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Jednou čehý, příště hot
V energetice, a zdaleka nejen české, je to 
poslední dobou jako na kozlíku koňského 
povozu. Chvilku z něj zní „čehý“, abychom 
zahnuli doleva, za chvilku „hot“, což je 
povel k zatáčce doprava. A my, energetičtí 
tahouni, si nejspíš máme sami vybrat.

Energetická koncepce státu se mění co vo-
lební období, chvilku platí „hýjé“, tedy 
kupředu, pro obnovitelné zdroje, ale když 
se solární spřežení splaší, ozývá se najednou 
„prrr“ i pro to, co je ve využívání obnovi-
telných zdrojů nejracionálnější. Limity ano, 
nebo ne? Plyn z východu, nebo ze západu? 
Jádro – kdo ví?

Podobné je to i s nakládáním s odpady. 
Nejdřív byl náš záměr postavit spalovnu 
komunálního odpadu s trochou nadsázky 
téměř na hranici spáchání trestného činu - 
znělo „prrr!“. Pak přišlo hlasité „hýjé“, a že 
postavíme v ČR spalovnu pomalu v každém 
okrese. Nedávno zase „hot“ racionálnějším 
směrem – tři funkční a moderní spalovny 
máme (Praha, Brno, Liberec), jedna se staví 
(ta naše v Chotíkově) a pár jich ještě potře-
bujeme, ale určitě ne desítky.

Ještě horší to je s dotací pro ZEVO Chotíkov.  
S tzv. Velkou EIA a stavebním povolením jsme 
sice překonali Taxisův příkop, ale celou tu 
dobu, co jsme uháněli s jazykem na vestě, voz-
kové na ministerstvu životního prostředí přes 
naše netrpělivé podupávání klidně pospávali 
a až teď se úřednická kára pomalu rozjíždí. 
Bojím se, že teď může těch pět set milionů 
z Bruselu dohnat snad už jen Josef Váňa se Že-
lezníkem a Ťjumenem dohromady. 

Oceňme snahu současného vedení MŽP 
i osobní slib premiéra B. Sobotky, že se ze 
všech sil budou snažit ještě dotaci zajistit. Já 
osobně věřím v jejich upřímnost. Ale celý ten 
příběh s dotací a neschopností českého státu 
vytvořit pro ni Evropské unii odpovídající zá-
konný rámec je poučný, a kdybychom nebyli 
už tak otrlí, jak jsme, byl by i demotivující.

Jenže my spalovnu komunálního odpadu 
v Chotíkově postavíme s dotací i bez ní a to 
zařízení bude špičkové a lidem i jejich život-
nímu prostředí prospěšné. Žádné „čehý“ ani 
„hot“, jen pěkně pořád přímo, jak jedeme 
od začátku.

Tomáš Drápela
generální ředitel

Plzeňská teplárenská, a.s.

Kolem dvaceti miliónů korun rozděluje 
každoročně Plzeňská teplárenská na pod-
poru mládežnického sportu, zdravotnictví 
a kultury. Vzhledem ke změnám v novém 
Občanském zákoníku už o příjemcích podpo-
ry a její výši v jednotlivých případech nebude 
rozhodovat představenstvo teplárny ani ve-
dení firmy. Záměrem je poskytovat takovou 
podporu prostřednictvím nadace.

„My bychom si přáli,“ říká generální ředi-
tel a nově i předseda představenstva Tomáš 
Drápela, „aby si majitel teplárny, tedy měs-
to Plzeň, rozhodl, zda má podnik takové 
bohulibé aktivity podporovat, přičemž já 
si myslím, že ano, a v jaké výši. My bychom 
na základě takového vlastníkova rozhodnutí 
převedli peníze na nadaci, která už by řešila 
jak vysokou podporu, komu a nač poskyt-
nout, nebo neposkytnout. Samotná teplárna 
už by se tím nezabývala.“

Zda k tomu využít nějakou už existující nada-
ci, či založit vlastní, o tom ještě není zdaleka 
rozhodnuto. V jejím vedení s rozhodovacími 

pravomocemi by s nejvyšší pravděpodobnos-
tí měli zasednout především zástupci města 
Plzně a spolu s nimi možná několik osobností 
s nezpochybnitelným morálním profilem.

Plzeňská teplárenská doufá, že by nový sys-
tém mohl začít fungovat v roce 2015.

