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Elektřina?
Dobrý sluha,
ale zlý pán.
Z výsledků hospodaření Plzeňské
teplárenské je zřejmé, že stále větší
podíl na našich tržbách i zisku tvoříme
díky výrobě elektrické energie.
V roce 2010 tvořily tržby za elektřinu
přes 55% z tržeb za výrobu energie,
v letošním roce plánujeme tento podíl
na úrovni 58%. Zisk z prodaného tepla,
vzhledem k jeho nízkým cenám
v Plzni, je pak už spíše symbolický. Lví
podíl našeho zisku v loňském roce
(bylo to po zdanění 495 miliónů korun)
připadá na výrobu elektřiny. Také
letošní plánovaný zisk, 346 miliónů,
hodláme vytvořit především díky prodeji elektrické energie.
Jsme přesvědčeni, že se nám na rok
2011 podařilo v oboru prodeje elektřiny uzavřít dobré a výhodné smlouvy,
ale příslovečnou ruku do ohně za toto
tvrzení dát nemůžeme. Ukazuje se
totiž, že trh s elektřinou (a jinak než na
trhu se dnes už elektřina neprodává) je
mimořádně nestabilní a jeho vývoj
podléhá vlivům, které tak miniaturní
tržní hráč, jako je Plzeňská teplárenská, nemůže ovlivnit. Tento trh má
celoevropský a spíše už i celosvětový
charakter.
Připomeňme si jen v celku nenadálé
rozhodnutí německé vlády o útlumu
jejich jaderné energetiky. Předseda
české vlády už okomentoval tuto skutečnost slovy, že cena elektřiny vlivem
tohoto rozhodnutí stoupne i u nás
o 30 %. To by sice bylo špatné pro
koncového spotřebitele – občana, ale
dobré pro výrobce elektřiny.
Jenže tak jednoduché to není. Druhou polovinou pravdy je, zda vůbec
bude o dosavadní množství elektřiny
zájem. Nevrátí se v nějaké podobě
další vlna hospodářské krize a s ní
omezování výroby, tedy i nižší spotřeba elektřiny v průmyslu?
Pohyby těchto politických i tržních
sil jsou mimořádně rychlé a ne vždy
předpověditelné. S prodejem elektřiny,
která se na rozdíl od jiných energetických komodit nedá skladovat, je to trochu jako s věštěním z křišálové koule.
Máme sice zkušenosti, ale potřebujeme i trochu štěstí. Aby pro nás prodávaná elektřina byla dobrým a výnosným sluhou - a nikoliv zlým pánem.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská

