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Čistá Plzeň
Čistá Plzeň, s.r.o., je nové jméno také cel-
kem nové dceřiné společnosti Plzeňské 
teplárenské, která dříve nesla název Plzeňské 
komunální služby. Spolu se Shakespearem by-
chom mohli říci: „Jméno? Copak je po jméně? 
Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně.“, 
tedy že na jméně moc nezáleží. Ale v našem 
případě nejen že se nejedná o růže a vůně, ale 
spíše o zápach, ale i jméno tu má svůj symbo-
lický význam.

Plzeňská teplárenská se už do svého vzniku 
snaží životní prostředí ve městě znečišťovat 
a poškozovat co nejméně. Začalo to odsířením 
procesu spalování ještě v 90. letech minulého 
století, pokračovalo omezením spotřeby uhlí 
ve prospěch biomasy, pokračuje dalšími opat-
řeními tzv. ekologizace, o nichž se můžete 
dočíst právě v tomto čísle Plzeňského tepla, 
a zatím vyvrcholí uvedením do provozu spa-
lovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov.

Plzeňská teplárenská se tedy z rozhodnutí 
města Plzeň začala starat i o komunální od-
pad, a jak je naším zvykem, když už něco 
děláme, děláme to pořádně. Začínáme se tedy 
starat o odpad v tu chvíli, kdy jej zodpovědní 
občané vytřídí a uloží do příslušných nádob. 
A společnost Čistá Plzeň se už postará o to, 
aby město bylo skutečně čisté. Že k tomu po-
třebujeme i podporu občanů, je samozřejmé. 
Mohou pomoci například tím, že nás budou 
upozorňovat na chyby a nedostatky, na ne-
pořádek kolem popelnic, na černé skládky. 
Uvádíme kvůli tomu do provozu např. i spe-
ciální aplikaci do mobilních telefonů, aby se 
občané mohli ozvat a aby měli i kontrolu, že 
jejich upozornění bylo zaregistrováno a ná-
sledně i zjednán pořádek.

Plzeňská teplárenská tvrdí, že jejím úkolem 
je především zajistit tepelnou pohodu plzeň-
ským občanům v jejich příbytcích, školách 
a školkách, na úřadech a institucích, v kultur-
ních i sportovních zařízeních. Teď nám k tomu 
přibývá ještě péče o „odpadkovou“ pohodu. 
Společně to nepochybně zvládneme.

Tomáš Drápela
generální ředitel

Plzeňská teplárenská, a.s.

Součástí každoročně vyhlašovaného žebříčku stovky obdivovaných firem České republiky 
CZECH TOP 100 je i hodnocení stability firmy – CZECH Stability Award. Toto hodnocení vlast-
ně ukazuje, jak moc nebo málo je dotyčná firma ohrožena úpadkem v následujících dvanácti 
měsících. Označení AAA (excelentní) zařazuje hodnocenou firmu mezi špičku těch, kterým 
žádná podoba krachu či bankrotu opravdu nehrozí.

Takové nejvyšší ohodnocení AAA (excelentní) získává každoročně zhruba půl promile českých 
firem, tedy jedna ze dvou tisíc. Nicméně jen jedna jediná firma dosáhla takového hodnocení 
každoročně posledních pět let – a to je Plzeňská teplárenská, a.s.

Tzv. žebříček Bisnode byl letos v rámci CZECH TOP 100 vyhla-
šován už po sedmnácté a v březnu převzaté ocenění CZECH 
Stability Award podle odborníků ještě zvyšuje důvěryhodnost 
a prestiž Plzeňské teplárenské.

„Získané ocenění nás samozřejmě velice těší, protože v sou-
časné době musíme společně s dalšími firmami v energetice 
čelit nejasným podmínkám trhu a turbulentnímu legislativ-
nímu prostředí. A vážíme si jej o to více, když jsme zvítězili 
v konkurenci úspěšných českých firem,“ tvrdí předseda před-
stavenstva a generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš 
Drápela.

