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Nedejte se ošálit
Staré české slovo „šmejd“ označovalo šper-
ky vyrobené například z mosazi nebo z cínu 
pro méně majetné vrstvy. V posledních pár 
letech se ale u nás stalo označením pro 
člověka, který sice na první pohled možná 
legálním způsobem, ve skutečnosti ale vel-
mi nemorálně prodá zákazníkovi zboží, jež 
vlastně ani moc nepotřebuje, a které je na-
víc vysoce předražené. Co bych vysvětloval, 
však ty příběhy o ošálených seniorech všich-
ni známe z médií.

Často se poslední dobou v souvislosti s vy-
tápěním hovoří o tepelných čerpadlech. 
Samotný jejich princip je znám už sto let 
a vždy platilo, že pokud mají zůstat eko-
nomická, musí mít poměrně malý výkon. 
Nepochybně jsou vhodná například pro 
tzv. nízkoenergetické či pasivní domy. Ty 
v současné době představují asi tak jedno 
procento z nově budované bytové výstavby. 
I u tradičněji pojatých nových domů může 
být tepelné čerpadlo vhodný doplňkový 
zdroj k tradičnímu zdroji tepla pro toho, 
kdo se dokáže smířit s poměrně velkými 
náklady na jeho pořízení a dlouhodobou 
návratností těchto prostředků.

Ale vy, kteří bydlíte v bytových domech 
na sídlištích v Plzni, se nedejte ošálit. Tepelné 
čerpadlo vám ani při vysokých pořizovacích 
nákladech nezajistí takovou tepelnou poho-
du, na jakou jste zvyklí. Z velké části byste 
přišli o možnost regulovat si doma teplotu 
podle vlastní potřeby a zvyku a v případě 
větších mrazů byste se už vůbec nijak moc 
neohřáli, o sprchování nemluvě.

Pokud dostanete takovou nabídku, prostu-
dujte ji a především propočítejte, nedejte 
na reklamní údaje. A také se podívejte, kdo 
vám takové zařízení nabízí a odkud je, jak 
velká a stabilní je to firma. Váš dodavatel 
tepla Plzeňská teplárenská je majetkem va-
šeho města a sídlí a bude sídlit v Jateční ulici 
v Plzni. Těžko se odstěhuje k teplým mořím. 
V případě problémů s vytápěním ji vždycky 
snadno a rychle najdete. O nějaké společ-
nosti s ručením velmi omezeným z Horní 
Dolní to jistě s takovou jistotou tvrdit nelze. 
Abyste si nenakoupili „hrnce“ a později vám 
polévka z nich nezhořkla v ústech.

Tomáš Drápela
generální ředitel

Plzeňská teplárenská, a.s.

Teplárna bude nabíjet

Senátoři navštívili stavbu spalovny

Místo smradu z výfuku vrnění elektromoto-
ru. Tak to bude od jara vypadat na některých 
autobusových linkách v západočeské metro-
poli. V rámci testovacího provozu začnou 
po městě jezdit dva elektrobusy ze Škody 
Electric, první z prototypů výrobce představil 
ve středu 1. října. „Do provozu je nasadíme 
v dubnu, a to na linky 27 a 33,“ řekl Právu 
Michal Kraus, generální ředitel Plzeňských 
městských dopravních podniků (PMDP). Obě 
zmíněné linky jezdí z centra města na sídliš-
tě Košutka. Vozy vyvinula Škodovka v rámci 
evropského projektu ZeEUS, který se věnuje 
problematice elektromobility v oblasti veřej-
né dopravy. 

Rozpočet celého projektu činí 22,5 miliónu 
eur, tedy více než šest set miliónů korun. 
Přihlásilo se osmdesát žadatelů, z nichž bylo 

vybráno osm v šesti zemích, Plzeň se tak 
zařadila k městům, jako je třeba Londýn, 
Barcelona nebo Stockholm. Řešení pro Plzeň 
má podobu bateriového autobusu ze Škody 
Electric. Pod karosérií Solaris se skrývá trakč-
ní výbava Škoda – ta zahrnuje asynchronní 
motor o výkonu 160 kilowattů, baterii a pří-
slušnou elektroniku. Vozy mohou jezdit 
rychlostí až osmdesát kilometrů v hodině, 
jejich dojezd je ale omezený na pouhých  
22 kilometrů. Bude je tedy nutné nabíjet při 
každém dojetí na konečnou, kterou budou 
mít na Košutce – tam bude stát rychlonabíje-
cí stanice, která akumulátory pokaždé oživí 
během dvanácti minut. „Stanici postavíme 
za pět miliónů korun a předáme ji PMDP,“ 
sdělil Tomáš Drápela, generální ředitel 
Plzeňské teplárenské, která je dalším partne-
rem projektu. 