Jinak a lépe

Čtyři sta kilometrů potrubí, tedy jako vzduš-
nou vzdálenost z Plzně např. do Lublaně, 
obhospodařuje v Plzni Plzeňská teplárenská 
a každoročně se snaží tyto rozvody nejen 
udržovat, ale ještě k nim nějaký ten kilo-
metr přidat a připojit k nim další zákazníky, 
kteří chtějí využít cenových a provozních vý-
hod centrálního zásobování teplem v Plzni.

Vzhledem k tomu, že na okrajích Plzně už 
řadu let neprobíhá žádná rozsáhlejší vý-
stavba, soustřeďuje se rozvoj teplárenské 
sítě spíše na střed města. V posledních pěti 
letech tak byla na teplárnu připojena budo-
va krajského ředitelství policie a část areálu 

Jako z Plzně do Lublaně

Rozšiřování teplárenské sítě 
v Plzni v předcházejících letech

V roce 2012 odkoupila  
Plzeňská teplárenská teplovodní síť 
od města Plzně.

Rok Horkovodní 
síť (km)

Teplovodní síť 
(km)

2008 221,8 16,1

2009 240,5 16,9

2010 235,9 17,0

2011 246,5 17,5

2012 250,1 148,7

2013 253,2 148,8

Horkovod
– potrubí pro rozvod horké vody k topení, 
zpravidla označované také jako potrubí 
primární. Zpravidla vede od zdroje (tep-
lárny) k místu vytápění (sídlišti) na větší 
vzdálenost. Mívá větší průměr (až 700 mm), 
voda v něm má vysoký tlak (až 23 barů) 
a vysokou teplotu (až 140 °C). Přivádí ener-
gii v podobě horké vody do tzv. předávací 
(výměníkové) stanice, kde předá svoji ener-
gii do teplovodu.

Teplovod
– potrubí, které vede z předávací stanice 
ke konečnému spotřebiteli tepla (do bytu) 
a bývá označováno také jako potrubí 
sekundární. Má menší průměr a nižší tlak 
vody (zpravidla kolem 5 barů). Teplota 
vody se řídí venkovní teplotou, aby do-
kázala zajistit uživatelský komfort. Při 
venkovní teplotě 0 °C má 62 °C, při velkých 
mrazech maximálně 80 °C.

univerzity, ÚMO 3 a atletický stadion, po-
jišťovna Kooperativa, nové divadlo a také 
samotná radnice na náměstí Republiky. 

Letos bude položen horkovodní řad a pří-
pojky k němu např. v Bezručově, Sedláčkově 
a Koperníkově ulici. Nové teplárenské roz-
vodné sítě letos spolknou celkem 65 milionů 
korun.

Samostatnou kapitolou je pak začátek stav-
by horkovodního řadu, který spojí spalovnu 
komunálního odpadu ZEVO Chotíkov s do-
savadní teplárenskou sítí. Bude měřit šest 
kilometrů a přijde na 400 miliónů korun, 
z nichž čtvrtinu pokryje státní dotace.

Plzeňská teplárenská podporuje i výtvarně 
nadané děti.
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Velký krok ke zlepšení ovzduší

Nezačínáme od nuly
„V loňském roce (2013) jsme provedli prv-
ní krok ve snižování dosavadních emisních 
limitů, a to tzv. „Denitrifikací kotle K5 
– primární opatření“. Jednalo se o výmě-
nu hořáků a úpravu spalovacího procesu 
na práškovém granulačním kotli K5,“ říká 
na úvod výrobní ředitel Plzeňské tepláren-
ské Zdeněk Dongres. „Oproti tomu, co nás 
čeká v letošním roce, se jednalo v loňském 
roce o malý, ale velmi důležitý krok, který už 
potvrdil správnost zvoleného směru postupu 
v problematice řešení emisí.“ 

Navazujeme na loňské 
práce
Teplárna naváže v oblasti denitrifikace 
na loňský rok a provede, obdobně jako loni 
na K5, primární opatření na druhém práš-
kovém granulačním kotli, označeném K4. 
Současně s tím dojde i na tzv. sekundární 
opatření, které spočívá v instalaci potřeb-
ného zařízení pro zástřik reagentu na bázi 
roztoku močoviny do přesně určených míst 
ve spalovací komoře tak, aby bylo dosaženo 
požadovaného konečného efektu snížení 
NO

X
. Toto sekundární opatření se provede 

na obou práškových kotlích (K4, K5) instalo-
vaných v teplárně.