Plzeňské školy ozdobí přes
500 ptačích budek
Minimálně 500 ptačích budek rozmístí letos ekologové v zahradách plzeňských
základních a mateřských škol a v městských parcích. Projekt iniciovala společnost Plzeňská teplárenská, která na pořízení budek poskytla 150 tisíc korun.
„Budky umístěné u základních a mateřských škol
v Plzni mají poskytnout
bezpečné místo pro volně
žijící ptáky a zároveň poslouží jako součást ekologické výchovy,“ prozradil
Karel Makoň ze Záchranné
stanice živočichů v Plzni.
„První vlnu hnízdění jsme
již nestihli, protože nám
situaci zkomplikoval problém sehnat levného a především dobrého výrobce
speciálních budek a dalších
komponentů,” uvedl Karel
Makoň. „V první etapě rozvěsíme šedesát budek do
zhruba dvanácti vybraných
škol ve všech plzeňských
obvodech. Školy a školky
jsme vybírali společně
s odborem životního prostředí magistrátu města
Plzně a hlavně podle charakteru školních zahrad
a pro ptáky vhodného prostředí,” vysvětlil Makoň.
Ten zároveň počítá s tím,
že se postupně podaří
Na snímku Roman Jurečko se členem stanice Milošem
uspokojit veškerou poptávPaiskrem při kompletaci a kontrole ptačích budek.
ku a umístit budky zhruba
každou budku může člověk otevřít a vyčistit,
do sedmdesáti procent všech školských
mají izolovanou střechu, speciální zábranu
zařízení na území města Plzně.
proti kočkám a oplechování proti strakapouVýroba jedné budky se i při nejnižších
dům. Při pravidelné údržbě by měly budky
cenách vyšplhala na tři stovky. „Jedná se
sloužit nejméně sedm až dvanáct let.
o čtyřista kusů klasických, z venku ohoblovaDuchovním otcem akce je předseda předných a natřených dřevěných budek pro sýstavenstva Plzeňské teplárenské Roman
kory, brhlíky a vrabce. Budky s většími vleJurečko, který oslovil ochranáře s myšlentovými otvory jsou pro špačky, těch je rovná
kou instalace ptačích budek.
stovka,“ upřesnil Makoň. Výhodou je, že
„Viděl totiž jeden nejmenovaný sobotní
pořad pro zahrádkáře a kutily, přičemž ho
zaujala reportáž o ptačích budkách. V televizi vysílaná reportáž ho nadchla natolik, že
volal téměř okamžitě s tím, zda jsme schopni za podpory Plzeňské teplárenské ptačí
Byla jako Dobrovolný ekologický spolek
budky nějak zajistit a po Plzni rozvěsit,”
ochrany ptactva (DES OP) oficiálně zaredodal Karel Makoň. Podle něj má Roman
gistrována skupinou mladých ornitologů
Jurečko k přírodě a ke zvířatům velmi blíza ochránců přírody 2. prosince 1992.
ko. V dětství chodil do přírodovědného
Původně úzce specializované neziskové
kroužku a patří k odchovancům známého
sdružení se snažilo postavit a zprovoznit
plzeňského herpetologa Miroslava Vaňouska. „Od našeho spolku si již pár let bere do
Záchrannou stanici živočichů v Plzni. To
péče vyhozené želvy nádherné a společně
se jim podařilo a dnes se spolek věnuje
jsme už zachraňovali několik zvířecích pakompletní praktické ochraně všech druhů
cientů. Každý rok finančně přispívá na činvolně žijících živočichů. Snaží se minimalinost naší stanice,“ pochválil Romana Jurečzovat civilizační dopady na přírodu a živoka známý plzeňský milovník přírody
čichy v ní žijící.
a ochranář zvířat Makoň.
(ol)

Záchranná stanice
živočichů
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Proti ohni i kyselině
Bylo to v neděli 27. června roku 2004, když vlivem vadného svaru na plastové nádrži vytekla v Plzeňské teplárenské kyselina chlorovodíková. Událost
sice naštěstí skončila bez zranění, ale stala se varováním pro roky budoucí.
Reklamovanou vadnou nádrž v teplárenské chemické úpravně vody už
dávno nahradila nová – kovová. Ačkoli tedy opakování nehody díky tomu
nehrozí, přesto u ní Hasičský záchranný sbor pravidelně nacvičuje zásah.
Prý pro všechny případy…
Letos to bylo také v neděli, 15. května
odpoledne. Kdo je zvyklý na klasický „hasičský“ zásah, byl by v tomto případě dost
vyvedený z míry. Hasiči dorazili se zcela
speciální technikou a hráli spíše roli chemiků, než hasičů. Převlékli se do neprodyšných žlutých kombinéz, pod nimiž měli
dýchací přístroj. Tato „paráda“ není samoúčelná, protože kontakt s kyselinou chloro-

vodíkovou může být nejen zdraví, ale
i životu nebezpečný. Pohyb v ochranných oblecích ovšem není žádný med.
Nejen vzhledem k neforemnosti celé
soupravy, ale také proto, že jedinec uzavřený uvnitř se pořádně zahřeje – zejména při
vysoké fyzické námaze, což byl právě
případ cvičících hasičů.
„Tentokrát se v Plzeňské teplárenské
jedná o taktické cvičení při zásahu na

nebezpečnou látku, která se tady v areálu
používá. Nasazená jednotka si zkouší záchranu osoby z neznámého prostoru, kde
došlo k úniku chlorovodíku“, popisuje činnost hasičů jejich velitel major Michal Pathy.
Čtveřice mužů ve žlutých kombinézách
s nosítky, vybavená baterkami vstupuje do
suterénu chemické úpravny vody v areálu
Plzeňské teplárenské a za několik minut
odtud vynáší „zraněného“ – figurínu
na nosítkách. Jejich kolegové mezi
tím už připravili plastový bazének,
kde nešastníka omývají čistou
vodou. V zápětí by nepochybně
skončil v rukou lékařů.
Zasahující jednotka zatím s pomocí žebříku stoupá k fingovaně
prasklému potrubí na nádrži s kyse-

