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Etapy
Že život plyne v jakýchsi etapách, 
je nabíledni. Platí to i pro firmy. Pl-
zeňská teplárenská už zažila etapu, 
kdy se z obyčejné výtopny stala sku-
tečným výrobcem energie – to bylo 
koncem 90. let minulého století 
a souviselo to s novým kogenerač-
ním výrobním blokem. Plzeňská 
teplárenská si na něj tehdy vzala 
úvěr, který je už dávno splacený.

Potom přišla biomasová éra, kdy 
jsme už od roku 2002 nejdříve jen 
laborovali, ale postupně také zavá-
děli do praxe využívání především 
dřevní štěpky pro výrobu energie 
ve velkém. Tato etapa opět vyvr-
cholila skoro miliardovou investicí, 
o které už teď můžeme prohlásit, že 
se bohatě vyplatila.

Odpadková etapa začala v roce 2003, 
kdy jsme převzali do péče skládku 
komunálního odpadu v Chotíkově, 
což nám vnuklo myšlenku opsat 
západoevropské vzorce a místo za-
hrabávání do země využít odpad 
k výrobě energie. V roce 2015 bude 
dokončena spalovna ZEVO Chotíkov 
a začne nejen likvidovat odpad, ale 
také dodávat teplo do Plzně a elek-
třinu do sítě

Všechny tyto tři etapy vlastně po-
řád trvají, ale už je na čase chystat 
se na etapu novou. Na tu, při níž už 
skoro nebude uhlí. Zatím je to po-
hled někam za obzor, ale nebylo by 
nic horšího, než vystoupat k němu 
a s překvapením zjistit, že nevíme 
kudy dál.

Už o té další etapě přemýšlíme.

Tomáš Drápela
generální ředitel

Plzeňská teplárenská, a.s.

Dobří sousedé

Plzeňská teplárenská provozuje už de-
set let skládku komunálního odpadu  
v Chotíkově a se všemi okolními obcemi 
se naučila komunikovat.  A předpokladem 
dobré komunikace je také dobrá vzájem-
ná znalost. Například Nevřeň – to je obec 
doslova pár kilometrů severozápadně 
od skládky na opačné straně karlovarské 
silnice. Na obou březích říčky Třemošná 
v ní žije 250 obyvatel.

Kaolin

Před půldruhým rokem tam požár zničil 
budovu hostince a požární zbrojnice, což 
jsou pro každou správnou vesnici centrální 
body společenského života. Po mnoha 
diskusích zvítězil v Nevřeni návrh 
na vybudování multifunkčního objektu, 
který by sloužil nejen širokému okruhu 
místních občanů, ale i návštěvníkům.

Na návštěvníky myslí v Nevřeni proto, že 
by je rádi přilákali na historickou zajíma-
vost – unikátní hlubinnou těžbu kaolinu. 
Právě připravované centrum se stane zá-
roveň výchozím bodem jak naučné stezky 
do míst bývalé těžby a zpracování tohoto 
nerostu, tak cykloturistických tras do šir-
šího okolí.

Centrum Caolinum

Architekti pod vedením Jakuba Chvojky 
zpracovali studii budoucího projektu 

budovy Centra  Caolina. Aby na výstavbě 
centra pro občany Nevřeně, kterým 
má sloužit přednostně, obec finančně 
nevykrvácela, podařilo se získat téměř 
třináctimiliónovou dotaci z Evropské unie 
– regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad.

Samotný dům popisují architekti jako ja-
kousi „dutinu“ vyrůstající ze zemského 
povrchu, což evokuje prostředí nevřeň-
ského hlubinného kaolinového dolu. 
Stavba má zahrnovat venkovní expozici 
i program pro rodiny s dětmi. Jednopod-
lažní objekt je navržen na obdélníkovém 
půdorysu o rozměrech 27 x 11 metrů 
a v hlavním severovýchodním průčelí je 
maximálně otevřen formou novodobého 
„zápraží“.