Plzeňská teplárenská –  
nejstabilnější firma v ČR

©

Ceny tepla v některých českých městech pro rok 2015
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Certifikát Nejstabilnější firma v České republice převzal 
obchodně-technický ředitel Plzeňské teplárenské  
Jakub Vojta (uprostřed) z rukou předsedy sdružení  
CZECH TOP 100 Jana Struže (vpravo) v pražském  
Obecním domě 26. března letošního roku.
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Ekologizace – věc (ne)samozřejmá

Mohutná ekologizace, která proběhla v 90. letech ve většině elektrá-
ren i tepláren v České republice, znamenala v Plzeňské teplárenské 
zejména výstavbu odsiřovací jednotky firmou Lurgi (1997). Tato jed-
notka byla instalována pro všechny tehdy provozované kotle, dva 
práškové granulační kotle K4, K5 a pro horkovodní kotle K1, K2, K3 
o celkovém tepelném výkonu 361 MW s maximálním množstvím spa-
lin 688 000 Nm3/h. Touto instalací došlo k velmi významnému snížení 
emisí SO

2
 a částečně i tuhých znečišťujících látek (TZL). Jedná se o za-

řízení používající jako aditivum Ca(OH)
2
 v tzv. „polosuché metodě“ 

a pro snížení emisí TZL byl použit elektrofiltr o 4 sekcích. Zařízení pl-
nilo bez větších problémů dosud platné zákonné emisní půlhodinové 
limity SO

2
 1700 mg/Nm3 a TZL 100 mg/Nm3.

Pro plzeňskou „městskou teplárnu“ je ekologie jednou z nejdůleži-
tějších oblastí zájmu, i proto jsme již v letech 2012–2014 provedli 
další rekonstrukce a úpravy technologie odsíření vedoucí k intenzifi-
kaci redukce SO

2
 a dalšímu snížení emisí TZL. Tyto oblasti jsme řešili 

ve spolupráci s firmou Hamon Enviroserv, která má dlouholeté zku-
šenosti v oblasti čištění spalin.

V první řadě se jednalo o rekonstrukci absorbéru, kde došlo k úpravě 
distribuce spalin. Dále byl rekonstruován okruh regulace teploty spa-
lin v procesu odsíření. Obě tyto úpravy měly podstatný vliv na zvýšení 
účinnosti odsíření, což bylo nezbytné z důvodu případného zhoršení 
kvality uhlí (vyšší obsah síry) a z důvodu očekávaného dalšího snížení 
zákonných emisních limitů SO

2
 po roce 2016.

Další část rekonstrukce odsíření se v roce 2014 týkala výměny již 
dožilých elektrofiltrů. Volba nakonec padla na ojedinělé řešení kom-
binace elektrofiltru a látkového, tzv. hybridního filtru. Z důvodu 

zachování správné funkce recirkulace produktu v procesu odsíření 
bylo vhodné ponechání 1. sekce elektrofiltru. Další tři sekce byly na-
hrazeny látkovými nohavicemi, které jsou profukovány nízkotlakým 
vzduchem z nových dmychadel.

Vzhledem k faktu, že látkový filtr má větší tlakovou ztrátu než 
původní řešení s elektrofiltrem, bylo nutné zajistit vyšší účinnost 
kouřového ventilátoru. Při ponechání původního repasovaného 
motoru bylo tohoto možné dosáhnout pouze výměnou oběž-
ného kola ventilátoru. Takové řešení zajistilo dokonce pokles 
vlastní spotřeby elektřiny pro odsíření a zvýšení účinnosti ab-
sorbce SO

2
, ke které nyní dochází částečně i na povrchu nohavic 

látkové části filtru.

Třetí část rekonstrukce nás ještě čeká a týká se dopravy produk-
tu po odsíření a zkapacitnění výroby Ca(OH)

2
. Proběhne instalace 

druhé trasy pneudopravy produktu do expedičního sila popílku 
a výměna části zařízení pro výrobu Ca(OH)

2
, která umožní jeho vý-

robu zvýšit. 