linou. Vybavena potřebným nářadím je
zatím jen provizorně utěsňuje a zabraňuje
tak dalšímu nežádoucímu úniku kapaliny.
„V ochranných oděvech mají hasiči poměrně obtížný pohyb, ale jak se říká – těžko
na cvičišti, lehko na bojišti. Máme k dispozici spoustu technického vybavení a tak s ním musíme pořád cvičit a učit se
ho správně využívat“, vysvětluje dál Michal Pathy.
Také hasiči se po zásahu „sprchují“, aby zbavili
ochranné kombinézy zbytků kyseliny a celý cvičný
zásah pomalu končí.
„V Plzeňské teplárenské
cvičíme asi tak dvakrát
ročně. Jsou tady nejen
nebezpečné látky typu
kyselin a louhů, ale především hořlavé látky –
počínaje uhlím, přes dřevní štěpku až po plyn. Znát

tady prostředí pro případný ostrý zásah je
pro nás velmi důležité. Teplárna v tom ale
není výjimkou. Takto cvičíme ve všech velkých průmyslových objektech, důležitých
pro infrastrukturu města Plzně. Je součástí
naší plánované odborné přípravy, aby se
všechny směny s těmi prostory seznámily“,
uzavírá velitel zasahujících hasičů major
Michal Pathy.
Josef Potužník, který má v Plzeňské teplárenské na starost požární ochranu a bezpečnost práce, říká: „Ačkoliv jsou teplárníci
vzhledem ke své profesi zvyklí zacházet
s ohněm i nebezpečnými látkami, s nekontrolovanými plameny a uniklou kyselinou je
to jinak. Základem v boji s požáry i chemickými nehodami je samozřejmě především
důsledná prevence, ale někdy může dojít
k technické závadě či zásahu vyšší moci –
a ‘oheň je na střeše’. Potom by už nezbývalo,
než spoléhat na rychlý zásah profesionálů.“
Doufejme spolu s ním, že taková situace
nenastane a hasiči budou do Plzeňské teplárenské jezdit i nadále jen cvičně. Od onoho 27. června 2004 se to daří.

w Kyselina chlorovodíková (HCl), lidově zvaná
kyselina solná, latinsky acidum hydrochloricum,
je bezbarvá kapalina.
w Kyselina chlorovodíková umí leptat železo,
ocel, zlato, mě, tvrzenou ocel i platinu. Ačkoliv
ji lze běžně zakoupit, nedoporučuje se s ní pracovat bez ochranného oděvu, rukavic a zejména brýlí, protože poleptání očí může končit slepotou. Hned po kyselině sírové je to v průmyslu nejpoužívanější kyselina.
w Kyselina chlorovodíková kupodivu vzniká
i v trávicím traktu všech savců
w Kyselina chlorovodíková v kombinaci s kyselinou dusičnou vytváří tzv. lučavku královskou.
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Kdo si hraje, nezlobí
Na dětském dnu Plzeňské Teplárenské nebyl na nudu čas
přesně podle hesla Kdo si hraje, nezlobí. Mezinárodní den dětí
připravila pro děti už tradičně společnost Plzeňská teplárenská
v prostorách Zoologické zahrady v Plzni. A byl to skutečně den
plný her a nikdo se nestačil nudit.
Úderem desáté dopolední stály před
branami zahrady desítky dětí a další přicházely. Pokud na místo dorazily s obrázkem nějakého zvířete, měly vstup do zoo
zdarma. A aby to nebylo líto dětem, které
zapomněly, na místě byly samozřejmě
připraveny pastelky a papíry. Takže zvířatka si mohly namalovat na místě.
S pořádáním akcí pro děti má Plzeňská
teplárenská řadu zkušeností a proto ani
v soboru 28. května neponechali organizátoři nic náhodě. Zábavy bylo dost pro
předškoláky, ale i ty, kteří většinou dávají
přednost počítačům „Moc se mi sem dnes
nechtělo, ale pak mne kamarádi přemluvili,” přiznal desetiletý Petr Motejzík z Plzně.
„Je fakt, že v ZOO jsem dlouho nebyl
a tak jsem si to dnes fakt užil. Zjistil jsem
kolik je tu nových zvířat a nových příbytků
pro ně. Fakt tu není nuda a je tu i bezva
jídlo,” dodal Petr. Skutečně, ten kdo byl
v plzeňské ZOO naposledy na Dětském
dnu Plzeňské teplárenské před rokem,
mohl nově obdivovat třeba nové „africké“

