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Ve stínu spalovny

V Plzni není „bordel“
Od začátku září letošního roku se o svoz
většiny komunálního i tříděného odpadu
v Plzni stará nová dceřiná společnost Plzeňské teplárenské – Čistá Plzeň, s.r.o. Tento
úkol jsme dostali od města Plzně. Rozjezd
Čisté Plzně nebyl a ani nemohl být bezchybný. V čem je problém?
Za prvé – Plzeň jako jediné město v naší zemi
nemělo k dispozici téměř žádná data o tom,
co se s odpadem, kterého je ze zákona vlastníkem, vlastně na území města děje. To není
kritika, to je prosté konstatování.
Za druhé – neměli jsme s tak komplikovaným
systémem žádné zkušenosti. Když tudíž s něčím tak složitým, jako je svoz odpadu, začínáte
na zelené louce, nemůže to být bez problémů.
Ze dne na den máme na starosti 20 tisíc sběrných nádob na komunální odpad, z nichž
některé se musejí vyvážet opakovaně. Celkem to vychází na 30 tisíc vyprázdněných
popelnic a kontejnerů týdně. Z mnoha
důvodů neproběhla registrace všech zákazníků v jeden moment na sto procent – a ani
proběhnout nemohla. Z toho pak vyplynuly problémy se stanovením svozových tras.
V jednom týdnu se ozvalo až pět stovek občanů se stížností na nedostatky ve vyvážení
odpadu – těm všem se i já osobně omlouvám
za způsobené problémy.
Ale jako matematik, byť už bývalý, mám rád
řeč čísel. Stěžuje-li si z přibližně dvaceti tisíc zákazníků pět set, představuje to 2,5 %.
Jako dlouhodobý stav by to bylo tragické,
při zaběhnutém provozu bude každá, byť
i jedna jediná stížnost více, než kolik je
možno tolerovat. Ale při rozběhu složitého
systému prostě k chybám dochází.
Úkolem Čisté Plzně teď je všechny nedostatky rychle odstranit. Troufám si tvrdit,
že až toto vydání čtvrtletníku Plzeňské
teplo dorazí do vaší poštovní schránky,
bude už zdrcující většina chyb minulostí.
Zaběhnutý nový systém bude efektivnější,
k zákazníkům vstřícnější a také pro ně přibližně o polovinu levnější.
Proto mi dovolte, abych proklamační prohlášení některých lidí, že je v Plzni bordel,
jednoznačně odmítnul. V Plzni není bordel
a město se netopí v odpadcích. Jsou ale
místa, o kterých nevíme, na některé prostě
zapomeneme. A tam se nám nedaří. Věřím,
že si vše časem „sedne“ a nový systém přinese zlepšení nám všem.

Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

Zpráv a informací o stavbě spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov se v posledních
letech objevily v médiích doslova tisíce, ale
tak trochu v jejím stínu probíhá další stavba.
Nenápadná, ale bez ní by spalovna dávala jen
poloviční smysl. Zůstala by opravdu jen pouhou spalovnou k likvidaci odpadu. Cílem ale
je, aby v ní byl komunální odpad nejen zlikvidován, ale také energeticky využit k produkci
horké vody k vytápění a elektřiny k dodávkám do elektrizační soustavy.

se tak kromě trvalého zdroje tepla pro tuto
oblast Plzně i zdrojem záložním pro případ
poruchy dodávky tepla z centrálního zdroje
Plzeňské teplárenské.

Horkovod

Kabel

Z okraje severního předměstí v prostoru Košutky je k chotíkovské spalovně pod zemí
uložen nový horkovod, který spojí tento
nový zdroj tepla s dosavadní horkovodnou
sítí – přesně podle původního plánu. A stane

Souběžně s horkovodem je v zemi uložený
i nový kabel vysokého napětí 22 kV. Měří
sedm kilometrů a prostřednictvím rozvodny
Plzeň–sever je napojený na celostátní síť společnosti ČEZ. Přišel na 17,5 milionu korun.

Horkovod měří 7,3 km a oproti původním
předpokladům bude o něco levnější a přijde
přibližně pouze na 300 miliónů korun. Dotace z Ministerstva životního prostředí pokryje
z této částky plných 80 miliónů, tedy téměř
30 procent.

Spalovna Kodaň
Zpravodajský server iDNES přinesl nedávno
zajímavou informaci o stavbě spalovny komunálního odpadu v Kodani. Její technologie
je principiálně shodná s technologií spalovny
ZEVO Chotíkov, jejíž stavba je před dokončením.