Členové podvýboru pro energetiku Senátu 
Parlamentu České republiky navštívili v po-
lovině září stavbu spalovny komunálního 
odpadu ZEVO Chotíkov.

Předseda podvýboru pro energetiku Jiří 
Bis připomněl, že z celých nákladů už je 
zaplacena polovina, tedy půl miliardy ko-
run. To se netýká jen samotné stavby, která 
doslova roste před očima, ale zejména tech-
nologických zařízení, která už jsou částečně 
vyrobena a před montáží uložena u výrobců 
především v ČR a v Německu.

Senátor Jiří Čunek uvedl, že podle platné 
evropské legislativy bude v roce 2024 pla-
tit zákaz ukládání neupraveného odpadu 
na skládky a energetické využívání komunál-
ního odpadu se po jeho předchozím vytřídění 
bude v ČR muset stát stejně obvyklým, jako 
v tzv. starých zemích EU a ve Švýcarsku.
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V bludišti paragrafů

Důležité jsou především dva hlavní zákony:
 Energetický zákon
 Zákon o hospodaření s energií

a čtyři důležité vyhlášky, známé pod číselnými označeními:
 210/2011 Sb.
 366/2010 Sb.
 194/2007 Sb.
 372/2001 Sb.

Kolik zákazníků Plzeňské teplárenské, především z více než čtyřiceti 
tisíc domácností, má asi chuť, náladu a hlavně čas probírat se právními 
předpisy? Velké procento to nebude. A tak vám, čtenářům Plzeňského 
tepla, budeme pravidelně zprostředkovávat informace o právní pro-
blematice v teplárenském oboru, který se vás jako spotřebitele tepla 
konkrétně dotýká. Rádi budeme odpovídat i na vaše dotazy.

Abychom ale hovořili stejnou řečí, nabídneme vám už v tomto čísle 
Plzeňského tepla, než přijdou vaše první dotazy, slovníček základ-
ních pojmů.

Dálkové neboli centralizované zásobování teplem (CZT) – centrální vý-
roba a následný rozvod tepla do míst jeho spotřeby pomocí tepelné sítě

Síť nebo také soustava dálkového zásobování teplem – soubor vzájem-
ně propojených zařízení (potrubí, předávací stanice) sloužící k rozvodu 
a dodávce tepla ze samostatně stojících zdrojů tepla (teplárna, výtopna) 
k vytápěným objektům

Otopná soustava – soubor zařízení pro vytápění objektů sestávající 
z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a otopných těles (radiátorů)

Soustava teplé vody – soubor zařízení pro vnitřní rozvod teplé vody 
sestávající z vnitřního rozvodu a spotřebičů (vodovodní baterie)

Teplá voda (dříve také teplá užitková voda) – zdravotně nezávadná 
voda určená ke koupání, umývání a praní, nikoli však k pití a vaření, 
připravuje se z vody v kvalitě pitné vody

Teplárna – samostatně stojící zdroj tepla, které je vyráběno v kom-
binovaném cyklu společně s elektřinou a které je dodáváno do sítě 
dálkového zásobování teplem

Výtopna – samostatně stojící zdroj tepla, které není vy-
ráběno v kombinovaném cyklu společně s elektřinou 
a které je dodáváno do sítě dálkového zásobování teplem

Primární okruh – uzavřený okruh nosného média pro pře-
nos tepla pro vytápění objektů a ohřev teplé vody pro 
odběratele, jedná se o část tepelné sítě mezi zdrojem tep-
la (teplárna, výtopna) a zásobeným objektem, který má 
vlastní domovní předávací stanici tepla

