo, že se mu práce
s biomasou stala koníčkem.
Zhodnocení biomasy jejím sušením je nejen ekonomické, ale i ekologické a umožňuje využít téměř
celý tepelný potenciál v biopalivu
použitím odpadního tepla, které
před instalací sušící linky končilo
v zemské atomosféře ve formě vypouštěných horkých spalin. Po
instalaci této technologie se díky
zkvalitnění biomasy podařilo Plzeňské teplárenské denně spoluspalovat až 200 t tohoto paliva, což odpovídá výrobě přes 200 MWh elek- Nastartovat nový ekologický výrobní blok přijela ministryně
trické energie.
životního prostředí Rut Bízková.
V roce 2009 byla do provozu uveZdeněk Dongres, Miroslav Vlček, Jaromír
dena samostatná doprava peletek, vyrobeLukeš, Jan Knotek, Helena Brunová. (jmených ze zemědělské produkce - vojtěšky,
nováno zleva, Jiří Holoubek zcela vpravo triticale, řepkové slámy, slunečnicových slupozn. redakce).
pek semen, z řízků z cukrovarů atd.). Tato
Generálním dodavatelem zařízení se
doprava umožňuje ročně spoluspálit cca
stala společnost ČKD DIZ a vypadá to
40 000 tun peletek.
(nezakřiknout!), že se svého úkolu zhostila
Letos v březnu se rozběhlo další sušící
velmi dobře. Zařízení si v květnu převzali
zařízení s kapacitou 14 t biomasy. Umožní
lidé z výrobního úseku Plzeňské teplárenekonomičtější spalování díky odpaření podské a máme tu i první hodnocení.
statné části vody z paliva.

Zcela nová etapa
Úspěchy s využíváním biomasy společně
s uhlím vedly k strategickým úvahám. Blíží
se čas nezbytné obnovy části technologických zařízení k výrobě energie. Nemáme se
zaměřit právě na využívání biomasy?
Odpově zněla – ANO! Valná hromada
Plzeňské teplárenské tedy už v roce 2005
rozhodla o přípravě výstavby „zeleného“
energetického výrobního bloku pro využívání biomasy s elektrickým výkonem 22 MW.
Ale ouha – přípravné studie pak ukázaly, že
obstarat pro tak velký výkon dostatek biomasy bude nejspíš nadlidský výkon. Představy tedy byly redukovány a tak byla v září
2008 zahájena výstavba bloku s parametry:
Tepelný výkon kotle
35 MW
Elektrický výkon turbogenerátoru 11,5 MW
Náklady
850 miliónů Kč
Uvedení do provozu
jaro 2010
Záměrem tehdy bylo dosažení hodnoty
20 % podílu „zelené“ elektřiny z produkce
Plzeňské teplárenské.
Postup výstavby dokumentují nejlépe fotografie. Technický ředitel Plzeňské teplárenské Jiří Holoubek během těch necelých dvou
let často tvrdil, že z toho zeleného výrobního
bloku sám někdy zelená obavami o výsledek. S výsledkem je ale spokojen:
„Naštěstí se v barvách Plzeňské teplárenské na výstavbě podílel bezvadný tým lidí.
Na titulní straně tohoto čísla Plzeňského
tepla jsou s novým zařízením v pozadí vyfotografováni právem. Vlastimil Borecký,

bloku byla požadována na 27,2 %, dosahujeme hodnoty 30,6 %. Vlastní spotřeba
elektřiny byla garantována na hodnotě
1,15 MWh, skutečnost je báječných
0,79 MWh.“, raduje se.
Nechme však stranou techniku a energetiku
a vrame se k ekologickým parametrům:
SO2 – méně než 150 ng/Nm3
NOx – méně než 200mg/Nm3
CO – méně než 250 mg/Nm3
„Dosavadní provozní zkušenosti ukazují,
že toto nové ekologické zařízení bude
schopno dodávat do sítě nikoliv plánovaných 10 MW za hodinu, ale 11 MW. Ona ta
drobná navýšení hodnot v řádu procent se
tu násobí. Laik to neocení, ale odborník
pochopí, že jsme dosáhli skvělých parametrů – technických, ekonomických, ale především ekologických.“, uzavírá Z. Dongres.

Kudy dál?