Zapadnout do obrazu obce

Budova bude mít strmou sedlovou střechu 
s ostrým hřebenem, která přinese žádoucí 
výraznou siluetu a potřebnou dominantní 
pozici v rámci obce. Vnitřní prostor je 
maximálně otevřený. Materiál stavby 
by měl tvořit monolitický beton a co 
nejvíce bude využito i dřevo jako tradiční 
materiál. Novodobé „zápraží“ pak bude 
tvořeno „kaolinovými pilíři“ a sklem.

Tak takové má skládka i budoucí spa-
lovna komunálního odpadu sousedy. Nu 
přiznejte si – čekali byste něco takového?



Režisér Vilém Dubnička stál 
u zrodu Divadelního léta pod pl-
zeňským otevřeným nebem už 
v roce 2008 a Plzeňané se od té 
doby mohou vždy na začátku 
prázdnin těšit na mimořádný 
divadelní zážitek. Setkali se tak 
už s Donem Juanem, Revizo-
rem či Králem jelenem. Letos se  
V. Dubnička představil zároveň 
jako autor s dramatizací Duma-
sových Tří mušketýrů. 

Na půdorysu známých kardinálových 
intrik skloubil konstrukci dynamické in-
scenace s originálními režijními nápady 
a vtipnými dialogy.  Všechna představení 
byla beznadějně vyprodaná a vzhledem 
k neutuchajícímu zájmu diváků musela 
být kapacita hlediště pro 480 osob rozší-
řena o dalších 80 míst.

„Bez podpory významných plzeňských fi-
rem, především Plzeňské teplárenské, by 
se takové představení vůbec nedalo usku-
tečnit,“ říká Vilém Dubnička a vysvětluje, 
že 290 korun za vstupenku by náklady 
nemohlo nikdy pokrýt. Diváci si ovšem 
netradiční pojetí Tří mušketýrů mimořád-
ně užili a recenze divadelních kritiků byly 
také pochvalné. „Plzeňáci dostali, co si 
zasloužili,“ smál se s úlevou po ukončení 
série představení V. Dubnička při rozhovo-
ru s Plzeňským teplem a vyjádřil dvě přání: 
„Kéž by příští rok bylo zase vyprodáno 
a hlavně – kéž by příští rok Plzeňská teplá-
renská zase přispěla.“
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Plzeňáci dostali co si zasloužili

Kolik stojí teplo?

Podle spotřeby
Ačkoliv mají plzeňští občané oprávněný pocit, že zima byla le-
tos dlouhá, na spotřebě tepla v systému centrálního vytápění se 
to nijak neprojevilo a celková spotřeba tepla v plzeňských by-
tech zůstala na podobné úrovni jako v předcházejících letech  
(v gigajoulech).

Topná sezona Celková spotřeba tepla ve všech 
plzeňských bytech

2010 / 2011 1 359 675 GJ

2011 / 2012 1 210 548 GJ

2012 / 2013 1 294 931 GJ

Podle ceny
Průměrná česká rodina napojená na systém centrálního vytápění 
spotřebuje 30 až 35 GJ tepla za rok. Vezmeme-li v úvahu spodní 
hranici tohoto rozpětí (30 GJ/rok) u bytu o 65 metrech čtvereč-
ních, platí rodiny podle současných cen ročně např. následující 
částky:

Liberec 21 174 Kč/rok

Brno 20 037 Kč/rok

Strakonice 18 552 Kč/rok

Ostrov 17 712 Kč/rok

Praha 17 115 Kč/rok

České Budějovice 17 073 Kč/rok

Písek 16 506 Kč/rok

Plzeň 14 712 Kč/rok

Hradec Králové 12 912 Kč/rok

Současná cena tepla v Plzni je 490,40 Kč/GJ při započtení všech nákladů na topení  
a zůstává druhou nejnižší v ČR
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V teplárenských sítích
Většina českých tepláren se potýká s poklesem prodeje svého hlavního produktu 
– tepla. Ačkoliv svoji roli v tomto procesu hrají každoročně rozdílné klimatické 
podmínky, významný je především všeobecný trend k úsporám energie, v případě tepla 
především zateplování budov. V Plzni bychom například na sídlištích nalezli už jen málo 
nezateplených panelových domů.