Přestože byla centrální teplárna v Plzni budována již od 70 let mi-
nulého století, je po dosavadních úpravách na odsiřovací jednotce 
a i na ostatních výrobních zařízeních schopna bez problémů plnit 
požadované nové emisní limity. Výše popsané úpravy zajistily po-
kles emisí TZL z průměrných hodnot kolem 50 mg/Nm3 na nynějších 
méně než 5 mg/Nm3. Nové limity začnou platit od 1. 1. 2016, kdy 
bude nutné splnit emise SO

2
 pod požadovanou hodnotou 200 mg/

Nm3 a TZL pod 20 mg/Nm3. Plzeňská teplárenská je tedy již od roku 
2014 schopna plnit nové, výrazně přísnější emisní limity SO

2
 a TZL  

– tj. s dvouletým předstihem.

K ekologii se dnes vyjadřuje kde kdo, ale až příliš často jsou to jen (pardon) „obecné kecy.“  Zjednodušeně řečeno 
– svítit elektřinou a mít v zimě horký radiátor chceme všichni, ale vyrábět energii bez emisí ještě nikdo na ze-
měkouli neumí. A tak jedinou cestou, jak energii vyrábět, ale přitom zatěžovat životní prostředí co nejméně, je 
snižovat emise všeho druhu. A to je věc navýsost odborná, což můžete posoudit v tomto článku, jehož autorem 
je vedoucí provozu Plzeňské teplárenské Jan Skřivánek.

Celkový pohled na objekt pro odsíření po rekonstrukci ukazuje, 
že tvoří velkou část zařízení Plzeňské teplárenské a je hmotným 

důkazem toho, jak velký důraz teplárna klade  
na ochranu životního prostředí.
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V.Z.O.R. – Velká Zářijová Odpadová Revoluce

Celou složitou operaci dostala na starost dceřiná společnost Plzeňské 
teplárenské, která nese nový název Čistá Plzeň. Bude mít 75 zaměst-
nanců a 13 svozových vozů plus další techniku, sídlit bude v ulici 
Edvarda Beneše, kde využije zhruba hektarový areál bývalé výtopny. 
Investice do nového systému, který nahradí dosavadní služby pěti 
soukromých firem, nad nimiž nemělo město Plzeň žádnou kontrolu, 
bude činit 150 miliónů korun, včetně nákupu třiadvaceti tisíc sběr-
ných nádob.

Podstatné pro občany Plzně je to, že platí slib vedení města, že ceny 
za svoz odpadu budou v průměru na polovině cen dosavadních. „Ta-
kovou cenu máme i v dlouhodobých výhledech a jsme připraveni 
polovinu nákladů hradit,“ říká primátor Martin Zrzavecký. 

A jak se občanů změna dotkne jinak? „Občan, který není vlastníkem 
nemovitosti, což je asi 85 procent Plzeňanů, nemusí při změně dělat 
vůbec nic. Nic se pro něj, kromě nižší ceny, nemění. Velikost nádob 
a frekvenci jejich vyvážení si dohodnou majitelé nebo správci ob-

O jednotném systému svozu komunálního odpadu v Plzni se hovoří řadu let a už trochu začal připomínat le-
gendární paní Columbovou, o níž se mluví v každém dílu seriálu, ale nikdy ji nikdo nespatří. Výběrové řízení 
blokovali obstrukcemi jeho samotní účastníci. Jako s většinou revolucí je to i v našem případě tak, že cosi dlouho 
bublá kdesi pod povrchem, až to najednou vypukne. V našem případě to bude 1. září 2015.

jektů, případně společenství vlastníků jednotek,“ tvrdí jednatel Čisté 
Plzně Petr Baloun. Ti musí registraci provést od 31. července, aby 
mohla nová firma naplánovat svozové trasy. Do dvou let přejde pod 
Čistou Plzeň také svoz tříděného odpadu.

