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Fundament
Že se Plzeňská potýká s nějakými 
problémy, které nezavinila a jež se 
týkají spalovny, to si cvrlikají i vrabci 
na střechách. Čekáme teď, zda v této 
zemi jménem Česká republika zůstaly 
ještě nějaké zbytky zdravého rozumu, 
a zda nás pověřené orgány, v tuto 
chvíli zosobněné Krajským úřadem 
Středočeského kraje, nechají dokončit 
stavbu ZEVO Chotíkov. Stavbu, kte-
rá získala všechna potřebná povolení 
a o jejíž potřebnosti a prospěšnosti je 
přesvědčena většina odborníků, politi-
ků a především občanů. Dokonce ani 
největší odpůrci spalovny už nemají 
odvahu útočit na její kvalitu a ohánět 
se zcela falešnými a vylhanými ekolo-
gickými argumenty. Jejich odpor má 
už jen charakter obstrukcí, hledání 
prapodivných procesních závad.

I když jde jen o obstrukce, neznamená 
to, že nás to snad nepřipravuje o ner-
vy. Naší oporou je ovšem chod samotné 
teplárny. V tomto čísle Teplárníka po-
pisuje výrobní ředitel Zdeněk Dongres 
nedávnou odstávku prakticky celého 
provozu teplárny celkem radostnými 
a optimistickými slovy. Ano, výsledek 
je perfektní. Ale všichni zúčastnění 
vědí, že to bylo „o fous“, že zdaleka 
ne všechno šlo podle plánu a že na-
příklad biokotel K7 s námi nechtěl 
kamarádit, zrovna když jsme to nejvíc 
potřebovali.

Stroje někdy prostě zlobí, ale důleži-
té je, aby se s tím člověk vyrovnal, aby 
lidé našli řešení. To jste zvládli na jed-
ničku. A tak se připojuji k výrobnímu 
řediteli a vám všem, kteří jste na pra-
cích při květnové odstávce strávili těch 
74 hodin, chci poděkovat.

Samotný teplárenský provoz je 
fundamentem, na němž Plzeňská 
teplárenská stojí. A jen díky těmto 
pevným základům můžeme zvládat 
i všechny další úkoly pro město. Včet-
ně spalovny. Až v ní poprvé zapálíme 
pod kotli, bude to zásluha nejen těch, 
kteří se na stavbě přímo podílejí, ale 
všech zaměstnanců našeho podniku.

Tomáš Drápela 
generální ředitel 

Plzeňská teplárenská

Když se řekne 
odstávka

Odběratelé určitě obrátí oči v  sloup a  hned je napadne, že si 
to dodavatel tepla a teplé vody nemohl lépe vymyslet, zvláště 
v  čase, kdy teploty nejsou nijak zvlášť příznivé. Jenže – věřte 
dnes na sto procent předpovědím počasí...

Co je NSK? 
Zkratka NSK znamená „národní sou-
stavu kvalifikací“, je to projekt, který 
přináší na trh práce standardy uplatni-
telné ve  firmě i  na  trhu práce a  samo-
zřejmě pro jedince – uchazeče o  pra-
covní pozici.

Národní soustava kvalifikací je státem 
registrovaný přehled kvalifikací a kom-
petencí budovaný na  reálných poža-
davcích na výkon činností v  rámci jed-

notlivých povolání a  pracovních pozic. 
Definuje požadavky na  odborné způ-
sobilosti bez ohledu na  způsob jejich 
získání. Národní soustava kvalifikací 
má význam jako pomocník pro uzná-
vání profesí pro lidi, kteří svou kvalifi-
kaci získali praxí či jinými cestami než 
počátečním vzděláním. Obsahuje po-
drobný popis požadavků na  jednotlivé 
konkrétní kvalifikace a  má oporu v  zá-
koně. Umožňuje zájemcům prokázat, 
že ovládají zvolenou kvalifikaci, aniž by 
museli usednout do  školních lavic. Po-
kud složíte zkoušku podle zde uvede-

ných požadavků, obdržíte dle zákona  
č. 179/2006 celostátně platné osvědče-
ní. Nezáleží na tom, kde a jak se člo-
věk něco naučil, ale co skutečně umí 
a co může využít pro kvalitní pracov-
ní výkon. Vše najdete na  www.narod-
nikvalifikace.cz  Zkouška se skládá před 
autorizovanou osobou, která získává 
oprávnění od příslušného ministerstva.