Je „pouze“ čtyřikrát větší a sedmkrát dražší. A výhled na ni nebude vadit ani dánské
královně.
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Dětský den s ranní sprchou
Poslední květnovou sobotu 30. května od deseti do sedmnácti hodin připravila Plzeňská teplárenská u příležitosti svátku všech dětí Dětský den 2015, na který již tradičně pozvala všechny děti z Plzně a okolí. Vstupenkou
do plzeňské zoologické zahrady byl pro všechny děti do patnácti let vlastnoručně namalovaný obrázek jakéhokoliv zvířete. A že se těch „papírových zvířatek“ sešlo! Na děti čekala spousta her a vystoupení.
ukázky, které předvedli příslušníci Městské
policie Plzeň. Líbily se jim zákroky proti nebezpečným pachatelům za asistence vycvičených
psů. Současně strážníci předvedli v akci vozítka
Segway, na kterých povozili ty nejmenší, a nechyběly ukázky základů sebeobrany.
V rámci Dne dětí se prezentovala i Policie
České republiky. Návštěvníci bez rozdílu
věku si mohli přímo na těle vyzkoušet neprůstřelnou vestu nebo si nechat sejmout otisky
prstů. V pestrém programu se prezentovala
i Stanice mladých techniků v Plzni s modely
letadel i vrtulníků a samozřejmě s oblíbenou
stavebnici Merkur. Ta se stala rájem nejen
dětí, ale i dospělých.
„No jasně, Merkur byla stavebnice mého
dětství,“ přiznal pětatřicetiletý Tomáš, který
přišel na Den dětí se svojí osmiletou dcerou
Vaneskou. Ta byla ze stavebnice přímo nadšená. „Já si moc s panenkama nehraju. Mě
víc baví něco tvořit, třeba z Lega nebo hry,
nad kterými musím přemýšlet. Moc mě baví
například Aktivity a tak. A Merkur se mi líbí
moc. Měli jsme nějaké výtvory ze stavebnice
vystavené ve škole,“ prozradila Vanesa. Merkur byl a je prostě neodolatelný.
Populární Dětský den pořádá Plzeňská
teplárenská každoročně ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně
a Hasičským záchranným sborem již více než
deset let. V příjemné atmosféře se i letos akce
konala v těsném sousedství zoo v prostoru
před správní budovou. Tedy mimo samotný
vnitřní prostor zahrady, aby zvířata měla potřebný klid. Otevřen byl i populární Dinopark
v areálu zahrady.
Ráno to nejdřív vypadalo na úplný propadák,
protože se k zemi snášel drobný hustý déšť.
Ale před polednem pršet přestalo, a tak si
děti svůj velký den hodně užily! O zábavu nebyla nouze a všichni účastníci se dobře bavili.

Hasiči a spol.
Před zahradou připravili členové Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje spolu se Zdravotnickou záchrannou službou
ukázky ze zásahů i slaňování nebo zásah
u chemické havárie. Hasičský záchranný sbor
na místě vystavoval moderní zásahovou
techniku a do stanu hasičské prevence mířily
desítky dětí. Pro ně byly připraveny nejrůznější soutěže, testy a úkoly.
„Musel jsem znát čísla, která bych zavolal
v případě nějakého neštěstí. Třeba na záchrannou službu nebo na policii,“ řekl šestiletý Petr
Broník. „A všechna čísla jsem zvládl dobře,“
pochlubil se. To předškolák Viktor byl zase
nadšený z atrakcí, které tu byly, a nejvíc se
mu líbilo na skluzavce a trampolíně. Z jedné
ze soutěží si odnesl barevný balonek a během
odpoledne nasbíral ještě spoustu sladkých
odměn a dárečků. Větší děti zase zajímaly

Mezi účastníky zábavného dne přišli v sobotu
i studenti Vyšší odborné školy zdravotnické
v Plzni. Před zraky diváků předvedli to, co musejí umět zubní technici, a došlo i na ukázky
očního vyšetření – screeningu zraku. V kulturním programu se pak moc líbilo vystoupení
sportovně tanečního klubu Pilsen Jaguars. Ten
předvedl ukázky akrobatického cheerleadingu
a za svůj výkon sklidili účinkující velký potlesk.

la respekt všech návštěvníků. „Docela jsem se
tu bál,“ přiznal desetiletý Šimon z Plzně. „Byl
jsem zvědavý na mambu černou i kobru královskou, protože o těch jsem si hodně přečetl.
No, ty kdyby se dostaly z terária, to by byl asi
mazec,“ řekl chlapec s obavou. Návštěvníci se
ale nemusejí obávat, že hadi utečou – zejména tady se velmi dbá na bezpečnost.
„Terária jsou několikanásobně jištěna a tři
chovatelé absolvovali ve Švédsku speciální školení jak zacházet s jedovatými hady,“
ubezpečil všechny ředitel plzeňské zoo Jiří
Trávníček. Podle vedení zoo by expozice
nejjedovatějších hadů světa měla mít pro
návštěvníky i osvětovou funkci. Proto jsou
připravené naučné tabule s ukázkami různých typů jedů, uštknutí a jedových zubů.