pavilony a v nich nosorožce nebo hrošíka
liberijského, na velkých volných plochách
pak třeba žirafy a další exotická zvířata.
Petrův kamarád Ivan Došlý byl ještě
sdílnější. „Mě se tu dneska moc líbila
ukázka sebeobrany městských strážníků,
to jak zadrželi se služebními psy pachatele a taky lezecká ukázka hasičů. To bych
chtěl umět. Bylo to bezva, přesně takové

jaké to vidím v televizních seriálech nebo
ve filmu. Super,“ dodal Ivan.
Nadšené pestrou zábavou v ZOO byly
i čtyřletá Kristýnka Štychová a třiapůlletá
Adélka Krňoulová. „Mně se děsně líbí žirafy, jak jsou vysoké a obrovské,” prozradila Kristýnka, když si předtím zaskákala
v obrovské trampolíně a zařádila si ve skákacím hradu. „Vůbec jsem se nebála,” do-
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dala. Adélka zase nadšeně obdivovala
šikovné opice. „Málem mi ukradla banán”,
rozčilovala se na drzou opici. „Já chodím do
ZOO pravidelně s maminkou a tatínkem
a také jsme tu byli se školkou. Znám to tady
moc dobře a je to tu hezké,” libovala si.
„Jsme rádi, že u nás děti získávají pozitivní vztah k přírodě,“ říká tiskový mluvčí
plzeňské ZOO Martin Vobruba. „Původní
koncept Dětských dnů Plzeňské teplárenské v ZOO Plzeň jsme museli opustit.
Původní úplně volné plochy zaplnily nové
výběhy pro exotická zvířata a nové pavilony a tak jsme všechny dětské atrakce
umístili mimo samotný areál ZOO před
naší správní budovu. Myslím ale, že je to
jen pro dobro věci.“ vysvětlil.
Dětský den v ZOO se stává i mezinárodní akci, jak dosvědčují autobusy

bavení sanitek, ukázky resuscitace zraněného a školáci soutěžili ve zdravovědě.
Všechny atrakce, které měly děti k dispozici, byly zdarma a ještě se mohly
zúčastnit řady vědomostních soutěží o zajímavé ceny. Zábavný den skončil v pět
odpoledne a opravdu se domů ještě nikomu nechtělo.

s německými registračními značkami. Ale
v národnosti dětí Plzeňská teplárenská
rozdíly nedělá.
V pestrém sobotním programu nechybělo samozřejmě čím dál oblíbenější
malování na obličej, bungee trampolíny,
skákací hrad. Dospěláci obdivovali vy-

6

KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU

7

Myslíte hodně dopředu,
řekl při své návštěvě ministr životního prostředí Tomáš Chalupa
Ministři životního prostředí jezdívají do
Plzeňské teplárenské celkem rádi. Datuje
se to od doby, kdy se plzeňská teplárna
začala prosazovat se svým programem na
využívání biomasy jako alternativního paliva k výrobě energie. Už před čtyřmi roky to
byl jako první Martin Bursík. Loni to byla Rut
Bízková při spouštění tzv. Zeleného bloku,
téměř miliardové investice, která zahájila
novou etapu teplárenského zeleného programu a hned na podzim i Pavel Drobil.
Toho brzy nahradil Tomáš Chalupa – a i ten
se do Plzeňské teplárenské stihl na využívání biomasy přijet podívat.