Pokud se např. ucházíte o  určitou 
pracovní pozici, kde je požadavek 
na  konkrétní typ vzdělání, pak toto 
vzdělání uchazeč doloží buď konkrétní 

absolvovanou školou anebo zkouškou 
právě dle standardů NSK. A  existuje 
hodně pracovních pozic, na  které vás 
žádná škola svou specializací nepři-
praví, a na hodně takových pracovních 
pozic existuje zkouška dle NSK. Např. 
existují zkoušky na  manažery kvality, 
manažery projektu, úklidové pracovní-
ky, logistiky v dopravě apod.

www.vzdelaniaprace.cz je portál, který 
slouží každému, kdo se zajímá o nové 
pracovní příležitosti, o  rozšíření svých 
dovedností a  další profesní rozvoj. 

Je spravován Národním ústavem 
pro vzdělávání a  propojuje zájemce 
o  vzdělávání s  nabídkou kurzů, zkou-
šek a volných pozic k jednotlivým pro-
fesím a profesním kvalifikacím.

Uvedené informace mohou využít 
i  vaši rodinní příslušníci či známí, kte-
ří buď hledají nové zaměstnání, nebo 
uvažují o  změně a  potřebují doložit 
odbornou připravenost na určitou pra-
covní pozici.

Alena Patzenhauerová
vedoucí personálního oddělení

Trafostanice, kterou pro nabíjení elek-
trobusů nechala za pět miliónů korun 
vystavět naše teplárna, samozřejmě 
nemohla atraktivností s  elektrobu-

Moji spolupracovníci, a  já také, měli 
od  doby, co začaly přípravy na  tuto 
odstávku, nejenom špatné spaní, ale 
i spoustu úkolů. Především bylo nutné 
vybrat a  zasmluvnit firmy s  kvalifiko-
vanými pracovníky (kvůli nejnutnějším 
opravám, výměnám armatur, svařová-
ní, atd.), a  vyřešit v  rámci harmono-
gramu prací jednotlivé návaznosti, 
protože se jednalo o  velmi krátkou 
odstávku (72 + 2 hod.). Předpokládalo 
se, že v době odstávky bude současně 
pracovat kolem stovky lidí – jak cizích, 
tak i  našich, na  teplárně i  venku. Prá-
ce tedy byly naplánovány nepřetržitě 
na 24 hodin denně. 
U nás na teplárně byly odstaveny kot-
le K4, K5, K6, TG 1 a TG 2. V provozu zů-
stal pouze biokotel K7 a  turbina TG 3  
kvůli zajištění vlastní spotřeby el. 
energie a nutných odběrů páry pro Pl-
zeňský Prazdroj. V objektu nemocnice 
Privamed  bylo třeba objednat a nain-
stalovat záložní mobilní kotel pro za-
jištění teplé vody.
Dalším krokem bylo vypuštění horko-
vodních rozvodů na teplárně – včetně 
části hlavních napáječů. Vypustily se 
téměř 2 mil. litrů vody a napouštění 
vypuštěného horkovodního systému 
trvalo přibližně 10 hodin při doplňo-
vání 200 t vody za hodinu.
V  rámci vlastní realizace odstávky 
se provedly tyto práce:

 propojení parovodu MOVO – Par-
lament, propojení ZEVO – VS 22 
v G18K, opravy netěsností na všech 
napáječích a  oprava rozdělovačů 
R2 a R3 (armatury),

 současně proběhla údržba a výmě-
ny armatur na propojích mezi 2. a 3. 
etapou, tj. VT a ST pára, kondenzát, 
napájecí a chladicí voda,

Turbosoustrojí TG 1 ve „spodním prádle“

Emanuel Štolka klikl myší a  stroje se zastavily…  
Bane, tak jednoduché to vůbec nebylo!

I  když byly potíže, 
 dodavatelské montážní firmy neztratily hlavu a  ponořily se do  práce.

Sedávej panenko v koutě
Trochu upozaděná zůstala Plzeňská teplárenská při slavnost-
ním uvádění dvou elektrobusů v Plzni do plného provozu s ces-
tujícími. Stalo se to ve  čtvrtek 28. května na  konečné stanici 
autobusů Plzeňských městských dopravních podniků v Krašov-
ské ulici.

sy soutěžit, jak je zřejmé z  fotografií. 
A  přívodní kabel uložený pod povr-
chem, ten už vůbec ne.

Vývoj elektrobusů v  plzeňské Škodě 
Electric a  jejich provozování zdejšími 
dopravními podniky je součástí projek-
tu ZeEUS pod patronací Evropské unie, 
která na  něj vyhradila 13,5 miliónu 
EUR. O ty se ovšem Plzeň musí rozdělit 
s dalšími evropskými městy – Barcelo-
nou, Londýnem, Stockholmem, Mün-
sterem, Bonnem a Cagliari.

pokračování na straně 2 ...

 dále se udělaly nutné opravy VVN 
rozvodny 110 kV.

