
Tato akce je pokračováním Evrop-
ského týdne kombinované výroby
elektřiny a tepla (KVET) a dálkového
vytápění a chlazení. Tu v roce 1999,
při evropském summitu ministrů
energetiky v Helsinkách, vyhlásilo
evropské teplárenské sdružení Euro-
heat & Power s cílem upozornit na
jednu z nejefektivnějších technologií
získávání energie – elektřiny a tepla.

I letos je součástí „Měsíce KVET“
odborná Exkurze za teplárenstvím
v zahraničí. Po návštěvě rakous-
kých, německých a polských tep-
láren, je nabízena exkurze do Bul-
harska, kde má dálkové zásobování
teplem rovněž významný podíl na
zásobování tímto médiem.

Seminář Podmínky pro podnikání
v teplárenství v roce 2009, který
uzavírá akce „Měsíce KVET“ je

určen všem výrobcům a distributo-
rům tepla. Jeho cílem je jako každý
rok poskytnout aktuální informace
o změnách v legislativě, podmín-
kách pro podnikání a cenové regula-
ci v oblasti energetiky a zejména
teplárenství v následujícím roce.

Vedle těchto tří pravidelných akcí,
připravených samostatně Teplá-
renským sdružením ČR, nabízí dále
„Měsíc KVET“ Den otevřených dveří
elektrárny International Power Opa-
tovice, která teplem zásobuje Pardu-
bice, Hradec Králové a Chrudim,
konferenci Dny kogenerace 2008
v Průhonicích u Prahy, jejímž pořa-
datelem je sdružení Cogen Czech.
Dále konferenci Teplárenství na kři-
žovatce, kterou ve spolupráci s Tep-
lárenským sdružením ČR připravil
Český svaz zaměstnavatelů v ener-

getice. Tato akce bude ukončena
tiskovou konferencí, kde budou no-
vináři seznámeni s možným vývo-
jem dálkového vytápění u nás. Jeli-
kož měsíc říjen už vyčerpal poten-
ciál pro další akce, tradiční teplá-
renská konference TEP.KO 2008 se
bude konat v listopadu.

Odborný program 
„Měsíce KVET“: 

6. až 10. říjen
* Exkurze za bulharským teplárenstvím

Teplárny Sofie, Plovdiv, 
Veliko Trnovo a Pleven

11. říjen
* Den otevřených dveří

International Power Opatovice

14. října
* Dny kogenerace 2008

Cogen Czech, Průhonice u Prahy

21. a 22. října
* Biomasa – technické a ekonomické 

podmínky pro energetické využití
Teplárenské sdružení 

České republiky (TS ČR), Brno

23. října
* Teplárenství na křižovatce

Český svaz zaměstnavatelů v energetice
(CŠZE) a TS ČR, Praha

23. října
* Tisková konference o budoucnosti 

teplárenství v České republice
ČSZE a TS ČR, Parkhotel, 

Praha Holešovice

30. října
* Podmínky pro podnikání v teplárenství 

v roce 2009
Teplárenské sdružení 

České republiky, Pardubice

13. listopadu 
* Odborná konference TEP.KO 2008

Teplárenské sdružení 
České republiky, Praha

Bližší informace a akcích získáte
na webových stránkách Teplá-
renského sdružení www.tscr.cz

Tiskový mluvčí TSCR 
Pavel Kaufmann, tscr@tscr.cz
tel: 466441 442, 724 293 051 

Pardubice

A� se práší
za kočárem!

Jako by to bylo včera, když
si generálním ředitel naší
společnosti Tomáš Drápela
tak trochu postěžoval: „Tak
jsem si myslel, že letošní rok
bude takový stabilizační, tro-
chu oddechový, než se zase
do něčeho pustíme. Ale uka-
zuje se, že žádný oddech
nebude…“. Jenže to jsou už
nějaké dva, tři roky. Nebo
čtyři? Oddech od té doby –
ani náhodou. Nikdo z lidí
v Plzeňské teplárenské si za
tu dobu moc neodpočinul,
tedy alespoň v práci ne!

Že by se to mělo v násle-
dujících letech nějak moc
změnit, na to to nevypadá.
Předpovědi jsou sice obec-
ně poněkud ošidné a v tom-
to případě to platí dvoj-
násob, ale už jen toto číslo
Teplárníka, který se nechce
řadit mezi nějaké vážné
a „státotvorné“ tiskoviny
a hledá spíše lehčí tóny,
ukazuje, že na povalování
čas nebude.