„Tímto krokem se emise NO
X
 ze současných 

hodnot 450 mg/Nm3 bezpečně dostanou 
pod požadovanou a předepsanou hodnotu 
200 mg/Nm3. Tato práce bude velmi obtížná 
především z pohledu určení míst zaústění 
zástřikových trysek s vhodným teplotním 
polem a celkovým vyregulováním spalova-
cího procesu a návazně zástřiku reagentu,“ 
vysvětluje pro laiky poněkud nesrozumitelně 
Z. Dongres a z jeho řeči je zřejmé, že se ani 
zdaleka nejedná o nějakou běžnou, rutinní 
záležitost.

V lednu 2011 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 75/2010/EU o průmyslových emisích, která s platností od 1.1.2016 
stanovuje přísnější emisní limity pro spalovací zařízení s tepelným příko-
nem nad 50 MW

T 
, tedy i pro Plzeňskou teplárenskou. Směrnice stanovuje 

nové, velmi přísné emisní limity tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidů 
dusíku NO

X
, emisí SO

2
 a CO. 

Letos to bude obtížnější
Podstatně větší rozsah prací čeká teplár-
nu v oblasti zajištění snížení emisí tuhých 
znečišťujících látek (TZL). Pro to, aby se 
docílilo požadovaných hodnot pod 20 mg/
Nm3 TZL ve spalinách (současná skutečnost 
je do 50 mg/Nm3), přistoupila Plzeňská 
teplárenská k realizaci výměny stávajících 
elektroodlučovačů odsiřovacího zaříze-
ní, které mají odslouženo 16 let, za nové 
vysoce účinné odlučovače, jež jsou tzv. 
hybridní, což je kombinace elektrostatic-
kého odlučovače (jedna čtvrtina čisticího 
filtru) a nízkotlakého tkaninového odlu-
čovače, který tvoří zbývající tři čtvrtiny. 
Toto řešení zajistí vysoké vyčištění spalin 
- očekávají se hodnoty emisí TZL nižší, než 
10 mg/Nm3. 

„Je to spolehlivé zařízení za přijatelnou 
cenu. Toto řešení nevyžaduje další investič-
ní prostředky – na rozdíl od instalace pouze 
tkaninových filtrů, kdy by bylo nutné vymě-
nit i kouřový ventilátor za milióny korun. 
A také provozní náklady, především spotřeba 
elektrické energie, by byly vyšší,“ pokračuje 
Z. Dongres a doplňuje, že elektrostatické od-
lučovače nejsou schopny samostatně zajistit 
ve všech provozních případech požadované 
emisní hodnoty TZL. 

Nájezd „cizinců“
To všechno bude mimo jiné velmi náročné 
na organizaci. Celé dílo musí být z důvodu 
zajištění provozu provedeno v době od 26.5. 
do 20.7.2014. V tuto dobu se bude na tep-
lárně pohybovat největší počet zaměstnanců 
dodavatelských firem; v letošním roce v době 
odstávek zde bude kromě zaměstnanců sa-
motné Plzeňské teplárenské zaměstnáno 
navíc cca 100 pracovníků. „Cizinci“ budou 
provádět mimo výše uvedených investičních 
akcí i opravy zbývající výrobní technologie.

Vedle 170 metrů vysokého teplárenského 
komínu vypadá i obří jeřáb jako hračka. Je 
nezbytný k letošním rekonstrukcím a mo-
dernizacím.

Letos investuje  
Plzeňská teplárenská  

do oblasti zlepšení ekologie  
120 milionů korun
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Plzeňák, který nikdy neříká nikdy
V představenstvu  
Plzeňské teplárenské 
jste působil celkem 
osm let, to už je dost 
dlouhá doba.

Energetika je běh 
na dlouhou trať, 
plánovat se musí 
nejméně na deset 
až patnáct let, a tak 
je zapotřebí určitá 
kontinuita. V pra-
xi to ovšem chodí 

někdy tak, že důležitá rozhodnutí, která 
nemůžeme v Plzni ovlivnit, na nás padají 
z Prahy a z Bruselu a my na ně musíme cel-
kem rychle reagovat, mnohdy spíše intuitivně 
improvizovat. A to je celkem moje parketa – 
improvizovat mě naučil předcházející režim. 
Poradit si i v nenadálých situacích.