V roce 2009 využila Plzeňská teplárenská
k výrobě energie, tehdy ještě pouze formou
spoluspalování s uhlím, 130 tisíc tun biomasy. Nahradili jsme tak 100 tisíc tun uhlí.
Z tohoto množství jsme vyrobili
140 tisíc MWh elektrické energie, což byla skoro čtvrtina
námi vyrobené elektřiny. To
znamená, že jsme do ovzduší
vypustili o 100 tisíc tun CO2
méně, než kdybychom spalovali uhlí.
V letošním roce předpokládáme, že díky novému
bloku vyrobíme více než 40%
elektřiny z biomasy.
Pro rok 2011 počítáme s tím,
že k výrobě energie využijeme
až 270 tisíc tun biomasy, z toho
100 tisíc tun v novém ekologickém bloku, což představuje
úsporu 150 tisíc tun uhlí. LeGenerální ředitel ČKD DIZ Jan Musil, ministryně Rut Bízková, před- gislativní pravidla nás ekonoseda představenstva Plzeňské teplárenské Roman Jurečko, ná- micky nutí využívat nový „zeleměstkyně primátora Marcela Krejsová a poslanec Jiří Pospíšil právě ný blok“ v tzv. kondenzačním
provozu. Pokud by se podařilo
přestřihli pásku.
tato pravidla rozšířit i na koge„Zatím si kotel jen tak osaháváme a zjišnerační výrobu (tedy společnou výrobu
ujeme, jak se chová v jednotlivých provozelektřiny a tepla) a tím zvýšit účinnost celéních stavech.“, říká Z. Dongres. „Můžeme
ho zařízení, ušetřili bychom ročně až 200
ale už konstatovat, že nová technologie
tisíc tun uhlí – tedy asi třetinu naší původní
předčila očekávání, např. v účinnosti
spotřeby před využíváním biomasy. A překotle.Ta byla garantována na úrovni 91%,
devším – vypustili bychom do ovzduší o 200
skutečnost je 91,93%. Účinnost celého
tisíc tun CO2 méně.

Vývoj využití biomasy v Plzeňské teplárenské
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Výroba el. energie z biomasy (MWh)

4225

30286

23543

34455

64140

93360 139904

Spotřeba biomasy ( t )

3619

28260

24703

32852

60300 104889 129925
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Dalším měřením se peníze neušetří,
říká Ivan Hašek
K měření spotřeby teplé vody slouží dvě měřidla – jedno na výstupu
z výměníkové stanice, druhé přímo v bytě. Náklady na jednotlivé byty
se rozpočítávají tzv. poměrově. Novela Energetického zákona přináší
novou povinnost instalovat další, prakticky stejné měřidlo skoro
u každého domu. Dává to smysl? To byla první otázka pro ředitele
Plzeňský služeb Ivana Haška.

proběhne poměrovým způsobem jako
dosud, na tom se nic nemění.

w Nevkrádá se vám na rty slavné jméno
města Kocourkova?
My se snažíme, aby Plzeň Kocourkovem
nebyla. Proto všem nabízíme bezplatnou
konzultaci, chceme celou problematiku
podrobněji vysvětlit. Naším cílem je spokojený a nikoliv naštvaný zákazník. Cestou
k tomu spokojenému je poskytování dobrých
služeb za rozumnou cenu, nikoliv předražené zboží. Nastartovali jsme k tomu informační kampaň, informovali jsme občany
i prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.
Stojíme na straně našich zákazníků a snažíme se jim poskytnout komplexní servis
i v této věci, nejen při samotných dodávkách
tepla, teplé vody a při správě jejich objektů.