Za rok na viděnou
Letošní Dětský den s Plzeňskou teplárenskou byl i příležitostí prohlédnout si
rekonstruovaný areál Lochotínského parku.
Návštěvníci zábavného dne mohli odpočívat
na zbrusu nových lavičkách, odpočinout si
v příjemném altánku nebo obdivovat opravený amfiteátr.

Do zoo brána otevřená

Poslední květnovou sobotu na akci s Plzeňskou teplárenskou prostě na nudu nebyl
čas. Areálem zněly písničky z diskoték, děti
malovaly, soutěžily, skákaly na trampolíně,
klouzaly se na skluzavce, nechaly si pomalovat obličej nejrůznějšími obrázky a pestrými
barvami. A tak jsme tu mohli zahlédnout
tygříky, opičky, kočičky a další oblíbená
zvířátka. Když účastníkům vyhládlo, mohli ochutnat spoustu nachystaných dobrot

Kdo se nabažil atrakcí
a soutěží, nenechal si
ujít prohlídku zoologické zahrady. A tam
bylo k vidění hodně
novinek. Tradičně se
líbili nosorožci, děti
byly zvědavé na tříměsíčního výrečka
filipínského, který
podle svého kmotra sexuologa Radima Uzla
dostal jméno Radim.
Ovšem hodně velký
zájem návštěvníků byl
o zbrusu novou expozici nejjedovatějších
hadů světa nazvanou
„Království jedu“. Nejjedovatější had světa, australský taipan menší,
kterého nikde v Česku kromě Plzně neuvidíte,
je součástí této nové expozice, kde je k vidění
12 druhů jedovatých hadů. Například kobra
královská, mamba černá, obávaní afričtí jedovatí hadi, různé druhy chřestýšů i stromových
zmijí ze Střední a Jižní Ameriky. Je tu komplet
celá nejjedovatější čtyřka. Nová expozice budi-

u stánků. Jen to sluníčko se zpočátku někde
loudalo, ale po třetí odpoledne už dorazilo i sem. Spokojenost všech, kteří přišli,
byla dokonalá, ceny rozdány do poslední.
A už teď se všichni těší na příští rok, kdy
se zase sejdou před zoologickou zahradou
na tradičním Dětském dnu s Plzeňskou teplárenskou.
(ol)
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Báječný vynál
Tepelné
čerpadlo?
Princip tepelného čerpadla je znám už dlouho a laikovi
tak trochu připadá jako získávání energie z ničeho. Má
při vytápění své nesporné přednosti, ale není samospásným řešením.

Princip

předá své teplo chladivu, jež je poté stlačováno kompresorem. Při tomto procesu
dochází k ohřátí, což umožňuje předání
energie do topné soustavy. Zní to zmateně,
ale opravdu to funguje.

Tepelná čerpadla patří mezi zařízení, která
fungují na principu získávání nízkopotenciálního tepla ze svého okolí – vzduchu, země

Z uvedeného je zřejmé, že tepelné čerpadlo
je závislé na dodávce elektrické energie.
Distributor elektřiny v naší zemi poskytuje
k tomuto účelu zvýhodněnou cenu, aktuálně 2,30 Kč/kWh, a to po 22 hodin denně.
Majitelům rodinných domků se navíc tato
zvýhodněná cena vztahuje i na spotřebu
veškeré elektřiny pro všechny domácí spotřebiče – pračku, ledničku, televizi atd. Je to
pro ně tedy dvojnásob výhodné.