Sekundární okruh – uzavřený okruh nosného média 
pro přenos tepelné energie pro vytápění objektů, jedná 
se o část tepelné sítě mezi samostatně stojící předávací 
stanicí tepla (např. sídlištní výměníková stanice) a zásobo-
vaným objektem 

Parní tepelná síť – síť dálkového zásobování teplem, kde 
teplonosné médium je vodní pára

Horkovodní tepelná síť – síť dálkového zásobování teplem, 
kde teplonosné médium je voda o teplotě nad 110 °C

Teplovodní tepelná síť – síť dálkového zásobování tep-
lem, kde teplonosné médium je voda o teplotě do 110 °C

Dvoutrubkový rozvod – teplá voda je připravována přímo 
ve vytápěném objektu v domovní nebo bytové výměníko-

Centralizované zásobování teplem, lidově řečeno dálkové vytápění, se stejně jako většina jiných lidských činnos-
tí v civilizovaném světě řídí zákony, které ještě doplňují prováděcí předpisy a vyhlášky. Teplárenství se sice musí 
řídit především zákony fyzikálními, ale vztahují se na ně i právní předpisy... 

vé (předávací) stanici, tzn. že pro přívod tepla do zásobeného objektu 
stačí pouze dvě trubky – přívodní a vratná

Čtyřtrubkový rozvod – jedná se o starší typ rozvodu tepla, kdy jsou po-
užity dva sekundární okruhy – okruh s teplou vodou a okruh s topnou 
vodou, přičemž teplá voda je připravována centrálně (mimo zásobo-
vaný objekt), zpravidla v sídlištní výměníkové stanici, a pro připojení 
objektu je zapotřebí 4 trubek – dvě pro topnou vodu a dvě pro teplou 
vodu, topný okruh bývá v létě mimo provoz

Předávací místo – rozhraní mezi zařízením dodavatele tepla a odběra-
tele (např. měřič tepla na patě domu)

Předávací nebo také výměníková stanice tepla – zařízení pro úpravu 
parametrů teplonosného média na hodnoty požadované vnitřním zaří-
zením zásobovaných objektů, zpravidla je v ní instalováno zařízení pro 
měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo více odběratelům

Domovní (bytová) předávací stanice tepla – předávací stanice tepla 
umístěná na vstupu do zásobovaného objektu (bytu), je připojená po-
mocí dvoutrubkového rozvodu a může obsahovat také ohřívací zařízení 
pro přípravu teplé vody

Měřič tepla – měřidlo vybavené součtovým počítadlem zaznamenávající 
spotřebu tepla

Fakturační měřič tepla – měřič tepla, na základě jehož údajů je provádě-
na fakturace odebraného tepla, je umístěn na předávacím místě (např. 
na vstupu do předávací stanice, na patě objektu)

Poměrový měřič tepla – měřič tepla, jehož údaje slouží k rozúčtování 
spotřeby tepla mezi jednotlivé odběratele, může být umístěn v jednotli-
vých bytech nebo přímo na jednotlivých otopných tělesech (radiátorech), 
jeho údaje nevyjadřují přímo spotřebu tepla v GJ nebo kWh

Vnitřní výpočtová teplota – výsledná teplota, která je průměrem mezi 
teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou stěn ohraničujících 
vytápěnou místnost

Zúčtovací jednotka – objekt nebo jeho část, popř. objekty nebo jejich 
části, které mají jedno společné technologicky propojené odběrné te-
pelné zařízení

Otopné období – 1. září až 31. května následujícího roku

Mimotopné období – 1. června až 31. srpna téhož roku

Průmyslový objekt vytápěný z PT Bytový dům

Bytový dům

Samostatná  
předávací  
stanice

Rodinný dům  
s předávací stanicí

Bytový dům  
s předávací stanicí
přímo v objektu
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Plzeňská teplárenská za každé dítě zaplatila 
vstupné sto korun a malým i předškolákům 
zařídila i vstup do oblíbeného Dinoparku. 
Zajistila i úhradu všech dětských atrakcí 
a dárků v soutěžích, které organizovalo Rá-
dio Kiss. 

Slunce sálalo už od rána
Dětský den odstartoval v deset dopoledne 
v blízkosti plzeňské zoologické a botanické 
zahrady tancem a nabitý program gradoval 
až do šestnácté hodiny. Užili si ho nejen ti 
nejmenší, ale i školáci a dospělí. Hned v úvo-
du celodenního programu se představily 
známé plzeňské roztleskávačky Pilsen Cheer-
leaders a následovala lezecká ukázka hasičů, 
při které se divákům tajil dech. 