Toto nové nařízení
způsobí jen zdražení
teplé vody, protože
instalace nového měřidla, kterou jsme ze
zákona povinni provést, přijde na 50 až
150 tisíc korun a my je
samozřejmě budeme
muset promítnout do
cen. Z toho nebude mít
žádný prospěch odběratel teplé vody ani my,
w Jak zatím zákazníci na možnost
vydělají na tom jen
dalšího měření spotřeby teplé vody reavýrobci měřidel, kteří si
govali?
změnu zákona prosaPřibližně třetina už tuto drahou a nesmydili v parlamentu. Je to
slnou možnost logicky odmítla. Další mají
podobné, jako když
obavu, zda rozhodnutí může udělat výbor
Ředitel Plzeňských služeb Ivan Hašek vysvětlil novinářům probudete mít doma dvě
Společenství vlastníků jednotek, nebo zda
blematiku měření spotřeby teplé užitkové vody přímo v jednom
váhy a budete na obou
se k tomu musejí shromáždit členové SVJ
z objektů.
vážit devadesát kilokdyž si uvědomíme,
gramů. Nákupem třetí váhy určitě nezhubže jsou to vlastně
nete, pomůže vám spíše dieta.
vyhozené peníze.
w Jak si takovou „dietu“ v případě teplé
vody představit?
w Možná vás záJe to především zaizolování všech rozvokazníci budou podů teplé vody ve společných prostorách
dezírat, že se brái v bytech, případně nainstalování zpětných
níte dalšímu měklapek u stávajících vodoměrů. Zvedne to
ření, protože to
také hodnotu takto ošetřeného domu, na
dosavadní je nerozdíl od měřidla, které nebude majetkem
úplné.
obyvatel, ale bude přinášet i dodatečné
Takzvané faktunáklady při údržbě a kontrole. Tato novela
rační měřidlo ve
Energetického zákona mi přijde skutečně
výměníkové stanici
postavená na hlavu.
je pravidelně kontrolováno a cejchow Není nějaká možnost nápravy?
váno nezávislou firZákonodárci nám naštěstí nechali možmou, tam k žádné
nost dohody s nájemníky nebo vlastníky
chybě dojít z princi- Přibližně třetina plzeňských odběratelů užitkové teplé vody už další
domů, zda třetí měřidlo chtějí nebo ne.
pu nemůže. A další měřidlo odmítla, mezi nimi i předseda Společenství vlastníků jednoPokud se s nimi dohodneme, že třetí měřidměřidla jsou v by- tek z Doubravky Lubomír Lébr.
lo nechtějí, nainstalovat ho nemusíme.
tech, k těm máme
Přání našich zákazníků je tedy pro nás
přístup jen se souhlasem a případně i pod
v tomto případě skutečně zákonem.
a přijmout kolektivní rozhodnutí. My pro ně
dohledem uživatele bytu. Případné třetí
tedy připravujeme právní rozbor, z něhož
měřidlo nezměří nic jiného, než zase jen tu
w Uvedl jste, že instalace měřidel by
bude zřejmé, že odmítnutí je v kompetenci
samou teplou vodu, kterou už měří dosapřinesla odběratelům zvýšení cen tepla.
výboru. Aby neměli zbytečný strach
vadní dvě. I rozúčtování na jednotlivé byty
O kolik?
z případných právních dopadů.
Teplá voda by v takovém případě zdražila o 10 až 12 procent. V Plzni máme teplo
Informace k měření teplé vody
i teplou vodu z centrálního zdroje Plzeňské
teplárenské sice velmi levné v porovnání
info@mereniteplevody.cz
s jinými městy, ale i tak zaplatí průměrná
bezplatná linka 800 505 505
rodina za teplou vodu 5000 až 6000 korun
ročně. Pro někoho je nárůst nákladů o šest
www.mereniteplevody.cz
set korun ročně skutečně hodně, především

s
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své. Pokud si ale chceme užít opravdový
smrad, tak si v parném létě zaje me na
nějakou současnou skládku komunálního
odpadu, třeba právě do Chotíkova, a zhluboka se nadýchněme….
ZEVO plánované kapacity musí být vybaveno přijímacím pracovištěm, které zajistí
dostatečnou kapacitu pro přípravu odpadů
ke zpracování i rezervu pro případ výpadku
zařízení – teda jakýsi „sklad odpadu“. Ten
ale musí být odvětráván tak, aby nezatěžoval okolí – proto je z něho vzduch odsáván
přímo do spalovací komory a tím je zamezeno jeho úniku do volného prostoru.
Jisté je, že provoz ZEVA bude zápachem obtěžovat svoje okolí podstatně
méně, než současná skládka.