Zkušenosti z té doby mohou být cenné, ale 
stačí k řízení firmy s miliardovými obraty?

Ne, řízení takové společnosti musí být týmové 
a vedení  musí být složené z kvalifikovaných 
odborníků. Někdo ale musí ten tým dát do-
hromady a řídit. Při výběru těch správných 
lidí je samozřejmě důležité vzdělání a zkuše-
nosti, ale nakonec je sázka na toho či onoho 
člověka také otázkou intuice. Moje sázky 
byly úspěšné, moji spolupracovníci v teplár-
ně většinou skvělí a já jim moc děkuji za těch 
celkem osm let mezi nimi strávených.

Myslíte, že slova jako „sázka“ nebo „hra“ 
do řízení Plzeňské teplárenské patří?

V každém odvětví byznysu se potýkáte s ur-
čitou mírou rizika a ani v životě nebývá 
úspěšný ten, kdo není alespoň trochu hráč. 
Teplárna vydělává nejvíc peněz na výrobě 
elektřiny z biomasy a také v tzv. systémových 
službách. K tomu jsou potřeba investice, 
u tzv. zeleného kotle se jednalo o přibližně 
miliardu. Kdo si myslí, že takové investice 
jsou zcela bez rizika, neví o energetice vůbec 
nic, protože žijeme v turbulentní době, a jak 
jsem říkal – shora na nás dopadají rozhodnu-
tí, často neočekávaná a protichůdná. Je jen 
třeba, aby „sázky“ byly dobře vykalkulova-
né, rizika minimalizovaná. Ty naše v teplárně 
se městu a Plzeňanům bohatě vyplatily, to už 
je jisté.

Které vaše rozhodnutí, která sázka byla nej-
úspěšnější a která se naopak nepovedla?

To nejlepší rozhodnutí bylo zároveň vlast-
ně i tím nejhorším – stavba spalovny. O tom 
projektu se mluvilo už před mým příchodem 
a intenzivně se na něm pracovalo posledních 
sedm let.

Nejlepší proto, že to bude dlouhé desítky let 
lidem prospěšné zařízení špičkové kvality, kte-
ré nijak nezatíží rozpočet města - za to ručím 
hlavou. A musím přiznat, že trochu i proto, že 
postavit něco takového na zelené louce je pro 
chlapy nejkrásnější pocit. Kdyby mi to někdo 
říkal, když mi bylo třicet, nevěřil bych tomu 
a moc bych nevěděl, o čem mluví. Dnes tenhle 
úspěch, tuhle stavbu, vnímám jako největší 
odměnu a pocit uspokojení z práce.

Proč tedy také „nejhorší“ rozhodnutí?

Protože kdybychom realizačnímu týmu řekli, 
aby do toho šel znovu, myslím si, že ti lidé 
by už nechtěli ani za, jak se říká, zlaté prase. 
Nechali na tom obrovský kus života a ener-
gie, tolik jsme museli překonat úskalí. To by 
vydalo na román.

A váš osobní přínos?

O tom se těžko mluví. Díky svým kontaktům 
jsem dokázal mnohá složitá jednání a roz-

hodnutí urychlit a pomohl jsem prosadit ta 
pro město, teplárnu i spalovnu nejvýhodnější 
možná řešení.

A také jsem snad přispěl k tomu, že spalovna 
bude nejen technicky perfektní, ale také hezká 
a že se prostě stane součástí krajiny. Techniky 
jsem přesvědčil, že i to je pro lidi důležité.

S vaším jménem jsou spojeny nejen eko-
nomické úspěchy teplárny, ale také její 
veřejně prospěšné aktivity, které přijdou 
ročně na nějakých dvacet milionů korun. 
Občas je vám to vyčítáno. Vadí vám to?