Tradiční akce se těšila obrovské návštěvnosti. 
Přišly nejen děti z Plzně v doprovodu rodičů, 
ale přijely i plné autobusy. Například z Ošelí-
na na Tachovsku, ale letos dokonce i z jiných 
krajů, například Jihočeského. Proto stály 
na parkovišti vozy a autobusy z Lounska, 
Českých Budějovic, a dokonce i z bavorského 
Chamu. Takový ohlas má tradiční Dětský den 
pořádaný Plzeňskou teplárenskou. 

I když pořadatelé měli při vybírání letošního 
termínu trošku strach z blízkého Medarda, 
tahle pranostika se v sobotu skutečně ne-
vyplnila a po dešti nebylo ani památky. Ba 
právě naopak. Slunce sálalo už od brzkých 
ranních hodin a před polednem naměřili 
hasiči na otevřené ploše teplotu 43 stupňů. 
Naštěstí obrovské vedro návštěvníky neodra-
dilo a přišly jich tisíce. Hasiči pro ty nejmenší 
připravili sprchu s bazénkem, které jsou jinak 
připraveny pro umývání protichemických 

obleků po zásahu v nebezpečném prostře-
dí, ostatní chladili vodou ze svých obřích 
cisteren prostřednictvím hadice se speciální 
rozprašovací koncovkou.

Zábava i poučení
Účastníci viděli profesionální ukázky 
práce hasičů včetně slaňování, ale také zá-
sah u dopravní nehody ve spolupráci se 
Zdravotnickou záchrannou službou Plzeň-
ského kraje. Velmi netradiční podívanou 
byla ukázka protichemického zásahu hasičů 
ve speciálních oblecích a pro skutečné fandy 
nechyběla ani ukázka hasicího přístroje CCS 
Cobra.

Dramatické ukázky, při kterých diváci ani 
nedutali, předvedli příslušníci Městské po-
licie Plzeň. V areálu u ZOO ukázali zákroky 
proti pachatelům, včetně dopadení pachate-
le služebním psem, a členové Policie České 
republiky nejen že předvedli, jak se snímají 
otisky, ale dokonce i umožnili dětem si celý 
proces vyzkoušet. Svůj um předvedli také 
experti ze Stanice mladých techniků v Plzni, 
kteří se pochlubili svými špičkovými mode-
ly, a program doplnilo taneční vystoupení 
Pilsen Keep moving. Velký obdiv sklidili zá-
chranáři ze Zdravotnické záchranné služby 
Plzeňského kraje, kteří předvedli ukázku 
první pomoci – resuscitaci.

„Bylo to moc poučné. Každému z nás se 
může přihodit, že někdo bude potřebovat 
od nás pomoc,“ řekla žákyně deváté tří-
dy základní školy Petra Šiklová. „Ve škole 
jsme sice první pomoc probírali, ale nejlepší 
je to vidět na vlastní oči. Asi bych si trouf-
la někomu, kdo by to potřeboval, pomoci,“ 

dodala Petra. V uších všem pak zněl zvukový 
signál záchranky, která jezdí k dopravním 
nehodám. To když příslušníci Hasičského zá-
chranného sboru Plzeňského kraje spolu se 
členy plzeňské záchranky předváděli zásah 
u simulované dopravní nehody se zraněním 
několika osob. I když to vypadalo jako při 
opravdové nehodě, naštěstí záchranáři v so-
botu na akci nikoho zachraňovat nemuseli. 
Parta dětí ukázku bedlivě sledovala. „Fakt 
zíráme, jak jsou záchranáři sehraní a co 
všechno dokážou,“ řekli kluci. 

„Moc se mi tu dnes líbí a je to tu bezva,“ 
přiznal pětiletý Ondra Macík, který měl co 
dělat, aby spořádal obrovský kopec cukro-
vé vaty. „Už jsem byl v zoologické zahradě 
a opice mi málem snědla banán,“ dodal chla-
pec s úsměvem. Jeho kamarád Honzík Bejvl si 
zase prozpěvoval písničku „Co jste hasiči, co 
jste dělali, že jste nám ten pivo, pivo, pivo-
várek shořet nechali“ Zřejmě ho inspirovalo 
vystoupení hasičů a výčepní pípa jednoho 
z pivovarů, určená samozřejmě pro vedrem 
zmožené tatínky malých návštěvníků.