„Provozní náklady naší společnosti by se měly pohybovat kolem  
75 milionů korun,“ vypočítává jednatel Čisté Plzně Tomáš Ženatý. 
„Naše firma nevznikla, aby tvořila zisk, ale aby sloužila občanům. 
I v tom je rozdíl proti dosavadnímu stavu.“

Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře vzniká v Plzni asi  
35 000 tun směsného komunálního odpadu, za jehož odvoz a ná-
sledné využití či likvidaci je odpovědné město.“Dosavadní stav nebyl 
v souladu s legislativou,“ řekl.

Odpad dosud míří na skládky v Chotíkově a na Vysoké u Dobřan, 
po dokončení spalovny komunálního odpadu bude sloužit k výrobě 
tepla a elektrické energie a při využití plné kapacity spalovny nahra-
dí přibližně 70 tisíc tun hnědého uhlí.
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V.Z.O.R. – Velká Zářijová Odpadová Revoluce

Registrace
Existuje pět možností, jak se zaregistrovat do nového 
systému:

 zasláním vyplněného formuláře odpovědní zásilkou (formulář 
a předvyplněná obálka jsou součástí dopisu, který magistrát zasílá 
vlastníkům nemovitostí v Plzni);

 vyplněním a podáním formuláře na hlavním kontaktním místě 
společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., na adrese Palackého náměstí 6 nebo 
na doplňkovém kontaktním místě – Edvarda Beneše 23;

objem nádoby  
(v litrech)

frekvence svozu / výše poplatku za 4 měsíce (v Kč)

26 42 52 104 156

1 x za 14 dní kombinovaný 1 x za týden 2 x za týden 3 x za týden

120 244 368 404 848 -

240 444 608 772 1496 2016

1100 1336 1832 2332 4172 6568

 vyplněním formuláře na portálu http://epo.plzen.eu, jeho vytiš-
těním, podepsáním a zasláním ve formě obyčejné písemnosti 
na Magistrát města Plzně, Škroupova 5, 306 32 Plzeň;

 podáním vyplněného formuláře na úřadech jednotlivých měst-
ských obvodů, vyjma obvodu Plzeň 3 (v dosahu je výše uvedené 
hlavní kontaktní místo na Palackého náměstí 6);

 podáním vyplněného formuláře v podatelně Magistrátu města 
Plzně, Škroupova 5.

První splatnost poplatku bude 15. listopadu 2015 za období od 1. září do 31. prosince 2015
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Teplárenský kvapík aneb za málo času hodně muziky

„Letošní jarní odstávky proběhly ve zname-
ní velkého rozsahu naplánovaných oprav 
a revizí v minimálním čase. Veškerá techno-
logie bude postupně odstavována během 
pouhých devíti týdnů v měsících květnu 
a červnu,“ vysvětluje hned na úvod správce 
zařízení plzeňské teplárny Petr Seidl. 

Letošní rok je mimořádný tím, že kromě 
odstávky a revize komína, která podle 
legislativy probíhá ve dvouletých inter-
valech, čekaly teplárnu dvě akce, které 
vyžadovaly naprosto dokonalou přípravu 
po stránce organizace a návaznosti prací, 
aby nedocházelo ke kolizím pracovních 
skupin v tak krátkém časovém úseku. Slo-
žitá byla i koordinace dodávek materiálu 
a náhradních dílů.

Celoparní odstávka
„Zaměstnanci teplárny nazvali ty tři dny 
mezi 21. a 23. květnem „největší událostí 
v dějinách odstávek“. Jednalo se o odstavení 
veškerého zařízení vyrábějícího a spotřebo-
vávajícího páru, tj. parních kotlů K4, K5, K6 
a turbosoustrojí TG1 a TG2,“ popisuje P. Seidl. 
„Chtěli jsme zrevidovat a opravit propojení 
s jednotlivými technickými zařízeními včetně 
výměny oddělovacích armatur. Jednalo se 
o první takovou odstávku po 15 letech.“

Celková odstávka horkovodu 
Tato odstávka byla vynucena budováním 
horkovodu MOVO (podrobnější informace 