či vody. Každé tepelné čerpadlo má v sobě
zabudovaný kompresor využívaný ke stlačování chladiva, čímž dochází k následnému
přehřátí. Díky tomuto jednoduchému procesu se tvoří teplo, které se využívá například
k topení nebo ohřevu teplé vody.
Nejvíce je využíván princip vzduch/voda.
Tepelné čerpadlo přitom nasává teplo
z okolního vzduchu, který díky výparníku

Ceny tepla v některých českých městech pro rok 2015
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Tři skupiny
„Kdybych měl rodinný domek na místě,
kam vede pouze elektřina a kde není systém centrálního zásobování teplem, bylo
by uplatnění tepelného čerpadla pro vytápění zajímavým a výhodným řešením,“
tvrdí energetický poradce Petr Ptáček. „Poměrně vysoké pořizovací náklady a potřeba
relativně časté údržby by byly vyváženy
nízkými dalšími provozními náklady, především díky zvýhodněné sazbě za odběr
elektřiny. Rozhodně by tam bylo tepelné
čerpadlo ekonomičtější a ekologičtější než
elektrické přímotopy a pohodlnější než topení tuhými palivy.“
V lokalitách, kde je možno se připojit
na rozvodnou síť zemního plynu, se plyn
stává pro tepelná čerpadla velkým konkurentem, zejména v hustější zástavbě,
protože tepelné čerpadlo může být někdy, zejména je-li starší, poměrně hlučné.
Celková výhodnost tepelného zařízení je
závislá na mnoha faktorech, proto nelze
obecně říci, že je výhodnější tepelné čerpadlo, nebo plynový kotel. Každý objekt
je nutno posuzovat samostatně. „Objekty
s malou tepelnou ztrátou, např. pasivní
domy, mají tak malou spotřebu, že rozdíl
v počáteční investici nebude kvůli malé
spotřebě tepla návratný. V případě velkých
výkonů tepelných čerpadel vzniká problém
s rezervovanou kapacitou elektřiny, s hlukem, s počáteční investicí v řádech miliónů
korun, s údržbou, servisem i obsluhou,“ vysvětluje Ptáček.
Do třetí skupiny pak spadají městské aglomerace, kde připadá v úvahu připojení
na systém centrálního zásobování teplem.
Z pohledu už dvakrát zmiňovaného pohodlí
nemá tzv. „dálkové“ vytápění konkurenci,
jedná se o skutečnou dodávku „na klíč“.
Ekonomika vytápění z centrálního zdroje
je pak dána cenou, za niž teplárna teplo
dodává.
Vzhledem k tomu, že cena tepla v Plzni je pro
zdrcující většinu zákazníků 512 Kč/GJ včetně
DPH, tedy skoro nejnižší v republice (viz graf
na str. 4), je dodávané teplo včetně služeb
od Plzeňské teplárenské výhodnější proti tepelným čerpadlům i plynovým kotlům.
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S teplárnou nejlépe
Králova slova potvrzuje i důchodce Jiří
Reich z Plzně. Bydlí v rozlehlé polovině velké prvorepublikové dvojvily s impozantní
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lez! Ale ne pro každého...
halou a vysokými stropy. Kdysi pracoval
jako technik v plynárnách, a tak měl k problematice vytápění vždycky blízko.

nů, pro větší objekty ne úplně vhodná. To
poznaly i Lesy ČR ve své moderní administrativní budově v Sukově ulici v Plzni.

„Původně jsem dům vytápěl plynem, protože jsem od plynáren měl jako zaměstnanec
zvýhodněnou cenu. To už samozřejmě dávno vzal čas. Asi tak před necelými patnácti
lety jsem vsadil na tepelné čerpadlo, jenomže jak šel čas, začalo být více poruchové.
Vyžadovalo častou údržbu a během chladných dnů nejenže stoupala spotřeba
elektřiny, ale čerpadlo nebylo schopné ani
dům dostatečně vytopit, ani ohřát teplou
užitkovou vodu,“ vzpomíná J. Reich. „Chtěl
jsem něco jednoduššího a nenáročného
na provoz.“

„Podle původního projektu měla být tato
nová budova připojena na systém centrálního zásobování teplem, tedy na Plzeňskou
teplárenskou. Jenže tehdy prodejce tepelných čerpadel přesvědčoval, že se tu vyplatí
tepelné čerpadlo s návratností sedm až osm
let,“ říká Jaroslav Švojgr, který má tuto věc
na Krajském ředitelství Lesů ČR na starost.
S postupujícím časem ale bylo tepelné čerpadlo stále poruchovější a i jeho obsluha
byla poměrně komplikovaná. „Ročně už
nás stály opravy šedesát až sedmdesát tisíc
korun, plus náklady na pravidelný servis.
Nechali jsme si tedy vypracovat odborný posudek, finanční porovnání nového
tepelného čerpadla versus připojení na teplárnu,“ popisuje postup řešení J. Švojgr.