Jak na to
Chce-li si teplárna zachovat ekonomickou stabilitu, musí udržet prodej tepla na dostatečné výši. Nemá k tomu 
tedy jinou cestu, než nabízet své teplo dalším a dalším zákazníkům a podle jejich přání rozšiřovat síť horkovodů, 
které do jejich budov teplo dopraví. 

Poptávka po teple z Plzeňské teplárenské je naštěstí stále vysoká díky jeho nízké ceně (490 Kč/GJ), která je druhou 
nejnižší v České republice. Proto Plzeňská teplárenská rozšířila svoji síť primárních rozvodů z 202 kilometrů v roce 
2007 na 250 km v roce 2012, tedy o 48 km - téměř o celou čtvrtinu.

Ekologické a levné teplo i do centra Plzně
Zajímavé je, že po připojení k centrálnímu zásobování teplem v Plzni touží nejen uživatelé nově postavených 
objektů, ale také zákazníci v historickém centru. A tak v letošním roce položila Plzeňská teplárenská nový 
horkovod např. přímo na náměstí Republiky i do sousední Prešovské ulice. Nové horkovody se letos rozšířily 
i do ulice B. Smetany a do Dominikánské. V příštím roce se horkovodu dočkají v Bezručově ulici a v Kopeckého 
sadech. 

O teplo je zájem
Ačkoliv průměrný odběr tepla u jednotlivých zákazníků především vlivem úspor a zateplování klesá, celkový 
prodej tepla se v Plzni daří dlouhodobě udržet nad hranicí tří miliónů GJ – z toho odebírají téměř pětinu  
(585 tisíc GJ – 19,3 %) noví zákazníci, kteří se k centrálnímu zásobování teplem připojili od roku 2005. Zatím není 
znám případ, že by se objekt jednou už připojený k teplárenské síti chtěl od ní odpojit.
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V teplárenských sítích
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Spalovna začala růst

Prvního srpna letošního roku vyjely na staveniště první bagry, 
které začaly budovat novou příjezdovou cestu, a v září byl 
slavnostně položen i základní kámen samotné budovy spalovny 
ZEVO Chotíkov. Tomu zejména v minulých třech letech 
předcházelo získání všech potřebných povolení a také souhlasu 
občanů. Tato etapa je už minulostí a teď přišel čas postavit 
spalovnu přesně tak, jak se Plzeňská teplárenská zavázala.

Připomeňme si její základní parametry

Kapacita:
95 tisíc tun zpracovaného 
odpadu ročně

Průměrná výhřevnost odpadu: 10 MJ/kg

(pro srovnání – hnědé uhlí: 12 MJ/kg)

Instalovaný tepelný výkon: 34 MW

Instalovaný elektrický výkon : 7,3 MW

energeticky využitý odpad nahradí asi 75 tisíc tun uhlí ročně

Stavba bude stát necelé dvě miliardy korun, dalších přibližně 
400 miliónů bude stát horkovod k Severnímu předměstí, který 
bude napojen na síť centrálního zásobování teplem v Plzni.

Špičková kvalita
Generálním dodavatelem spalovny ZEVO Chotíkov je ČKD Group. 
Její generální ředitel Jan Musil, odchovanec plzeňské Škodovky, 
při pokládání základního kamene prohlásil: „Dodáme sem 
skutečně špičkovou technologii, spalovna bude mít nejlepší emisní 
parametry v Evropě. Spolupracujeme na tom s mnichovským 
výrobcem kotlů Martin, který má v tomto oboru na 300 referencí 
po celém světě. Podobně to platí o našem dalším dodavateli, 
rakouské firmě Zauner, která se zabývá čištěním spalin.“

Prospěšná pro kraj, město i obce
Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec zase zdůraznil, že 
chotíkovská spalovna bude mít význam nejen pro Plzeň, ale 
i pro odpadové hospodářství v rámci celého kraje, kde ročně 
vzniká 240 tisíc tun komunálního odpadu.