„Docela jsme se rozmýšlely, jestli sem dnes 
jít nebo ne, ale nakonec jsme i letos přišly, 
protože vždycky je tu mnoho atrakcí pro 
děti, hodně zajímavého k vidění i k po-
učení,“ řekla maminka osmiletých dvojčat 
Soni a Táni, Pavlína Synáčová. A holky si 
užívaly kolotoče a sledovaly taneční vystou-
pení, protože je tancování baví. Podívaly se 
i do hasičského vozu a z disciplin v zoologic-
ké zahradě si přinesly mnoho obrázků a cen. 
„Rovnou odsud se pojedeme vykoupat 
na Bolevák, protože jsme celé propocené,“ 
dodala maminka Pavla.

Dětský den se opět vyvedl
Den dětí v zoologické zahradě byl plný sou-
těží, nechybělo mimo jiné oblíbené malování 
na obličej a další atrakce, které byly pro děti 
úplně zdarma. 

Malí i velcí byli nadšeni i z „klasických“ dis-
ciplín, jako je skákání v pytli, házení míčkem 
nebo lovení rybiček. Největší radost ale měly 
ze získaných odměn. Největší „atrakcí“ ale 
zůstala samotná Zoo, na jejíž provoz přispívá 
teplárna již léta milion korun ročně. Spoko-
jeni byli pořadatelé i děti.

„Jsem rád, že můžeme dětem připravit osla-
vu jejich svátku, a naší největší odměnou je 
jejich spokojenost,“ přiznal generální ředitel 
Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela. 

Každoroční návštěvníci Dětského dne s Pl-
zeňskou teplárenskou mohou být tedy 
v klidu. Příští rok se tu určitě setkají znovu 
a zase tu bude spousta atrakcí, dobrého jíd-
la, pití, houpačky, kolotoče. A zase mezi ně 
přijdou ti, kteří každodenně zachraňují živo-
ty těch, kdo se ocitli v ohrožení. 

Žhavý den kropili hasiči
Vlastnoručně namalovaný obrázek s oblíbeným zvířetem, to byla vstupenka na tradiční Dětský den s Plzeň-
skou teplárenskou. Ta opět organizovala den plný zábavy, zážitků, her a nových dobrodružství v prostoru ZOO 
a před amfiteátrem v sobotu 7. června.
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Jakým způsobem byl v době svého vzniku vy-
tápěný dům na rohu dnešní Bezručovy ulice 
a ulice B. Smetany, přímo naproti dnes pra-
voslavnému chrámu sv. Anny, to jeho majitel 
Miroslav Tropp samozřejmě neví přesně. Ví 
jen tolik, že byl postaven jeho předky v 17. 
století a že v té době byly domy vytápěny po-
mocí krbů, nebo moderněji kamen. Kamna 
v něm už zcela jistě byla v roce 1829, když 
majitelův pra pra příbuzný Ignác Tropp žádal 
městské úřady o povolení k přestavbě domu. 
Žádosti bylo vyhověno, dům povyrostl o jed-
no patro a dodnes si zachoval podstatu své 
tehdejší podoby.

„Až do letošního roku se ve všech bytech 
topilo plynem. Vzhledem k tomu, že jiný 
svůj dům v Plzni jsem už před několika lety 
nechal připojit na systém centralizovaného 
zásobování teplem Plzeňské teplárenské 
a osvědčilo se mi to, těšil jsem se, až tep-
lárenské roury dorazí i do Bezručovky,“ říká 
M. Tropp.

Jaké výhody od připojení na teplárenskou síť 
očekáváte?

Především větší pohodlí. Z provozu jsem 
vyřadil a vyhodil celkem šest plynových 
kotlů, které vytápěly nejen byty, ale i ob-
chod v přízemí. Šest kotlíků – šest starostí. 
Teď mám ve sklepě předávací stanici, kte-
rá upravuje až 130 stupňů horkou vodu 
o vysokém tlaku z primárního potrubí, 
vedeného pod povrchem ulice, na běžné 
parametry. Tato stanice je majetkem Plzeň-
ské teplárenské, ta ji dálkově kontroluje, 
v případě poruchy existuje nonstop dispe-
čink na čísle 800 505 505.