Před pěti lety tedy nechal svůj dům připojit
na systém centrálního zásobování teplem
Plzeňské teplárenské. A udělal to mazaně –
investoval do vlastní předávací, lidově řečeno
výměníkové, stanice. Ta vzhledem k technickému rozvoji už nepředstavuje velký
dům na sídlišti, ale malou skříňku ve sklepě. Díky této investici nakupuje J. Reich
teplo z tzv. primárního potrubí za cenu 367
Kč/GJ včetně 15% DPH. Vynaložené náklady se mu tedy rychle vrací. „Už pět let jsem
s dodávkami tepla od Plzeňské teplárenské
naprosto spokojen,“ tvrdí Jiří Reich.

Na tepelná čerpadla přitom ale nezanevřel. „Mám tepelné čerpadlo instalované
na chalupě na venkově. Je nastavené na temperování objektu na 9 stupňů Celsia. Když
tam přijedeme, nastavíme teplotu výše,
jedeme si do Klatov na kávu, a když se vrátíme, máme už tepleji,“ pochvaluje si.

Větší objekt
– větší problém
O tepelných čerpadlech se teoreticky tvrdí,
že se jedná o zařízení spíše malých výko-

Při
zhodnocení
provozních
nákladů,
pořizovacích nákladů na potřebné nové tepelné čerpadlo a na rozsah a složitost oprav,
servisu a ovládání se Lesy ČR přiklonily k připojení na rozvody Plzeňské teplárenské. To
je přišlo na 350 tisíc korun. Nabídky na nové
tepelné čerpadlo přesahovaly částku jednoho miliónu s návratností 28 let.
„Na
Plzeňskou
teplárenskou jsme
připojeni od listopadu loňského
roku, a tak údaje
za celý rok ještě
nemůžeme přesně
porovnávat,
ale
vypadá to, že se
naše předpoklady
naplnily. A hlavně –
topili jsme tu celou
zimu bez jediného
problému,“ uzavírá Jaroslav Švojgr.
V podobné situaci jako Lesy ČR se
ocitla společnost
Osvětlení se sídlem v plzeňské
Boettingerově
ulici. Tepelné čerpadlo jim instalovala v roce 2005 firma
z Kolína a uzavřela i dlouhodobou smlouvu
na servis. Během let začalo být čerpadlo poruchové a tím nad očekávání rostly náklady
na jeho provoz.
„Umíte si asi představit náklady na opravu,
když museli například přijet čtyři montéři
až z Kolína. Měli jsme problémy i se softwarem řídicí jednotky, který byl od jakéhosi
subdodavatele a servisní společnost neuměla upravit chod tepelného čerpadla našim
měnícím se požadavkům,“ popisuje potíže
Bohuslav Prokýšek ze společnosti Osvětlení.

Dali tedy pro budoucí topné sezóny přednost dodávkám od Plzeňské teplárenské,
technická příprava je přitom vyšla na 280
tisíc korun. Náklady na nové tepelné čerpadlo by podle jejich údajů činily 750 tisíc
korun s návratností 28 let.

„Možná, že nové, modernější tepelné
čerpadlo by umělo lépe vyhovět našim
požadavkům, například ohřívat teplou
užitkovou vodu alespoň na 60 stupňů, ale
Plzeňská teplárenská nám dala cenově daleko lepší nabídku a i provozní náklady
budou nižší,“ uzavírá B. Prokýšek.

Nedejte se nachytat
„V posledním asi tak roce jsme zaregistrovali reklamní a mediální kampaň
na podporu tepelných čerpadel. To by
bylo v pořádku, kdyby přitom její autoři
nevyužívali dost klamavé údaje,“ říká generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš
Drápela. Podle něj je velmi nesolidní předkládat zákazníkům jakési ideální provozní
náklady opřené jen o spotřebu elektřiny
a s předpokladem co nejnižších nákladů
na servis a opravy, jež pak neodpovídají realitě, a nezapočítat do nákladů počáteční
vysokou investici na pořízení samotného
tepelného čerpadla.
„Cílem takových obchodních nabídek bývá
jen prodej zařízení čísly omámenému zákazníkovi a pak děj se vůle boží, shánějte
někde jakousi firmičku z Horní Dolní,“ kroutí hlavou Drápela. „Druhou taktikou může
být prodej ne úplně špičkového zařízení sice
za nižší cenu, ale současně s uzavřením dlouhodobé smlouvy na servis a opravy – a to se
pak zákazník obvykle prohne. Plzeňská teplárenská je majetkem města a nějaké nekalé
praktiky nebo klamání občanů si tu prostě
dovolit nemůžeme. Naše teplo je v Plzni cenově i z pohledu uživatelského komfortu
nejvýhodnější. Jedinou chybou je, že naše
roury nevedou a nemohou vést ke každému
plzeňskému obydlí,“ říká otevřeně své názory T. Drápela.
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Za bukem

To zařízení je nenápadné, od pohledu nijak atraktivní a při té slávě se skromně krčilo za slavnostní tribunou. Ale bez něj by to přitom nefungovalo.