Jistěže mi to vadí. Za posledních šest let 
odevzdala Plzeňská teplárenská městu 
na dividendách dohromady 1,1 miliardy – 
to není jen nějaké obrovské číslo, to je tisíc 
a sto miliónů! O jiné takové teplárně v ČR 
nevím. A přitom jsme teplo pro občany udr-
želi jako druhé nejlevnější v republice. Ale 
nejen pro občany, ale i pro školy, školky, 
úřady, podniky, pro divadlo – ti všichni mají 
o fous nižší náklady na provoz v porovnání 
se zbytkem státu díky levnému teplu. Přispí-
váme tím k tomu, aby se v Plzni dobře žilo. 
Mluvil jsem o rizicích a největší zodpověd-
nost za ně jsem nesl já, protože já jsem byl 
předseda nejvyššího statutárního orgánu 
teplárny. V životě neplatí žádná kdyby, ale 
měřitelné reálné výsledky – a ty teplárenské 

Šest let zastával nejvyšší funkci v Plzeňské teplárenské Roman Jurečko. Pod jeho vedením teplárna udržela 
druhou nejnižší cenu tepla v zemi, městu vydělala přes miliardu korun a ještě rozjela charitativní projekty. 
Letos na jaře Jurečkovi skončilo funkční období předsedy představenstva a na to příští se rozhodl už nekandi-
dovat. To je nepochybně příležitostí k bilančnímu rozhovoru.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

platba městu v Kč 129 300 000 328 525 000 150 000 000 200 000 000 150 000 000 150 000 000

Dividendy vyplacené Plzeňskou teplárenskou městu Plzeň v posledních šesti letech

Historická chvíle: 17. dubna 2013 podepsali předsedové představenstva ČKD Group Jan 
Musil (vlevo) a Plzeňské teplárenské Roman Jurečko smlouvu o stavbě spalovny ZEVO 
Chotíkov. Ještě předtím, 24. ledna, schválilo stavbu 41 ze 47 zastupitelů města Plzně. Nikdo 
z nich nebyl proti.
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Dvaatřicetiletý kapitán

Když novopečený inženýr Pavel Veselý na-
stoupil v roce 2006 do Plzeňské teplárenské, 
byl už svým způsobem zkušený teplárník, 
protože svoji diplomovou práci psal pod 
patronací tohoto svého budoucího za-
městnavatele. Pojednávala o využívání 
skládkového plynu a kogenerační jednotka 
vyrábějící na skládce v Chotíkově elektřinu 
z plynu, do té doby nevyužívaného, je tak 
trochu odrazem toho jeho dílka.

Po osmi letech pracuje jako technik provozu 
a množina faktů, které o teplárně nezná, už 
opravdu není moc veliká. Co ho tedy vedlo 
k tomu, že hodlá teplárenský provoz opustit 
a převzít otěže spalovny komunálního odpa-
du ZEVO v Chotíkově?

„Mně se líbí, že se jedná o úplně 
nový provoz na zelené louce a že 
u něj budu od samotného jeho vzni-
ku. Budu tedy znát všechny technické 
a provozní záležitosti úplně od začát-
ku, od nuly, do detailu. Dostal jsem 
plnou důvěru i v tom, že si mohu 
sám sestavit svůj budoucí tým. Rád 
bych v něm měl nějaké zkušené lidi 
z teplárny, ale přece jen ji nemůžu 
moc personálně vytunelovat, a tak 
si musím vybrat a vycvičit i lidi úplně 
nové,“ vysvětluje Pavel Veselý.

Nečekejte žádný rozsáhlý ansámbl – cel-
kem půjde asi o tři desítky lidí – žádná 
administrativa, samí „provozáci“, šest 
lidí na směnu. Tento počet vyplynul ze 
zkušeností existujících spaloven u nás 
a v Německu, které P. Veselý navštívil. 
V současné době vybírá vedoucí směn, 
na které jsou kladeny největší nároky. 

Na podzim přijdou na řadu operátoři a kon-
cem roku zámečníci, jeřábníci, mechanici.

Teď sice věnuje Pavel pořád ještě 90% pracov-
ní doby samotné teplárně, spalovně jen těch 
zbývajících deset, ale to se bude postupně pře-
klápět a při instalaci technologií v příštím roce 
to bude postupně přesně naopak.

„Bylo to tak trochu dilema. Tady v teplárně 
jsem něco jako druhý důstojník na křižníku. 
Teď jsem dostal šanci velet sice menší, ale 
vlastní lodi, takovému torpédoborci. Mít 
vlastní pravomoc i zodpovědnost. To mě sa-
mozřejmě láká,“ říká Pavel Veselý.

Tak držíme palce, přejeme šťastný vítr a vlny 
tak akorát.