Především nový „zelený“
výrobní blok a likvidace
komunálního odpadu, ty
občas připraví v následu-
jících měsících a letech kde-
koho o spánek. 

Přečtěte si předcházející
odstavec ještě jednou, pro-
sím. Ještě vám to nedošlo?
Tak ještě jednou… aha!
Vůbec tu není řeč o výrobě
tepla, elektřiny a chladu. Že
to funguje, to se bere nejen
v teplárně, ale především
mimo ni jako úplná samo-
zřejmost. Jasně, že to tak
samozřejmé není, že je za
tím spousta práce a dřiny
a přemýšlení a kolikrát asi
také bezesné noci, ale jinak
– prostě samozřejmost.

Tak to totiž bývá. Nové,
největší a nejtěžší úkoly se
dávají těm, kteří umějí, kteří
se osvědčili. Je to daň za
úspěch. A až se trochu vyna-
dáváte, co je to zase za nové
výmysly, že jsme přece uhel-
ná teplárna, tak do čeho se
to zase hrneme, přiznejte si
potichu, že řadit se k těm
úspěšným - to není zase až
tak úplně špatný pocit.

číslo 3 - 2008

- tak se jmenuje akce, s níž nás chce seznámit Tep-
lárenské sdružení České republiky. Protože jsme 
v Teplárníkovi zaregistrovali stížnost, že se málo
věnujeme odborné problematice, tak alespoň takto
stručně.

Ne, nebyl to kovář a netloukl na
obruče. Poklepat na základní
kámen nového „zeleného bloku“
přijeli 23. září 2008 do Plzeňské
teplárenské (zleva) primátor Pavel
Rödl, ministr průmyslu a obchodu
Martin Říman, generální ředitel
ČKD Praha Jan Musil a ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil. Takže
to máme posichrované ze všech
stran. Nějak se na tomto místě
rozsáhle rozepisovat o naší nové
ekologické výrobní jednotce by asi
bylo nošení dříví do lesa, nebo
lépe řečeno – štěpky do teplárny.
Už jsme o tom v Teplárníkovi
informovali opakovaně. 

Hlavní přínos nového zařízení je
ekologický – využitím biomasy
ušetříme nějakých 120 milionů tun

uhlí, tedy asi pětinu
současné spotře-
by. S tím souvisí
také nižší produk-
ce emisí. A nesty	-
me se za to – vý-
kupní cena „zelené“
elektřiny je podstatně
výhodnější, než té oby-
čejné a za ušetřené emisní povo-
lenky také něco kápne. I díky tomu
by měla Plzeňská teplárenská
prosperovat i při udržení nízkých
cen tepla v Plzni.

Děkování na stránkách Teplár-
níka by mohlo šustit papírem, ale
nelze si je odpustit. Ministři sice
poklepali, to je fajn, je vidět, že
teplárnickou práci oceňují. Ale

zás luhy
o prosazení celé-

ho projektu zůstávají
v Plzni. Počínaje akcionářem –
městem Plzeň v čele s primáto-
rem, přes představenstvo naší
společnosti, až po hospodářské
vedení, které za věcí šlo jako bul-
dok za kostí. Ta krásná kladívka
s vyrytým nápisem jsou nástrojem
na oslavu, ale zelený blok musíme
postavit bez nich.

Základní parametry:
Instalovaný tepelný výkon 35 MW
Jmenovitý elektrický výkon 11,6 MW
Zahájení výstavby právě te�
Dokončení výstavby jaro 2010
Náklady 850 miliónů Kč

Na nezájem novinářů si v Plzeňské teplárenské nemůžeme stěžovat. 
Při položení základního kamene zpovídali generálního ředitele např. (zleva):
Vašek Prokš (ČTK), Ivan Blažek (Právo), Jarka Šašková (Mladá fronta
DNES) a Dana Veselá (Plzeňský deník).