Koncem jara vyjely poprvé na pravidelné linky Plzeňských městských dopravních
podniků č. 27 a 33 dva elektrobusy Škoda
Perun HC, které jako prototypy postavila
společnost Škoda Electric. Plzeň se tak spolu s Barcelonou, Londýnem, Stockholmem,
Münsterem, Bonnem a Cagliari zapojila
do projektu ZeEUS, který v rámci spolufinancování podporuje Evropská komise celkovou
částkou 22,5 miliónu EUR. V našem městě se
k Plzeňským městským dopravním podnikům
a Škodě Electric připojila ještě Západočeská
univerzita a Plzeňská teplárenská.

Proč teplárna?
Odpověď na tuto otázku je jednoduchá –
protože Plzeňská teplárenská je největším
výrobcem energie v Plzeňském kraji a kromě tepla produkuje mj. i elektřinu. Novým
elektrobusům s výkonem asynchronního
motoru 160 kilowattů a maximální rychlostí
80 km/hod. totiž vystačí baterie jen na něco
málo přes dvacet kilometrů jízdy. Proto je
na konečné stanici na Košutce vybudována
rychlodobíjecí stanice, která po ujetí každého okruhu na lince během šesti až osmi
minut doplní do akumulátorů elektrobusů
potřebnou energii, již zprostředkovává ze
sítě transformátorová stanice. Technická
zařízení, která přišla na pět miliónů korun,
vybudovala právě Plzeňská teplárenská.

Ekologie není jen heslo
„Pro nás není ekologie jen heslo,“ říká generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš
Drápela. „Každoročně investujeme do ekologizace provozů samotné teplárny velké
desítky miliónů korun. Jenže my už dávno
nejsme největší znečišťovatel životního prostředí v Plzni, tím je doprava,“ vysvětluje.

„Proto jsme se zapojili i do tohoto projektu,
který zdánlivě nemá s Plzeňskou teplárenskou
mnoho společného. My ale počítáme s tím, že
až dostavíme významnou ekologickou stavbu
– spalovnu komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově nedaleko odsud – budeme ekologické
elektrobusy zásobovat ekologicky vyrobenou
elektřinou z odpadu, který by jinak bezúčelně
hnil na skládce,“ uzavírá T. Drápela.

Zahřejeme i novorozence
Za jeden milión korun se dá pořídit ledacos. Třeba půl miliónu rohlíků, půldruhé tuny svíčkové, luxusní auto nebo třicetidenní cesta kolem světa.
Anebo pět postelí. Vlastně – postýlek.
„Příchod na svět je pro dítě tepelným
šokem,“ říká primář Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni doc. Jiří
Dort, když vysvětluje potřebu speciálních
lůžek pro novorozence. „Vyhřívané lůžko
je zdravotnický prostředek k zajištění termoneutrálního prostředí pro novorozence,
což umožňuje vyhřívaná podložka a zdroj
tepla na horním panelu,“ využije ale v zá-

pětí odbornou terminologii. „První takové
lůžko jsme dostali v roce 1991, v současné
době jich máme osmatřicet. Slouží k observaci a právě k zajištění termoneutrálního
prostředí pro fyziologické novorozence bezprostředně po porodu i pro novorozence
nemocné, například při léčbě novorozenecké žloutenky, po chirurgických intervencích
a podobně,“ popisuje primář.
Město Plzeň jako jediný akcionář věnuje každoročně prostřednictvím Plzeňské teplárenské
plzeňské Fakultní nemocnici finanční dar –
jeden milion korun. Ten letošní bude využit
na nákup pěti takových dětských vyhřívaných
lůžek. Jedno totiž vyjde na 200 tisíc korun.
„Jsme rádi, že i nejmenší pacienti v Plzni se
stanou od prvních okamžiků života nejmladšími odběrateli tepla z naší městské teplárny,“
zažertoval si při podpisu darovací smlouvy primátor Plzně Martin Zrzavecký.
„Děti jsou naše budoucnost,“ doplnil ho už
vážně ředitel Fakultní nemocnice MUDr. Šimánek. „Některé potřebují při svém vstupu
do života specializovanou péči, a tak je nákup vyhřívaných lůžek pro ně tou správnou
volbou pro využití tohoto finančního daru
od města a teplárny.“
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Změna skupenství
aneb Konec třicetiletí páry
Trocha fyziky
Fyzika je pro teplárenství důležitá věda, ale my ji zde použijeme jen jako upoutávku. Podle fyzikální definice se
může látka vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Plzeňská teplárenská dodává zákazníkům energii v případě tepla prostřednictvím vody, a to v jejích dvou skupenstvích – buď v plynném jako páru, nebo kapalném jako
horkou vodu. Oba způsoby transportu energie mají své výhody i nevýhody, ale pro dodávky tepla k vytápění
se díky rozvoji moderních technologií stále více hodí horká voda a stále méně pára. A proto i jednomu z kdysi
významných parovodů v Plzni zazvonil umíráček.