Trochu návštěva, 
trochu kontrola
Plzeňská teplárenská není podnikem jen 
pro samotné město. Je současně i největším 
výrobcem energie v Plzeňském kraji, a tak 
není divu, že ji ve středu 16. dubna navštívila 
Komise životního prostředí Rady Plzeňské-
ho kraje. Její členové získali od generálního 
ředitele Tomáše Drápely informace o stra-
tegiích a plánech společnosti a seznámili se 
s provozem a moderními technologiemi Pl-
zeňské teplárenské, například s využíváním 
biomasy k výrobě tepla a elektřiny. 

„Členy komise nejvíc zajímá stavba spalovny 
komunálního odpadu ZEVO Chotíkov,“ uve-
dl krajský radní pro životní prostředí Václav 
Štekl, „protože má význam pro celý kraj. Až 
bude spalovna uváděna do provozu, určitě 
bychom ji rádi navštívili.“ 

Samozřejmě, že pozvánka přijde včas.

Plzeňák, který nikdy neříká nikdy
byly za poslední roky vynikající. Přeji teplár-
ně, aby to tak pokračovalo i nadále.

Já žiji v Plzni celých svých sedmačtyřicet let a vi-
dím, jak se z města piva a strojírenství změnila 
i na město kultury, univerzity, sportu nejen 
špičkového, ale i mládežnického. Jsem rád, že 
jsme k tomu z teplárny také trochu přispěli. 

A k té dobročinnosti – myslím, že když se 
firmě dobře daří, vlastníkovi, tedy městu, 
vyděláváte peníze a zákazníkům poskytuje-
te levné a spolehlivě dodávané teplo, tak je 
fér se trochu podělit a pomoci těm, kteří to 
potřebují. My jsme z teplárny těch dvacet 
miliónů každoročně nevyhazovali – dostali 
je mladí a zásadně amatérští nebo postiže-
ní sportovci, dostala je fakultní nemocnice, 
dostala je zoo, dostal je filmový festival, psí 
útulek a další a další – a nikdo z nich nám to 
nevyčítal, všichni byli rádi ...

Je vám necelých padesát, na co se chys-
táte teď?

Trochu ubírám plyn. Myslím, že přichází 
nová generace, nezatížená minulým reži-

mem, v němž jsem já prožil polovinu života. 
Ve vedení firem musí být vždycky nějaký 
mix zkušených a mladých. Třeba zrovna 
v teplárně je v představenstvu zkušený 
energetik, předseda senátního podvýboru 
pro energetiku Jiří Bis, a spolu s ním jsme 
tam byli o generaci mladší – Tomáš Drápe-
la, místopředseda Teplárenského sdružení 
ČR, a já. To jen jako příklad. A ten mix se 
všude bude měnit, přijdou jiní, mladí. S ji-
ným pohledem na svět, s jiným vzděláním, 
jazykově vybavení. Zjednodušeně řečeno – 
zatím to byli všude čtyři nějací staří kozáci 
a k nim jeden mladý, teď to postupně bude 
naopak.

To jste mi ale neodpověděl.

Mě baví věnovat se péči o zvířata, tak se asi 
budu seberealizovat na tomto poli. Třeba 
v nějaké nadaci na pomoc zvířatům.

Velký byznys už ne?

Nikdy neříkej nikdy.

Představenstvo Plzeňské teplárenské 
pracuje od 5.5.2014 ve složení:

Tomáš Drápela - předseda

Jiří Bis - místopředseda

Zdeněk Dongres - člen

Radislav Neubauer - člen

Miloslava Šlajsová - členka
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Nejnižší a nejvyšší ceny tepla v ČR
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Únorový převrat

Proč k tomu  
vlastně došlo?
„Historicky naše společnost dopravuje uhlí 
vlaky, sestavenými z „wapek“ – speciálních 
vagonů společnosti ČD CARGO, na které 
byl zařízen i celý systém vykládky. Nás ale 
upoutala nabídka této společnosti ve spolu-
práci s rakouskou společností INNOOFREIGHT 
na využití kontejnerů uložených na ploši-
nových vozech,“ říká na úvod šéf logistiky 
plzeňské teplárny Ota Hamták.