Musím se přiznat, že když jsme s kole-
gy poněkolikáté procházeli jednotlivé 
kroky této náročné odstávky (na  hor-
kovodní části se dělala po deseti letech 
a na parní části dokonce po 15 letech), 
skoro se mi nechtělo věřit, že takový 
rozsah prací na  tak složitém a  prová-

zaném zařízení jako je teplárna se dá 
zvládnout v tak krátkém časovém úse-
ku (vše bylo naplánováno na hodiny).
Zvládli jsme to!!!  Napadá mě spousta 
jmen, která bych chtěl vyslovit v souvis-
losti s touto odstávkou, ale protože by to 
byl dlouhý seznam, upustil jsem od toho 
– nerad bych někoho opomenul.
Znovu se mi potvrdil fakt, že zákla-
dem úspěchu je dobrý tým lidí, kteří 
chtějí a  umí se domluvit, ale také je-
jich odbornost a pracovitost. A takové 
zaměstnance na teplárně jistě máme.
I přes problémy, které se během odstáv-
ky vyskytly, se nakonec vše povedlo, 
a  za  to všem, kteří se na  tomto neleh-
kém úkolu podíleli, patří můj velký dík.

Zdeněk Dongres
výrobní ředitel

vystudoval obor turbíny na VŠSE v Plz-
ni (dnešní Západočeská univerzita). 
Svoji pracovní kariéru zahájil na  elek-
trárně v  Tušimicích v roce 1978, kde 
pracoval deset let jako operátor. V ob-
dobné funkci se v  roce 1988 objevil 
v  plzeňské teplárně, která tehdy byla 
ještě součástí Československých ener-
getických závodů (dnešní ČEZ), kde se 
brzy stal vedoucím výroby. V této funk-
ci, byť pod různými názvy, je vlastně 
doposud. Teplárna v Plzni prošla za tu 
dobu dramatickým růstem, u  jejího 
technického rozvoje stál vždy právě 
on. Letos na  jaře se dočkal medaile 
za  zásluhy o  rozvoj české energetiky, 
ale přitom tvrdí: „Diplom i medaili jsem 
sice dostal já, ale chápu to jako oceně-
ní všech mých spolupracovníků. Bez 
nich by Plzeňská teplárenská nemohla 
být v tak dobré kondici. Naše síla není 
v jednotlivcích, ale v kolektivu.“

Zdeněk Dongres



Neúnavný Jarda Háva, přezdívkou Šnek, povoláním teplárenský ekolog, byl hlavním organizátorem 
hromadného úprku z Plzeňské teplárenské – ovšem jenom na poslední březnový víkend. Když někdo 
prchá, bere roha, zdrhá – tak po staru bere do zaječích.

Do zaječích tedy bralo celkem čtrnáct teplárníků ve čtyřech autech, a skončili na jižní Moravě ve ves-
ničce Zaječí.

Míla Kolařík (Chlupáč) nazval výpravu soukromo-pracovní „Cestou za poznáním II“ a pořídil z ní i fo-
todokumentaci. Z vinného sklípku penzionu Nosreti se prý žádná nedochovala, není divu. Nabíze-
jí tam šest odrůd bílého a  šest odrůd červeného vína. Jmenovat jednotlivce na  fotografii by bylo 
nošením sov do Athén – všichni je v teplárně známe. Ale když prozradili i své přezdívky, stojí za to 
vyjmenovat všechny „účastníky zájezdu“:

Pozn. na okraj: Byl to výlet „za své“ pod heslem „Proč se potkávat only na Doubravecké?“

Tomáš Drápela nalezl u  jednoho z  elektrobusů prý stejné vlastnosti, jaké má sám.

Vzal je do Zaječí(ch)

Vozy zatím ujedou na  jedno nabití, které trvá 
šest až osm minut, pouhých 100 až 120 kilome-
trů, a to je prý zatím málo.

V našem městě spojily své síly v projektu měst-
ské elektromobility Škoda Electric, Plzeňské 
městské dopravní podniky, Západočeská uni-
verzita a Plzeňská teplárenská, která u  inovací, 
jež mají něco společného s energií, jen málokdy 
chybí.

MUDr. Radim Arginmax Uzel spolu s ředitelem 
Zoo Plzeň Jiřím Trávou Trávníčkem

Pustit se do  řeči s Frantou Beranem  
– k  tomu sexuolog odvahu nenašel

 Kuba Vojta se svými zmoklými ratolestmi

Martina Křištu, jeho ženu Veroniku i Káťu  
s Honzíkem lékařovy návrhy rozesmály

Sedávej panenko v koutě 
... dokončení ze strany 1

O možném větším nákupu elektrobusů se bude 
uvažovat až v  roce 2017 – až podle zkušeností 
s  provozem prvních dvou vozů. Problémem je 
zatím jejich cena a omezený dojezd.