Strašidlo páté – jsme na návětrné
straně
Současná mladá generace se přestává
orientovat v mapách, protože stále více využívá GPS navigaci. Mapy ale ani za několik tisíc let od svého vzniku (nejspíš kdysi
v Číně) neztratily své opodstatnění. Dá se
na nich například nakreslit tzv. „větrná růžice“. Položíme-li její střed na místo budoucího ZEVA, je z ní zřejmé, jaké větry zde
převládají a odkud kam vanou. V našem
plzeňském geografickém prostoru převládá
tzv. jihozápadní proudění – vítr k nám tedy
vane většinou z jihozápadu a od nás
směřuje na severovýchod – to ví každý
meteorologický učeň nebo začínající pilot –
amatér.
Z mapy je tedy zřejmé, že z prostoru
budoucího ZEVA směrem na Plzeň vane
vítr opravdu jen výjimečně.

Strašidlo šesté - roštové topeniště
je zastaralá technologie
Princip roštového spalování byl pro likvidaci odpadů využíván skutečně už od přelomu 19. a 20. století. Jenomže technika od

té doby „poněkud“ pokročila. Lidstvo používá řadu podobně starých i starších technologických principů, protože nic efektivnějšího dosud člověk třeba nevynalezl, nebo je
nová převratná technologie příliš drahá či
nevyzkoušená. Příkladem tu může být spalovací motor a automobil – i ty vlastně principiálně pocházejí z konce 19. století, ale
srovnávat dnešního Superba s Tatrou President asi tak úplně nejde. Se spalovacím
procesem je to obdobné. A pokud běžný
spalovací motor dosahuje účinnosti v rozmezí 20 až 35 %, u plánovaného ZEVA to
musí být minimálně 67 %.
ZEVO v Chotíkově bude využívat špičkovou, v západní Evropě vyzkoušenou
technologii na té nejvyšší úrovni, jaká je
ve světě k dispozici.

Strašidlo sedmé – megaspalovna
Plánovaná nepřekročitelná kapacita plánovaného zařízení na energetické využití
odpadu je maximálně 100 tisíc tun ročně.
V Plzeňském kraji občané ročně vyprodukují přibližně 230 tisíc tun odpadu s tendencí postupného mírného nárůstu. Zkušenosti starších členů EU říkají, že je rozumné
energeticky využít přibližně jeho necelou
polovinu. Obdobné doporučení přišlo i z Ministerstva životního prostředí. Plánované
ZEVO tomu přesně odpovídá. Zůstává tak
dostatek prostoru i pro třídění a recyklaci
odpadů ještě před jeho energetickým využitím. Racionalitu tohoto postupu potvrzuje
i EU, která při dodržení patřičných parametrů umožňuje čerpat podporu z evropských fondů až ve výši 30 % investičních
nákladů na výstavbu ZEVA.
Kdo chce vidět velkou spalovnu, musí
se vydat na výlet třeba do rakouského
Welsu, kde stojí zařízení s kapacitou
270 tisíc tun. A skutečnou megaspalovnu lze spatřit v Amsterdamu – má
kapacitu 1,4 milionu tun. Naše ZEVO
bude v tomto srovnání vlastně takové
kapesní zařízení…

Tak, a pohádka se sedmi strašidly je
u konce. Ještě si ale připomeňme několik faktů:
- Výstavbu ZEVA podporuje Plzeňský kraj
- Výstavbu ZEVA podporuje město Plzeň
- Výstavbu ZEVA podporuje Sdružení měst
a obcí Plzeňského kraje
- Starostové měst a obcí, velkých i malých,
vám potvrdí, že nakládání s odpady patří
k jejich největším starostem
- Dosavadní skládkování odpadu bude
postupně několikanásobně dražší, než
dosud. To znamená, že občan by „za popelnici“ platil také několikanásobek dosavadní částky
- ZEVO umožní udržet poplatky občanů na
snesitelné úrovni
- Namísto dosavadního neúčelného ukládání do země se odpad stane významnou
energetickou surovinou
Opravdu si při energetickém využívání
odpadu a ochraně životního prostředí
nemáme brát příklad např. ze Švédska,
Švýcarska či Rakouska? Odpůrci výstavby ZEVA mají jistě právo na svůj
názor, ale to měli třeba i odpůrci výstavby
dálničního obchvatu Plzně. Kamiony se
tehdy díky nim valily zbytečně o deset let
déle středem města. Chceme se te pro
změnu nechat zavalit vlastními odpadky?

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