Tento projekt sliboval mnohá pozitiva 
včetně roční úspory ve výši cca 1 mil. Kč 
za dopravu uhlí z Nového Sedla do Plzně 
a snížení stávajícího pronájmu za používání 
vidlicového otočného vozíku KALMAR, který 
zatím sloužil k vykládce biomasy z kontejne-
rů. V průběhu přípravy firma INNOFREIGHT 
vyměnila stávající vidlicový vozík švédské 
firmy KALMAR 330 za nový výkonnější vozík 
KALMAR 450. Ota Hamták je známý svým 
smyslem pro humor, a tak doplňuje přirov-
nání: „Starý vozík jsme přirovnávali pro jeho 
velikost a hmotnost k tanku T 34, ale ten 
nový je jako největší Tygr nebo JS 2!“

Těžko na cvičišti,  
lehko na bojišti
Představy o velikosti a síle stroje se naplni-
ly, ale spuštění první vykládky předcházela 
pečlivá příprava organizace práce zahrnu-
jící nakládku kontejnerů, dopravu do Plzně 
a vlastní vykládku. Bylo nutné „překopat“ 
celý systém stávající vykládky uhlí. Ve spolu-
práci se Sokolovskou uhelnou byl domluven 
systém nakládek jedné kontejnerové sou-
pravy na pondělí, středu a pátek s dojezdy 
do Plzeňské teplárenské vždy na následující 
ráno. Vlastní vykládka probíhá v úzké spolu-
práci s vlečkaři (strojvedoucími a vedoucími 
posunu) a dvěma stavebními strojníky (ob-
sluhou vozíku KALMAR 450 a obsluhou 
dozeru). „Výsledkem je vykládání jednot-
livých kontejnerů v časech okolo 5 minut 
na kontejner,“ tvrdí Ota Hamták. „Vzhle-
dem k manipulaci s velkým vozíkem, malému 
prostoru v našem areálu a dojezdovým vzdá-
lenostem, je tento čas vskutku obdivuhodný. 
Prozatímním rekordem je vykládka celé sou-
pravy za 5 hodin.“

Ten převrat začal vlastně už v březnu 2011, když přijely po železnici první kontejnery s biomasou. Ale pořádné 
rozměry získal až letos v únoru. Je sice podporovaný unikátní těžkou technikou, ale není třeba se lekat – týká 
se jen logistiky a hlavně úspor. Téměř přesně po třech letech se Plzeňská teplárenská může pochlubit dalším 
převratným počinem ve způsobu vykládky surovin, tentokrát vykládky vlaku kontejnerů s uhlím ze Sokolovské 
uhelné. Stalo se tak dne 6. února letošního roku.

František Kokeš je v teplárně specialistou na nové obří vozíky. Začínal s tím na biomasu, 
nyní přesedlal na ještě větší - uhelný KALMAR.

Velikost „vozíku“ vynikne při porovnání výš-
ky mechanika firmy KALMAR a zadního kola

Nedejte se zmýlit, kontejner je velký jako 
půl železničního vagónu

Funguje to!
Firma INNOFREIGHT je v návaznosti 
na úspěšnou zkoušku připravena navrhnout 
další opatření a změny technologií k docíle-
ní ještě větších úspor v následujících letech 
(nové vozy, koncept stacionární vykládky, 
aby odpadly veškeré vícenáklady na dozery 
a vozík). A na závěr nám dovolte malou re-
kapitulaci v „řeči čísel“:

 úspora za dopravu cca 1 mil. Kč ročně

 využití kontejnerů k nakládce uhlí  
jen pro naši společnost

 úbytek počtu ucelených vlaků  
za rok o přibližně 22 souprav

 nakládka většího množství uhlí  
na soupravu, tj. 1 600 tun,  
(při používání vozů WAP činí objem 
nakládky 1 400 tun). 

V neposlední řadě je třeba zmínit i možnost 
vykládky v externích mrazech bez použití 
rozmrazovacího tunelu.
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Zatím vrůstá do země

17. dubna uspořádala Plzeňská teplárenská, 
investor stavby za více než dvě miliardy korun, 
tzv. Veřejný kontrolní den. Generální ředitel 
zhotovitele stavby ČKD Group Jan Musil se 
stal největším terčem zájmu novinářů, jejichž 
dotazy se vztahovaly ke dvěma otázkám – 
zda je stavba ve zpoždění a proč byl rozpočet 
na stavbu navýšen o sto miliónů korun?