A já pořád kdo to tluče…

„Říjen - měsíc KVET, dálkového vytápění a chlazení“



Archivní materiály bývají utajo-
vány obvykle 50 let, mnohdy i déle,
výjimečně navždy. V případě Tep-
lárníka to není tak hor-
ké, může zveřejňovat
tajné materiály při
první vhodné příle-
žitosti, kdy pomine
nebezpečí. A protože
jedna z našich turbín,
která letos na jaře pro-
šla generálkou, šlape
jako hodinky, odtajňu-
jeme dva snímky.

Na obou lze spatřit
montéry ze Škody
Power, kteří rotor
opravené turbíny in-
stalovali na původní
místo. Vedl se tenkrát
dost tvrdý boj o do-
držení termínu opravy
a je zřejmé, že postoj
Plzeňské teplárenské
musel být nekompro-
misní. Laskavý čtenář
nech
 zaregistruje, že
ani moderní foto-
aparát s řadou pro-
gramů (včetně toho
na zachycení objektů
v pohybu) si s rychlostí škodo-
váckých specialistů nedokázal
poradit, jejich pohyb se podařilo
uchovat jen jako rozmáznuté si-
luety. Jamajčana Usiana Bolta,

který 16.srpna v Pekingu zaběhl
100 metrů ve světovém rekordu
(9,69s) zachytit lze, ale škodováky

ne! Byli opravdu v kalupu. Přejme
jim i sobě, aby si při instalaci tur-
bíny pro nový „zelený“ výrobní blok
alespoň stihli otřít pot. Teplárník
bude u toho.

Čerstvá držitelka Janského
zlaté plakety za 40 bezplat-
ných odběrů krve pracuje
v Plzeňské teplárenské, ale je
tu odjakživa „trochu mimo“.

Eva Kindlová přišla do
Plzeňské teplárenské ze 
Škodovky v roce 1996. To už
měla za sebou řadu odběrů
krve pro neznámé pacienty.
První odběr si samozřejmě
dodnes pamatuje.

„Nějak se ve mně hnulo
svědomí, když sháněli krev
mojí krevní skupiny pro dítě,
které bylo stejně staré, jako jsem
zrovna měla já. Jasně, že jsem měla
strach, aby to se mnou neseklo, ale
postupně jsem si zvykla.“, říká.

Sympatická dáma sama o sobě
viditelně moc mluvit nechce, což je
u dárců krve jev obvyklý. Na dotaz
o zálibách se s úsměvem („kromě

práce v Plzeňské teplárenské“) zmíní
jen o čtyřleté vnučce a práci na
zahradě, kde prý seká trávu „ráda 
a s nadšením….“. Pardon - a ještě
kolo, to prý ji udržuje v kondici.

Když to na ni zkouším, zda je
spravedlivé, aby dárci krve platili
poplatky u lékaře, říká: 

„Já to neřeším. Dokud
člověk dává krev, tak je
zdráv a poplatky ho moc
netrápí. A jestli pro mě
budou poplatky problémem
někdy v pětasedmdesáti, tak
to už zase nebudu dárce.“

Oceňuje ale postoj za-
městnavatele, který jí k Jan-
ského plaketě přidal odmě-
nu. Ale i tady se Eva Kindlo-
vá vyjadřuje střídmě: „Jo, za-
městnavatel je prima!“

Jen si prý v zákaznickém
centru Plzeňské teplárenské

v Solní ulici, odkud obhospodařuje
800 odběrních míst v Plzni, připadá
trochu jako exulant. 

„Nejdřív jsem pracovala ve vý-
topně na Borech, potom v Unimu,
a tak mě lidé v teplárenské vlastně
ani neznají“.

Tak te	 už to neplatí.

Že Plzeňská teplárenská provo-
zuje skládku komunálního od-

padu na katastru obcí Chotíkov
a Město Touškov, to je všeobecně
známá věc. Že s tím má spoustu 
starostí, to už se tak úplně veřejně
neví. Nejdřív jsme, na do té doby
skoro zločinně provozované sklád-
ce, zavedli před pěti lety pořádek, a
také jsme zařídili, aby obě obce
nebyly za hejly, aby ze skládky také
měly nějaký profit. Za peníze ze
skládky tam tak postupně spravují

silnice a kdo ví co ještě, protože tvoří
významnou část jejich rozpočtů.