Biomasa
„Já mám z té prohlídky dobrý pocit,“ uvedl
ministr na adresu plzeňské teplárny, „že tu
někdo myslí hodně dopředu a přemýšlí

vztahu k životnímu prostředí, je dobrý příklad.“ Ministerská pochvala samozřejmě
potěší, vztah energetiků k životnímu prostředí bývá zpravidla označován jako kontroverzní a takového ocenění se často
nedočkají.
Důležitější než chvála jsou ale samotná
fakta. Jen za rok 2010 vyrobila Plzeňská
teplárenská z biomasy ve formě lesní
dřevní štěpky (odpadu z mýtní těžby dřeva)
a peletek (vyrobených z cíleně pěstovaných
energetických plodin, např. triticale apod.)
už plnou třetinu elektrické energie, kterou
dodává do sítě. Představovalo to 223 tisíc
MWh elektřiny při spotřebě 230 tisíc tun
biomasy.
A ještě důležitější je, že se tak ušetřilo
skoro 200 tisíc tun uhlí a podstatně se omezilo vypouštění CO2 do atmosféry!

Spalovna
Ministr životního prostředí
T. Chalupa se při své návštěvě
plzeňské teplárny samozřejmě
zajímal i o její nejnovější projekt –
výstavbu spalovny komunálního
odpadu ZEVO v Chotíkově.
Jeho vyjádření znělo, že hledání

Návštěva ministra Chalupy se neobešla bez zájmu médií.

o tom, že jednou budeme mít skutečně problém se zásobami uhlí jako klasického paliva k výrobě elektřiny i tepla. V tomto smyslu rozumné využívání biomasy, která na
jednu stranu nedrancuje českou krajinu,
a na druhou stranu vede k ohleduplnějšímu

Tisíce tun štěpky jsou dnes pro
plzeňskou teplárnu typické.

nových zdrojů energie je
v dnešní době, poznamenané nedostatkem kvalitního hnědého uhlí a hrozícím růstem ceny tepla, vysoce aktuální a že právě energetické využití odpadů je
vhodným řešením. Pro Plzeňské teplo se ale v této
souvislosti vyjádřil i poněkud
méně oficiálně.

V doprovodu vedení Plzeňské teplárenské si ministr životního prostředí Tomáš Chalupa prohlédl celý provoz.

„Každá velká stavba tohoto typu,“ řekl
ministr, “vyvolává emoce, bylo by dokonce
divné, kdyby nevyvolávala. Já vím, že tady
v Plzni už proběhl proces EIA (posuzování
vlivu na životní prostředí – pozn. red.).
Tento proces je nezávislý, ministr životního
prostředí by do něj neměl a vlastně
ani nemůže zasahovat, aby říkal dopředu,
jak dopadne – od toho jsou nezávislí
odborníci. Obecně ale musím říci, že my
v České republice máme problém, jak
s odpady nakládat.
Někteří říkají – nespalujme! Ale znáte
někoho, kdo by chtěl za svým domem nebo
zahradou skládku odpadu? Já tedy nikoho
takového neznám. A my moc jiných alternativ nemáme. Jistě – důležité je třídění
odpadu. V tom naše země vůbec nijak
nezaostává, u nás se třídí ve vysokém procentu, dokonce nadprůměrně v evropském
kontextu. Ale to není samospásná možnost
jak řešit problém s odpady a já se obávám,
že nám nezbude nic jiného, než ty spalovny
budovat. Spalovny moderní, efektivní a velice šetrné k životnímu prostředí.“
Spalovna komunálního odpadu ZEVO
Chotíkov s kapacitou 95 tisíc tun energeticky využitého odpadu ročně, je ekologickými odborníky chápána jako zařízení,
které bude významným způsobem přispívat ke zlepšení životního prostředí
v Plzeňském regionu. Například se s její
pomocí podaří ušetřit dalších 80 tisíc tun
hnědého uhlí ročně.
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Stavba roku Plzeňského kraje 2010
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje tradičně vyhlašuje každoročně Plzeňský kraj a město Plzeň. Letos do ní bylo přihlášeno 44 projektů v pěti kategoriích. A v jedné z nich – DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY - zvítězil náš
nový teplárenský kogenerační blok, tzv. „ZELENÝ BLOK“.