Skluz
Ing. Musil potvrdil asi dvouměsíční zpož-
dění, ale podle jeho slov je firma dožene 
do dubna 2015. „Téměř 70 procent zařízení 
už máme nakoupeno a od května začneme 
stavět technologickou část,“ uvedl Musil 
v polovině dubna a pokračování stavby jeho 
slova potvrzuje. 

Cena
Vysvětlení o navýšení ceny podal i generální 
ředitel teplárny Tomáš Drápela. V projek-
tu bylo nutné provést úpravy související 
s výhřevností budoucího paliva, tedy ko-
munálního odpadu. „Původně jsme počítali 
s tím, že palivo bude mít konstantní kvali-
tu jako dříve, ale ukazuje se ze zkušeností 
z Brna i ze zahraničí, že lidé nyní odpad lépe 
třídí, a tím se snižuje jeho výhřevnost. Na-
opak vznikem nových třídicích center může 
být kvalita vyšší. Zařízení jsme tedy upravili 
tak, abychom byli flexibilnější a mohli pá-
lit jak ten méně výhřevný odpad, tak i ten 
s větší výhřevností. To sice zvýší cenu stavby 
o 100 milionů, ale ty se vrátí ve vyšší výrobě 
tepla a elektřiny,“ zdůvodnil T. Drápela.

Dotace
Největší potíž je ovšem s dotací 500 milionů 
dotace z EU. Její vyřízení vázne, a ačkoliv 
experti EU po mnoha a mnoha jednáních 
potvrzují, že projekt spalovny je připrave-
ný výborně a podle všech pravidel, naděje 
na její získání měsíc od měsíce klesá.

To bylo otázkou hlavně pro předsedu vlády 
České republiky Bohuslava Sobotku, který na-
vštívil stavbu spalovny měsíc na to, 22. května 
2014. Podle něj je pro čerpání peněz z EU 
prioritou zákon o odpadech, který by splnil 
požadavky evropské legislativy, byl s ní v sou-
ladu. „Musíme všechno zvládnout ve velmi 
krátkém čase,“ uvedl. Podle něj se v celé 
Evropě prosazuje silný trend omezování 
skládkování odpadu a je „koncepční přemýš-
let o energetickém využití odpadů“. „Dnes 
jsem se seznámil s tímto projektem, který 
vnímám jako zajímavý, protože spalováním se 

tu bude vyrábět teplo i elektřina, a Česká re-
publika tak v budoucnu bude moci současně 
plnit nižší limity na skládkování,“ řekl přímo 
na stavbě spalovny premiér Sobotka. 

Podle náměstkyně ministra životního prostře-
dí Bereniky Peštové, která byla v premiérově 
doprovodu, by měl být věcný záměr českého 
zákona o odpadech hotový do září letošního 
roku, kdy bude předložen vládě. „Dostali jsme 
z Bruselu žlutou kartu a máme dané termíny, 
které musíme splnit. V některých věcech jsme 
v předstihu. Pokud budeme harmonogram 
držet, tak vše zvládneme,“ řekla. Ministerstvo 
životního prostředí o dotaci pro chotíkovskou 
spalovnu podle ní stále bojuje a generální ře-
ditel Plzeňské teplárenské T. Drápela je prý 
„velmi umírněným optimistou“.

Spalovna komunálního 
odpadu ZEVO Chotíkov
Kapacita 95 tisíc tun ročně

Tepelný výkon 22 MW

Roční dodávka tepla 108 MWh

Instalovaný  
elektrický výkon

7,5 MW

Roční dodávka  
elektřiny do sítě

25 810 MWh

Spalovna komunálního odpadu ZEVO Chotíkov, jejíž stavba začala loni v srpnu a která má být dokončena 
na konci roku příštího, už spolykala přes 700 miliónů korun. Zatím probíhaly především zemní práce, 
uprostřed staveniště zatím ční vzhůru především základ budoucího komína. Na stavbu se přišli podívat 
nejen plzeňští zastupitelé a představitelé kraje i okolních obcí, ale také novináři, a dokonce premiér 
Bohuslav Sobotka.

Zatím se spalovna zavrtává do země

Generální ředitel ČKD Group Jan Musil 
v zajetí novinářů

Premiéra České republiky Bohuslava Sobotku (uprostřed) provázeli generální ředitel 
teplárny Tomáš Drápela (vlevo) a obchodnětechnický ředitel Jiří Holoubek

V Plzeňském kraji se ročně vyprodukuje 

250 tisíc tun  
komunálního odpadu
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