Ale co děti? Mají si kde hrát? Silni-
ce, kanalizace, vodovody a jiné věci
pro dospělé jsou dětem hluboce
ukradené, žijí ve svém světě. Třeba
ve světě skluzavek a trampolín,
ochočených dravých ptáků a elek-
trických býků, ve světě facepaintin-
gu, Míši Noskové a Za 5 dvanáct ….
Že dospělí nevědí moc o co jde?
Však také dětský den 1. září, hned
po ukončení prvního dne výuky ve

škole, nazvaný „ZVONÍ“ nebyl určen
pro ně, ale pro jejich ratolesti.

Přes poledne jsme sice na fot-
balovém hřišti v Chotíkově parádně
zmokli, ale alespoň byl čas na párky
v rohlíku a limču.

Zvonění děti obecně moc rády
nemají, ale ZVONÍ se jim nejspíš
líbilo. „Třešničkou na dortu“ je třeba
ve svém dopise pro Plzeňský deník,
zveřejněný tam 4.září, nazvala Eva
Hanzlíková z Chotíkova. Tak zase
za rok, při druhém ZVONĚNÍ.

Informaci o dětském dnu jsme
přinesli už v předcházejícím čísle
Teplárníka a připomínáme jej
jenom úvodní fotografií, kdy

se všechno teprve chystalo. Ale
nohejbal jsme už zveřejnit ne-
stihli a Šou s tancem jakbysmet,
takže až te	. Fotografie dokladují
nejen úpornost nohejbalových

bojů, ale snad i poněkud rozpači-
tou atmosféru na Šou s tancem.
Připomeňme si jen, že

jsme celý den žehrali na nesnesi-
telné horko, tak si na to te	, na
podzim, se slzou v oku vzpo-
meňme. Tvrdí to ve svém zhodno-
cení nohejbalového turnaje
i Miloslav Kolařík.

V sobotu, dne 31.5.2008, proběhl
tradiční, již 14. ročník, turnaje v no-
hejbalu trojic. Počasí bylo nádherné,
v takovém vedru se ještě nikdy
nehrálo - o to víc bylo nutno doplňo-
vat tekutiny, nicméně na výkonech to
rozhodně znát nebylo. Turnaje se
zúčastnilo 5 trojic, které reprezento-

valy společnosti Plzeňskou teplá-
renskou a.s. a Motor - Servis In a.s.
Hrálo se systémem každý s každým
na 2 vítězné sety a po odehrání
všech 10-ti zápasů bylo jasné, že
prvenství obhájila trojice ve složení
Emanuel Štolka, Pavel Červený
a František Matoušek, i druhé místo

bylo jako loni stejné, tedy Miloslav
Kolařík, František a Pavel Beranové.
Na třetím místě skončila trojice Ja-
roslav Tolar, Jiří Marák, Lukáš
Matoušek ml., bramborová medaile
zůstala pro trojici Miroslav Frank, Jiří
Tesař ml., Jan Hurt st. a poslední

páté místo obsadila trojice Jaroslav
Výborný, Jan Hurt ml. a Jiří Hejsek.
Na tento dopolední sportovní pro-
gram navázala také již tradiční
večerní kulturní Šou s tancem, kte-
rou hudbou doprovázela skupina
Atlantic a která se premiérově usku-
tečnila v prostorách CD Hotelu.

Miloslav Kolařík

Šou s tancem letos proběhla
„premiérově“ v CD Hotelu, ale
i tam asi účast poznamenalo poča-
sí. Velký sál rozhodně nijak pře-
plněný. Vida, člověk by řekl, 
že teplárníci budou na horko 
zvyklí, ba

dokonce čím tepleji – tím pro ně
lépe, ale kdeže. 

Nevadí, připomeňme si slova
generálního ředitele, že když se
bude firmě dařit, bude další spole-
čenský večer každý rok před kon-
cem roku. I letos se Plzeňské tep-
lárenské daří, tak se můžeme těšit.
Jen aby nám meteorologové zase
nepřipravili nějaké překvapení…..
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Vzpomínka na začátek léta
Na přelomu jara a léta nás čekají každý rok tři vý-
znamné akce. Dětský den, který pořádáme v plzeňské
ZOO, tradiční nohejbalový turnaj a Šou s tancem.
Letos připadly na sobotu 31. května.

Exulantka s 0 -

Montéři v kmitu Teplárníci – kamarádi do deště
Ne, to není neumětelství fotografa, ba ani porucha 
fotoaparátu (NIKON D40x). To jen archiv vydal své
tajemství!