Pokud byste si chtěli cestu s  elektrobusy vy-
zkoušet, můžete do  nich nastoupit na  lince  
č. 27 od Mrakodrapu přes nemocnici Privamed 
na  sídliště Košutka, později se objeví i  na  lin-
kách č. 33 a č. 40.

Trafostanice postavená  
Plzeňskou teplárenskou je čistě funkční stavba.

Elektrobusy jsou na  rozdíl od  trafostanice 
prudce elegantní stroje.

Ota Hamták – Slimák; Jarda Lukeš – Želva; Péťa Siegerová – Černá holubice;  
Lucka Kaiserová – Bílá holubice; Oli Hrubá – Fakírka; Terka Kouřimová – Bobřík;  

Jitka Lepíčková – Gazela; Jirka Vošahlík – Sluníčko 2; Helena Marková – Mořský koník; 
Petra Vacková – Kolibřík; Marek Lohr a  Lucka Boubelová – válečná jména ještě nemají.

Dětský den jako apel?
Dětský den v  Zoo Plzeň pořádáme už tradičně více než deset let. Letošek byl 
ovšem poněkud zvláštní. Nikoliv jenom tím, že ráno trochu sprchlo, ale také po-
divnou aktivitou známého sexuologa Radima Uzla.
Jako každý rok měly děti do patnácti let volný vstup do zoo i do populárního Dinoparku za namalo-
vaný obrázek zvířete (vstupné ve skutečnosti platí Plzeňská teplárenská) a na ploše mimo zahradu 
před správní budovou je čekala spousta soutěží, atrakcí a zábavy. Právě oslavu dětského dne si ov-
šem vybral k návštěvě také sexuolog Radim „Arginmax“ Uzel. Stejně jako demografy ho trápí nízká 
porodnost českých žen a hrozba vyhynutí českého národa. 

Fakta jsou neúprosná
Aby určitá kultura či komunita nevymřela, je nutná plodnost 2,11 dítěte na  ženu a  vyšší, nebo 
příliv imigrantů. O  imigranty stojí jen některé státy, Česká republika a  její občané, zdá se, nikoliv.  
Proto R. Uzel troubí na polnici k nástupu za účelem většího plození.

V uplynulém desetiletí byla průměrná plodnost žen v EU jen 1,4 dítěte, a to je žalostně málo.

Statistika je depresivní:
Francie 1,8
Anglie 1,6
Řecko 1,3
Německo 1,3
ČR 1,3
Itálie 1,2

Je ovšem zřejmé, že vinu pan „Arginmax“ nevidí jen na straně žen, ale i mužů, a proto každý večer 
přesvědčuje muže prostřednictvím televizních obrazovek k větší aktivitě, třeba i s pomocí  podpůr-
ných prostředků.

Dětský den Plzeňské teplárenské – sexuologovo fiasko
MUDr. Uzel chtěl přemlouvat i návštěvníky teplárenského dne v Zoo, ale to si nevybral dobré místo. 
Nejprve narazil hned ráno za deště na jednoho z prvních návštěvníků, Jakuba Vojtu. Ten se mu hned 
pochlubil dvojicí svých potomků, a  tak musel sexuolog o  dům dál. Neuspěl ani u  Martina Křišty, 
který se mu s oběma dětmi posmíval z věže, z níž sledovali lva berberského. Pohled Františka Berana 
odradil R. Uzla od jakýchkoliv dotazů a argumentů. A Tomáš Drápela se mu zmínil o svých dvou už 
dospělých dětech a  tajemně se usmál a  ... kdo ví, co ještě přijde? Ostatně syn Pavel už také kráčí 
v jeho šlépějích.

Nakonec slavný propagátor sexu Radim Uzel uznal, že pro teplárníky z Plzně jsou jeho aktivity noše-
ním dříví do lesa, a tak vzal za vděk alespoň náhradním programem – společně s ředitelem zoo Jiřím 
„Trávou“ Trávníčkem pokřtili jménem Radim v Plzni odchovaného výrečka filipínského.

Pro teplárníky zbytečný!

Vedení Plzeňské teplárenské přeje všem zaměstnancům hezkou 
dovolenou a příjemně strávené letní měsíce. Sportovci by se 
měli nachystat na BĚH PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ kolem 
Boleveckých rybníků 29. srpna. Generální ředitel slibuje každému 
soutěžícímu párek zdarma.