Skoro každé technické zařízení se musí občas vypnout a podrobit kontrolám a opravám. Třeba u vašeho jízdního 
kola, pokud jste snad bikeři, to zvládnete buď sami, nebo svěříte svoji Meridu, Authora nebo Rock Machine odbor-
nému servisu. Komplikované plánování není potřebné. U složitějších soustrojí je to samozřejmě jinak a u souboru 
technických zařízení typu Plzeňské teplárenské je to hotová věda. Letos se různých okolností a technických potřeb 
sešlo tolik, že to vedlo až k naplánování třídenní úplné odstávky celé teplárny. Ale vezměme to od začátku.

najdete v příštím čísle Plzeňského tepla) a při 
této příležitosti byl opět zrevidován celý 
objekt vyvedení tepelného výkonu na stro-
jovně I včetně výměny důležitých armatur  
DN 40 – DN 700. Takto omezenou výro-
bu jsme využili také k výměně izolátorů 
v rozvodně velmi vysokého napětí 110 kV, 
protože její odstavení znamená úplné oddě-
lení teplárny od elektrárenské rozvodné sítě.

Řídicí systém
Zřejmě nejvýznamnější, byť nejméně viditel-
nou akcí je náhrada řídicího systému Contronic 
systémem Honeywell, čímž dojde mimo jiné 
ke sjednocení řízení celého výrobního bloku. 
Důvodem je zastaralost a nízká kompatibili-
ta původního systému a dále ukončení jeho 
podpory servisní organizací. Tento systém byl 
nasazen do provozu v roce 1994.

Třídenní revize a opra-
va horkovodů proběhla 

většinou skrytě před zraky 
veřejnosti. Potrubí je větši-
nou vedeno podpovrchově 

a důležitá zařízení jsou 
umístěna buď v kanálech, 

nebo v kolektorech. V loka-
litě U Zvonu v centru Plzně 

se na nich podíleli Petr 
Čurda a Michal Švábek.

Správce zařízení Plzeňské 
teplárenské Petr 

Seidl dokladuje vývoj 
techniky. Třicet let staré 

„šoupě“ na obrázku 
vlevo, vypadající jako 
ilustrace z verneovky, 

nahradila nová „klapka“ 
na fotografii vpravo.
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Teplárenský kvapík aneb za málo času hodně muziky Teplárna rozšiřuje 
síť horkovodů

Teplá zima a nízké ceny elektřiny
Ačkoliv by 226 milionů čistého zisku za rok 2014 skoro všechny české teplárny mohly Plzeň-
ské teplárenské závidět, přece jen je to oproti např. loňským 437 miliónům výrazný pokles.

Důvodem jsou především stále nižší výkupní ceny silové elektřiny, které jsou zapříčiněny pře-
devším dotační politikou ve prospěch obnovitelných zdrojů, a také menší objem prodaných 
podpůrných služeb dodávaných v energetických špičkách do celostátní sítě prostřednictvím 
firmy ČEPS. To se odrazilo v poklesu tržeb za elektřinu z 1,437 miliardy v roce 2013 na loň-
ských 1,180 miliardy, tedy o 18 procent.

Poklesly i tržby za teplo, a to meziročně z 1,068 miliardy na loňských 918 milionů. Cena tepla 
se v uvedeném období nezvedla ani o haléř. Výrobní ředitel teplárny Zdeněk Dongres ozna-
čil zimní období v roce 2014 za ekonomicky nejnevýhodnější za poslední čtvrtstoletí.  Velmi 
teplé počasí panovalo nejen na konci loňského roku, ale také na jeho počátku.

Nižší zisk za rok 2014 nezabránil Plzeňské teplárenské v masivních investicích 
do rozvoje. V roce 2014 investovala celkem 1,643 miliardy korun v následující 
struktuře hlavních položek:

Obnova tepelné sítě 36 mil. Kč
Rozvoj tepelné sítě 33 mil. Kč
Snížení emisí NO

x
 39 mil. Kč

Rekonstrukce odsíření 69 mil. Kč
ZEVO a horkovod Chotíkov 1 429 mil. Kč

Nový systém bude mít navíc širší možnosti 
programování algoritmů všech regulací, což 
přispěje ke zvýšení provozní spolehlivost a zlep-
šení ekonomie provozu.