Parovod versus horkovod
Parovod známý jako „MOVO“ sloužil od roku 1985 jako zdroj technologické páry převážně pro Železniční opravny a strojírny, tedy dnešní
MOVO. Pára v něm dopravovaná měla teplotu kolem 250 stupňů Celsia, přetlak 1,1 MPa a přenosovou energetickou kapacitu 60 MWt,
parní potrubí mělo průměr 350 mm. Když pára v místě určení předala
svoji energii a kondenzovala na vodu, přivádělo ji nazpět vodní potrubí o průměru 150 mm.
Nyní parovod nahrazuje horkovod s vodou o teplotě 100 stupňů Celsia
v létě a 130 stupňů v zimě – tak vysokou teplotu vody v potrubí, aniž
by se změnila při 100 stupních Celsia v páru, umožňuje její vysoký tlak
až 2,5 MPa. Přenosová energetická kapacita přitom zůstane podobná
jako dosud – 55 MWt. Horkovodní potrubí má průměr 350 mm v obou
směrech.
Nové horkovodní potrubí je v bývalé výměníkové stanici tzv. Parlamentu napojeno na stávající horkovodní síť Slovany. Tím je do budoucna
zajištěno náhradní zásobování této čtvrti teplem v případě poruchy
dosavadního slovanského napáječe.

Proč vlastně?
Hlavním smyslem celé změny je vylepšení ekonomických a především
ekologických parametrů. „Prioritním smyslem rekonstrukce celé trasy
parovodu na horkovod je snížení tepelných ztrát na dožívajícím parovodním potrubí. Z toho vyplyne i nižší spotřeba paliva na centrálním
výrobním zdroji Plzeňské teplárenské, a tím i ke snížení emisí CO2, NOX,
SO2 a tuhých znečišťujících látek. Druhotným efektem bude možnost
případného náhradního zásobování Slovan teplem a teplou vodou,
neboť dojde k tzv. zokruhování plzeňské tepelné sítě s potrubím vedeným korytem řeky Úslavy poblíž papírenské lávky,“ hodnotí význam
stavby obchodně-technický ředitel Plzeňské teplárenské Jakub Vojta
a dodává, že právě díky ekologickým výstupům se podařilo získat evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 36
miliónů korun. Tato částka pokryje přibližně 50 % z uznatelných výdajů, které překročily 70 miliónů korun.
Celková délka nového potrubí je 2,3 km a je vedeno převážně nad
zemí. Nejnáročnější byl přechod přes frekventovanou Rokycanskou
třídu. Plzeňská teplárenská zde využila právě probíhající opravy železničního mostu společností Skanska a ve spolupráci s ní využila
postaveného lešení k připevnění nového potrubí ke konstrukci mostu.

Jenom roura…?
Na první pohled je nový horkovod jenom roura, vlastně, jak už bylo
napsáno výše, roury dvě. Jak je zřejmé z fotografií, musí být roury členěny dilatačními oblouky kvůli rozpínavosti kovů vlivem teploty. Hlavní
vliv na rozpínavost má teplota vody uvnitř potrubí, ale svým vlivem
přispívá i vnější prostředí – v našich zeměpisných a meteorologických
podmínkách od nějakých mínus 25 stupňů Celsia venkovní teploty až
do opačných plus téměř padesáti, když na potrubí svítí letní slunce.
Ale právě tyhle „obyčejné roury“, označované jako „Horkovod
MOVO“, jsou dalším krokem v postupném zokruhování celé plzeňské
horkovodní sítě. Tzv. technologickou páru už dodává Plzeňská teplárenská jen “za plot“ do Prazdroje, tam ale neslouží k vytápění, ale
skutečně jako pára pro potřeby ve výrobě.

Takže platí, že „finis coronat opus“ – konec korunuje dílo!

KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU
ALKOHOLICKÝ NÁPOJ

1. DÍL
TAJENKY

OBYVATELKA
ARÁBIE

HEYERDAHLŮV VOR

PRVNÍ
MUŽ

JIŽ

ZNAČKA
TUKU

RUSKÝ
SOUHLAS

BŮH
LÁSKY

BOŽSKÝ
POKRM

LOŇSKÉHO
ROKU

PLOŠNÁ
MÍRA

DRUH
KÁVY

LENNÍ
STATEK

JIHOAMERICKÝ PŘEŽVÝKAVEC

RODOVÝ
ZNAK
JIZBA
(SLOVEN.)

PLANETKA

OJE

OREL

ODVETA

3. DÍL
TAJENKY

(SLOVEN.)

NALÉVAT

(SLOVEN.)
EUROCITY
(ZKRATKA)

BŘEVNO

OLDŘICH

(DOMÁCKY)

51
(ŘIMSKY)

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

ROZPOR

KORÝŠI

JMÉNO
HEREČKY
MANDLOVÉ

SPODEK
NÁDOBY

ABRAHÁMŮV
SYN

OLGA

(DOMÁCKY)

495
(ŘÍMSKY)

ÚZEMÍ
VÝCHODNÍ
ARÁBIE

ROČNÍ
OBDOBÍ

CELNÍ
KÓD
BERMUD

SLOVNÍ
NÁVOD

STAROVĚKÉ
POČITADLO

POTŘEBA
KOVBOJE

ŠVÝCARSKÁ
ŘEKA

NĚMECKÝ
SOUHLAS

SOUHLAS

VTÉKÁNÍ

ZAČÁTEK
ABECEDY

STAROŘÍMSKÁ
MINCE

ČESKÝ
BÁSNÍK

KAZ

ZKRATKA
DISKŽOKEJE
CELNÍ KÓD
LITVY

FRANCOVKA
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TÍHA

OBCHODNÍ
DŮM
(ZKRATKA)

VODNÍ
PTÁK

TEKUTÝ
PRÁŠEK

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

SKRYTÍ

DOMKY

MALÁ
KABELA

(LATINSKY)

BRAZILSKÁ
ŘEKA

X

NÁZEV
HLÁSKY
POLOMĚRU
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CELNÍ
KÓD
VATIKÁNU

VODNÍ
NEMOCNIČNÍ ELEKTRÁRNA
ODDĚLENÍ
LOVEČTÍ
PSI

FAKULTA

(ANG. ZKR.)

STÉKAT
PO KAPKÁCH

SPOLEČNÍK
DÁMY

PLEMENO
PSA

CITOSLOVCE
BZUKOTU

OTOČENÍ

OKRESNÍ
ODDĚLENÍ

HOŘKÝ
NÁPOJ

SPZ
OLOMOUCE

(ZKRATKA)

UMĚNÍ

(LATINSKY)

STŘEVÍC

MALÁ
PENĚŽNÍ
ČÁSTKA

BAŽE

PÁNBŮH

(SLOVEN.)

SRKNUTÍ
EL. POŽÁRNÍ
SIGNALIZACE
(ZKRATKA)

BODEC
(ŠPANĚLSKY)

NEHODNÁ

ZNAČKA
AUTOMOBILŮ
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KUS
LEDU

TLAPKA

TITO

(RUSKY)

VLASTNÍ
KANCŮM

(SLOVEN.)

JESTLIŽE

ŽÁK VOJENSKÉ ŠKOLY

KOČKOVITÁ
ŠELMA

SLYŠET
(ŠPANĚLSKY)

BELGICKÉ
LÁZNĚ

NÁZEV
ŘÍMSKÉ
PADESÁTKY

CHEM. ZN.
BIZMUTU

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

PŘEDMĚT
NA UCPÁNÍ
ÚST

AKADEMIE
VĚD

CITOSLOVCE
POVZDECHU

KÓD LETIŠTĚ TATRYPOPRAD

SETNINA

OHON

CÍRKEVNÍ
PROKLETÍ

MĚSÍCŮ

BÝVALÁ
PRODEJNA

-

2. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
HEREČKY
KOŘÍNKOVÉ

KOŘENIT
PEPŘEM

IRSKÁ
REPUBLIKÁNSKÁ
ARMÁDA

MEZ. SVAZ
PRO LITER.
A UMĚNÍ
(FR. ZKR.)

POMŮCKA:
AARA, AMAPÁ, ARS, ATE,
CASAE, IZÁK, OÍR, OLE,
PUYA, TAT
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