Propojení techniky
a nepřehlédnutelné architektury
Je potěšující, že čistě technické zařízení
se oprávněně ocitlo i v architektonické soutěži na předním místě - v sousedství s vítězi
dalších kategorií, např. s kašnami na náměstí Republiky v Plzni a s rekonstruovaným
zámkem v Hrádku u Sušice – díly nepochybně nepřehlédnutelnými a někdy i kontroverzními. Pokud přijmeme tezi, že vztah
k našemu životnímu prostředí nelze chápat
jen zeleně, ekologicko – ochranářsky, ale
také jako tvůrčí proces tvorby životního prostředí, v němž má architektura nezpochybnitelné místo, pak i průmyslové stavby
do tohoto procesu patří.

Pohled do budoucna
Ačkoliv o přesné architektonické podobě
budoucí spalovny komunálního odpadu
ZEVO v Chotíkově ještě není
úplně rozhodnuto, už te by
bylo dobře pomýšlet na soutěž Stavba roku
2015. V tomto
roce má být
Zelený výrobní blok nemine žádný pohled. Je skutečně zelený
spalovna uvea veselý. Nejen odborníci, ale i laici jeho podobu přijali kladně.
dena do provoi ze zemědělských
Podle vyjádření odborné poroty byl titul
zu a měla by
plodin pro energetiudělen za „Ekologicky šetrnou variantu
být dalším poku cíleně pěstovavýroby energie. Kogenerační blok se skládá
tvrzením trendu
ných – např. triticaz fluidního kotle a kondenzační odběrové
Oceněná stavba skrývá spoustu složitých zařízení. spojování ekole, vojtěšky atd.
turbíny. Palivem je nekontaminovaná bionomiky, ekoloBylo uvedeno do provozu na jaře 2010
masa v podobě dřevní štěpky z lesní těžby
gie a vztahu k životnímu prostředí v tom
a významně přispívá k tomu, že Plzeňská
a z odpadního dřeva. Jedná se o jednu
nejširším slova smyslu – to vše v barvách
teplárenská už vyrábí 40 % elektřiny
z největších investic na území města Plzně
Plzeňské teplárenské.
z obnovitelných zdrojů.
a příklad velmi zdařilé průmyslové
I průmyslová stavba, jak je vidět, může,
Příznačné je, že vyhlašovateli soutěže
architektury.“
ale také nemusí být jen čistě technokratico Energetický a ekologický projekt roku
ká. Může dávat prostor i jinému než jen
2010 byli společně Ministerstvo průmyslu
technickému tvůrčímu úsilí.
Nejen stavba, ale i projekt roku
a obchodu, Ministerstvo životního prostředí
Naše zařízení na výrobu energie z biomaa Ministerstvo pro místní rozvoj.
sy přitom už obdrželo titul Český energetic„Je to ocenění naší dlouholeté snahy
ký a ekologický projekt roku 2010. Připoo symbiózu mezi ekonomikou a ekologií“,
meňme si tedy, že má tepelný výkon 35 MW,
říká technický ředitel Plzeňelektrický pak 11,5 MW – je to v současné
ské teplárenské Jiří Hodobě největší a nejúčinnější zařízení tohoto
loubek. „Když se k tomu přidruhu v ČR. Vyrábí energii nejen z odpaddalo ještě ocenění renomoZpravodaj Plzeňské teplo vydává:
ního dřeva z lesů, tzv. lesní štěpky, ale už
vaných architektů,
Plzeňská teplárenská, a.s.,
kteří zasedali v odDoubravecká 1, 304 10 Plzeň,
borné porotě soutěže
e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111
Stavba roku PlzeňPlzeňské služby, a. s.,
ského kraje, je to pro
nás jasným signáEdwarda Beneše 23, 301 00 Plzeň,
lem, že trend, který
e-mail: info@plzenskesluzby.cz,
jsme nastoupili je
tel.: 377 499 206
správný.
Budeme
Bezplatná infolinka 800 505 505
v něm pokračovat
i při výstavbě spalovFoto na titulní straně:
Jedna z možných
ny komunálního odRadek
Černý, Plzeňská teplárenská
padu v Chotíkově.“
podob budoucí spalovny