Emise 2016
„Dále v letošním roce po straně kotlů dokončí-
me přípravu pro plnění nových emisních limitů 
NO

x
 a CO platných od 1. 1. 2016,“ říká Petr Sei-

dl, ale hned upozorňuje, že tomu se věnuje 
v tomto vydání Plzeňského tepla samostatný 
článek na str. 3.

Generální oprava turbíny TG1
Další důležitou akcí byla generální oprava ce-
lého nejstaršího teplárenského turbosoustrojí 
TG1. Jedná se o první velkou opravu od re-
trofitu v roce 2006, kdy byla provedena 
modernizace stroje a zvýšení elektrického 
výkonu o 3 MW přelopatkováním oběžných 

kol. „Letos se celá turbína i generátor roze-
bírají a provádí se oprava součástí v dílnách 
dodavatele. Všechno se po příslušných revizích 
včetně prostředků měření a regulace a za-
bezpečovacího systému zase sestaví a uvede 
do provozu,“ ukazuje přímo nad rozebranou 
turbínou P. Seidl.

To byl výčet jen těch nejdůležitějších oprav 
během letošních jarních odstávek zařízení 
Plzeňské teplárenské, ze kterých zákazník za-
registroval jen třídenní pauzu v dodávkách 
tepla a teplé vody koncem května. Předcházela 
tomu více než půlroční příprava a ve vrcholné 
fázi prací nonstop zapojení téměř stovky děl-
níků a techniků.

Výsledkem je podstatné snížení rizika po-
ruch a výpadků dodávek v topném období 
budoucí zimy.

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

Vzhledem k tomu, že na okrajích Plzně už 
řadu let neprobíhá žádná rozsáhlejší výstav-
ba, soustřeďuje se rozvoj teplárenské sítě 
spíše na střed města. V posledních pěti le-
tech tak byla na teplárnu připojena budova 
Krajského ředitelství policie a část areálu uni-
verzity, ÚMO 3 a atletický stadion, pojišťovna 
Kooperativa, Nové divadlo a také samotná 
radnice na náměstí Republiky. 

Letos bude položen horkovodní řad a pří-
pojky k němu např. v Koperníkově ulici, kde 
náklady dosáhnou pěti milionů korun, dále 
pak v ulicích Poděbradově/Karlově  (3,45 mil. 
Kč) a v Částkově ulici (4 mil. Kč). Už začátkem 
letošního roku byl k teplárenské síti připo-
jen areál DEPO v Cukrovarské ulici (náklady  
1,3 mil. Kč) a ulice Barrandova (0,8 mil. Kč).

Celkově Plzeňská teplárenská v roce 2015  
investuje do rozvoje teplárenské sítě 30 mi-
lionů korun.

Dalších 30 milionů pak spolknou rekonstrukce 
technologií předávacích stanic (lidově řeče-
no stanic výměníkových), přičemž například 
předávací stanice v ulici R. Svobodové bude 
rekonstruována kompletně, takže v uvolně-
ném prostoru vniknou parkovací místa pro 
vozy záchranného sboru.

Úspěšné získávání nových zákazníků a s ním 
spojené rozšiřování horkovodní a teplovod-
ní sítě, která celkem měří už přes 400 km, 
je jednou z cest, jak udržovat výrobu tepla 
v Plzeňské teplárenské na dosavadní úrovni, 
což má významný vliv na ekonomiku provo-
zu podniku. Obecně platí, že odběry tepla 
mají v českých teplárnách klesající trend pře-
devším vzhledem k zateplování objektů 
a dalším opatřením, která mají vést k úspo-
rám energie.

Nejstarší, ale stále spolehlivá 
teplárenská turbína s výkonem 

70 MW, vyrobená roku 1985 
První brněnskou strojírnou,  

prochází letos rozsáhlou 
preventivní opravou.

Pokládání horkovodního 
potrubí v Koperníkově ulici 

probíhalo za částečného 
provozu.
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