Náklady na vytápění nebyly předmětem va-
šeho kalkulu?

„Samozřejmě. Měl jsem s instalací nového 
systému nějaké náklady a hlavně spous-
tu práce, ale počítám s tím, že v konečném 
výsledku bude toto topení levnější než ply-

nové. Ale přiznávám, že to pohodlí je pro 
mě důležitější.“

Spokojeni jsou i nájemníci. Jedna z nich, 
Růžena Mašková, která v domě nejen bydlí, 
ale i provozuje obchod s domácími potře-
bami, si nové vytápění nemůže vynachválit: 
„Najednou máme teplo nejen v bytech a já 
v obchodě, ale v celém domě. Jeho histo-
rické silné zdi už začínají být prohřáté a to 
dává pocit útulnosti. A je to úplně bez sta-
rostí, stačí otočit regulátorem na radiátoru.“

Bez problémů bude i rozúčtování nákladů 
mezi jednotlivé nájemníky. Díky moderním 
technologiím má každý byt své vlastní měři-
dlo spotřeby tepla.

A tak jedinou vadou na kráse vytápění 
z Plzeňské teplárenské je několik trubek 
a měřidel ve sklepení domu. Klenutý prostor 
tak přišel o trochu své romantiky. Jinak se ale 
staré s novým shoduje náramně.

Poznej tisíc rozdílů

Nové do starého, jak se to rýmuje?

Montáž výměníku v historickém domě Miroslava Troppa.

Ano – těch pár trubek a měřidel, to je dnes celý „výměník“,  
neboli předávací stanice pro celou budovu.

Historický dům na rohu Bezručovy ulice a ulice B. Smetany v centru 
Plzně se dočkal nového bezproblémového topení.

Stavba spalovny komunálního 
odpadu ZEVO Chotíkov začala 

letos na jaře. Nejdříve se zavrtávala 
do země (foto vlevo), pak začala 

růst do výšky (letecké foto).  
Jak vypadá právě dnes?  

To můžete zjistit každý den  
– aktuální fotografii najdete vždy na

www.spalovna.info



6

Kde vzniká  
nejvíc odpadu?
Zdálo by se, že množství odpadu kopíru-
je výši průměrné mzdy, protože nejvíc ho 
vytvářejí Středočeši, což je podle statistiků 
ovlivněno masivním stěhováním obyvatel 
Prahy právě do tohoto kraje. To jim přiná-
ší odpadkové „vítězství“ se 372 kilogramy 
ročně na osobu. Jenže spekulaci o souvis-
losti výše mzdy a množství odpadu popírá 
fakt, že hned druzí jsou Severočeši, následo-
vaní obyvateli kraje Vysočina. Náš Plzeňský 
kraj vytváří podle statistiků úplně nejméně 
odpadů ze všech – pouhých 231 kilogramů 
na hlavu.

Západ Evropy  
– hory odpadu
Nejvíce komunálního odpadu v rámci EU vy-
tvářejí v Německu – 611 kg na osobu, před 
nimi jsou už v Evropě jen Švýcaři s 694 kilo-
gramy. Další v pořadí jsou Rakušané (552), 
Irové (572) a Francouzi (534). Na chvostě 
odpadového žebříčku jsou Rumuni (271) 
a těsně před nimi právě naše republika (308).

Skoro by se zdálo, že to možná naši statistici 
z Eurostatu nebo ČSÚ nějak popletli, proto-

Odpady – v Plzni lépe a levněji

že více komunálního odpadu než Češi podle 
nich produkují i v Bosně a Hercegovině (340), 
Bulharsku (460), na Slovensku (324), v Pol-
sku (314) i v Maďarsku. Také statistický údaj 
o tom, že 20 % komunálního odpadu se v ČR 
využívá ve spalovnách, se nám v Plzeňské 
teplárenské zdá poněkud nadsazený… ale 
budiž, zkontrolovat to nemůžeme.