Také primátor Plzně Martin Baxa podtrhl význam spalovny nejen 
pro hospodaření města, ale také pro diverzifikaci tepelných 
zdrojů i komunálního odpadu jako paliva, nahrazujícího uhlí.

Starosta  Chotíkova  Vítězslav Blažek i starostka Města Touškova 
Vilma Kunešová potvrdili, že lidé si stavbu spalovny už spíše 
pochvalují, v čemž hraje roli i skutečnost, že obce z ní budou 
každoročně získávat miliony korun.

Peníze z EU
Ve hře je stále také možnost až půlmiliardové dotace z fondů 
EU. „Naše žádost prošla v Bruselu prvním čtením a postoupili 
jsme dále bez ztráty příslovečné desítky. Už není nic, co 
by poskytnutí dotace ze strany teplárny mělo bránit,“ řekl 
generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela. Dodal 
také, že i celková cena za stavbu spalovny, necelé dvě miliardy 
korun, která vzešla z veřejné soutěže, je velmi příznivá.

Spalovna bude dokončena do konce roku 2015.

Už v průběhu první dekády 21. století začalo být jasné, že odpady budou v Plzni stejně velkým 
problémem jako jinde v rozvinutých zemích. Když v roce 2002 získala Plzeňská teplárenská 
grant od vlády USA ve výši 250 tisíc dolarů na studii o možnosti využití komunálního odpadu 
k výrobě energie, nikomu se ještě o nějaké spalovně v Plzeňském kraji ani nesnilo.
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Milion  
na následky povodní

Plzeňská teplárenská přispěla celým 
milionem korun na odstraňování násled-
ků letošních povodní na Plzeňsku.

Lví podíl, celkem 300 tisíc, získal Hasičský 
záchranný sbor Plzeňského kraje v podo-
bě nových čerpadel a vysoušečů. Devátý 
plzeňský obvod, Malesice, obdržel třiceti-
tisícovou podporu na nákup čerpadla, atd.

Kdo rychle dává, dvakrát dává

„Snažili jsme se reagovat co nejrychleji, 
a tak představenstvo Plzeňské teplárenské 
rozhodlo o milionové podpoře k odstra-
ňování následků povodní hned na svém 
červnovém zasedání. Kdo rychle dává, 
dvakrát dává – to bylo naše první kri-
terium,“ říká předseda představenstva 
teplárny Roman Jurečko.

Druhým kriteriem pak bylo přispět 
na to, co je skutečně v konkrétní lokali-
tě zapotřebí.

Nový automobil

Dobrovolným hasičům z Plzně – Kotero-
va se během povodní přihodila kuriózní 

příhoda – jejich doprovodnou Fabii jim 
při dopravní nehodě úplně „zrušil“ opilý 
řidič a poškodil přitom i záchranný člun 
včetně přívěsu a devatenáctitunovou ha-
sičskou tatrovku.

Plzeňská teplárenská tedy přispěla kote-
rovským hasičům částkou 100 tisíc korun 
na nákup nového doprovodného auto-
mobilu.

„Je to terénní Škoda Yeti 4x4, která 
umožní zasahovat i v hůře přístupném 
terénu,“ vysvětluje starosta druhé-
ho plzeňského obvodu Slovany Lumír 
Aschenbrenner. „Další příspěvek máme 
přislíbený od města a jednáme i s Plzeň-
ským krajem.“

Yeti dorazil do Koterova dávno před 
tím, než napadl sníh - už 18. září. Radostí 
nad novým automobilem se netají velitel 
koterovských dobrovolných hasičů Petr 
Júzek: „Chtěl bych spolu s panem sta-
rostou poděkovat Plzeňské teplárenské 
za velkorysý dar i za rychlost při rozho-
dování. My, hasiči, umíme rychlost při 
pomoci druhým ocenit.“

Velitel SDH Plzeň – Koterov převzal symbolický šek na 100 tisíc korun z rukou 
předsedy představenstva Plzeňské teplárenské Romana Jurečka



KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU
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