Jak se odpadu zbavit
Zajímavé jsou i údaje o tom, jak se v ČR od-
pady likvidují:

Kompostování 3%

Spalování 20%

Recyklace 21%Skládkování 56 %

Po uvedení naší plzeňské spalovny ZEVO 
Chotíkov do provozu, se zvedne podíl 

spalování/energetického využití odpadu 
na cca 23 %, protože se bude řadit k menším

spalovnám s kapacitou necelých 100 tisíc tun 
odpadu ročně.

30 miliard
Svozu odpadu se v ČR věnuje celá řada  
firem, k největším hráčům na tomto trhu  
se řadí skupina A.S.A., společnost Marius 

Pedersen, Pražské služby, AVE 
CZ a SITA CZ. 

Celkové tržby se pohybují 
kolem 30 miliard ročně a na-
příklad společnost Marius 
Pedersen poslala loni domů 
do Dánska podle údajů z tis-
ku dividendu 530 miliónů Kč, 
o rok dříve to bylo 400 miliónů.

Plzeňská teplárenská nehledá 
ve svozu plzeňského odpa-
du zisk. Považuje tuto práci 
za veřejnou službu pro svého 
jediného akcionáře – měs-
to Plzeň, a tím samozřejmě 
především pro občany, kteří 
v něm žijí.

Napsali o nás:

Češi za rok vytvoří 24 miliónů tun odpadu. Ale toho čísla se nelekejte, protože většinu z toho, přes 20 miliónů, mají  
na svědomí podniky, především stavební firmy. Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných 
živnostníků, bylo loni vyprodukováno 3,2 miliónu tun. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá v průměru 307 kilogramů 
komunálního odpadu.
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Blíží se Vánoce, svátky klidu, při nichž se odpaluje nebývalé množství rachejtlí a ohňostrojů 
s jejich nádhernými světelnými i zvukovými efekty. Profesor chemického inženýrství Kamil 
Wichterle zkoumal, co přinášejí do ovzduší:

„Během ohňostroje zpravidla vzroste koncentrace kovů v polétavém prachu ve formě ag-
resivních částic na deseti až stonásobnou úroveň běžného stavu a pokles trvá i několik 
dní. Typický mrak páchnoucích spalin, bloudící po ohňostrojích při obvyklé zimní inverzi 
při zemi městem, obsahuje i neobvyklé složky jakými jsou lithium, arsen, chrom, nikl, 
kobalt, vanad, selen, lanthan a cer.“

Prof. Wichterle zmiňuje i olo-
vo. Dusičnan olovnatý, u nás 
zakázaný, často jako oxidovadlo 
najedeme v pyrotechnice asij-
ské produkce. Hoření zábavné 
pyrotechniky produkuje také 
oxidy síry a dusíku. Vzniklé čás-
tice aerosolů jsou tak do značné 
míry tvořeny rozpustnými, a tedy 
snadno vstřebatelnými solemi již 
zmíněných méně běžných, a tedy 
lidskému tělu spíše nepřátelských 
kovů.

„Produktem ohňostrojů jsou také 
lahůdkové chlorované organic-
ké látky typu polychlorovaných 
dioxinů a přízemní ozón,“ vypo-
čítává dále Wichterle. „Rachejtle 
a ohňostroje tak produkují po-
zoruhodný chemický koktejl. 
Kdyby cokoliv z něj vypouštěla 
do ovzduší nějaká fabrika, stá-
lo by to ekologickým aktivistům 
za pěkný kravál“.

Takže i otrlého chemika, přivyklé-
ho na drsnější ostravské ovzduší, 
jímá podle jeho slov hrůza. 

Jděte si šluknout
Plzeňská teplárenská patří i přes řadu ekologických opatření stále ještě k nej-
větším znečišťovatelům životního prostředí v Plzeňském kraji. Není divu, vždyť 
je tu také zdaleka největším výrobcem energie. Její produkce emisí se také 
snadno a přesně měří, na rozdíl třeba od individuální silniční dopravy. Ale exis-
tují i další zdroje znečištění, a to zdaleka ne zanedbatelné, které lidé přehlížejí 
bez povšimnutí.

BĚH PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ

Scénář: Roman Jurečko
Režie: Tomáš Drápela
Odborný poradce: Martin Straka
Hrají: Občané města Plzně

Prvního ročníku běhu se zúčastnilo:
243 občanů Plzně i přespolních

9 kočárků
12 psů

Podrobnosti o výsledcích najdete 
na www.pro-sport.cz

KONEC

Ať už s ohňostrojem, nebo bez něj, Plzeňská teplárenská vám přeje  
hezké Vánoce, veselého Silvestra a šťastné vykročení do nového roku 2015.
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TAJENKY

ŘÍMSKÁ
DVOJKA

ADOLF
(DOMÁCKY)

ČISTIT
PRÁDLO
VODOU

SETNINA
ČÁST
VOZU

VOJENSKÁ
JEDNOTKA

BRÝLE
POLSKÁ
LETECKÁ
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GERMÁNSKÝ
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TRNOVNÍK
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ŠACHOVÝ
VELMISTR

VELKÁ
ŠIROKÁ
NÁDOBA

SIBIŘSKÝ
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ITÁLIE
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DRUH
PAPOUŠKA
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(Z NĚM.)

VZÁCNÝ
PLYN

ČÁST
TEXTU
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LETADEL
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KŮŇ
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ZVÍŘE

DVOUKOLOVÝ
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MOHAMEDŮV
DRUH

HON

SOUPEŘ

JESTLIŽE
(SLOVENSKY)

SPZ
STRAKONIC

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

SPZ
SOKOLOVA

NA KTERÉ
MÍSTO

STAROŘÍM-
SKÁ MINCE

VÝMĚRA
POZEMKU

MALÁ
OSA

DRUH
DŘEVINY

KONEC
ŠACHOVÉ

PARTIE

ČÁST
STÉBLA

OPEŘENEC
POVEL
VOZKY

DOPRAVNÍ
PODNIK

(ZKRATKA)

ZPŮSOBIT
RÁNU

TOVÁRNA
OBRÁBĚCÍCH

STROJŮ
(ZKR.)

UNIVERZITA
KARLOVA

NÁSTROJE
K POHÁNĚNÍ

ČLUNŮ

ZN. AMERICIA

ORIG. PRAŽ.
SYNKOPIC.

ORCHESTRŮ

UMĚNÍ
(ZASTARALE)

ZNAČKA
SVÍČEK

DOKTOR
FILOZOFIE

BÝT
VZPŘÍMEN

TADY

ČIRÁ
KAPALINA

JM. ZPĚV.
MACHÁLKOVÉ

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
NOVÁKA

ŠLÉPĚJ

MENŠÍ
LITERÁRNÍ

ÚTVAR

KLEPÁNÍM
OHLEDAT

OBRN. TRAN-
SPORTÉR

OCTAN

ČÁST
OBLIČEJE

LOK

LATINSKÁ
ZKR. ESENCE

SPRÁVCE
(HRADU)

4. DÍL
TAJENKY

JMÉNO
ZPĚVAČKY

LANGEROVÉ

KDO MÁ RÁD
LES

ÚSPĚŠNÁ
SKLADBA

SOUZVUK
TÓNŮ

ŘADA POPO-
JÍŽDĚJÍCÍCH

VOZŮ

ČAJOVÁ RŮŽE

STRUNNÝ
NÁSTROJ

FRANCOUZ.
SPOJKA

JEMNÁ
PÁRA

ŽENSKÝ
HLAS

CHEM. ZN.
HLINÍKU

1000 KG

CHILSKÝ
OSTROV

STAROČESKÉ
ZÁJMENO

MONGOLSKÝ
PASTEVEC

BITKA

DĚJSTVÍ

NA ONO
MÍSTO

IBEROAME-
RICKÁ PLA-

TIDLA

VELIKÁN

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

ZÁKRSEK

AMERICKÁ
TISKOVÁ

AGENTURA

STROP

CELNÍ KÓD
MAROKA

OBDĚLÁVAT
PŮDU

JÁ
(ŠPANĚLSKY)

NÁSOBENO

KOMORNÍ
ORCHESTR
(ZKRATKA)

OSAMOCENA
VODNÍ

ŽIVOČICH
OKRÁŠLENÍ

JMÉNO CHA-
ČATURJANA

CUKRÁŘSKÝ
VÝROBEK

DOSTATEČNÉ
MNOŽSTVÍ
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