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Ceny nezvýšíme
Podrobnější ekonomický rozbor letošního hospodaření Plzeňské teplárenské najdete na straně tři tohoto čísla magazínu o teple, elektřině,
chladu a odpadech Plzeňské teplo. Zde je místo
spíše jen k zamyšlení nad tím, proč jsou ceny
našich produktů takové, jaké jsou.
Plzeňská teplárna během posledních deseti
let přestala být obyčejnou městskou teplárnou
a stala se spíše podnikem na výrobu energií
různých druhů. Po zavedení tzv. kogenerační
výroby, tedy společné výroby tepla a elektřiny,
jsme přidali před pár lety ještě výrobu chladu.
Ten zdánlivý protimluv „teplo a chlad“ vyvolával nejdříve bujaré veselí, které se ale rychle
měnilo v údiv a nakonec alespoň trochu
i v obdiv – ono to fungovalo a zajišovalo odbyt
tepla, transformovaného v místě užití na chlad,
i v létě.
Podobné to bylo i v začátcích využívání biomasy k výrobě energie a s likvidací odpadů.
Zatímco biomasa se nám už dlouhodobě
vyplácí, s odpady to ještě tak úplně nefunguje,
ale pohled někam za horizont naznačuje, že i to
bude nejspíš sázka na dobrého koně. Odpady
se stávají perspektivním domácím zdrojem
energie, tedy vlastně strategickou surovinou.
Co to má společného s cenami? Jenom to, že
Plzeňská teplárenská si může na základě strategického rozhodnutí akcionáře – města Plzeň,
dovolit vyrábět teplo s minimálním ziskem
a udržovat přitom jeho cenu na velmi nízké
úrovni. Většina plzeňských občanů bude za
jeden GJ platit i v roce 2010 stejně, jako v roce
letošním – 347,80 + 10 % DPH. Zisk hodláme
tvořit především prodejem jiných druhů energií
než tepla, a tím zajišovat další rozvoj naší
společnosti.
Stalo se zvykem, že Plzeňská teplárenská
právě ukazatel zisku každý rok zvyšovala. V roce
2008 jsme si do kolonky „čistý zisk“ mohli
napsat i nás samotné ohromující cifru 824 miliónů. Letošní odhadovaný zisk, už ne tak rekordní,
také nebude vůbec špatný, ale je třeba vzít vážně
v úvahu, že trend se obrací. Takových zisků jako
dosud v nejbližších letech už Plzeňská teplárenská dosahovat nebude. Je to dáno vnějšími faktory – především cenou a dostupností paliv
a dalších surovin, nezbytných pro náš provoz.
Sliby – chyby… Oč stručnější, o to pravdivější přísloví. V Plzeňské teplárenské nedokážeme přesně odhadovat budoucí vývoj na energetickém trhu a tak nemůžeme ani slibovat zázraky. Jsme si ale jisti, že ceny tepla pro plzeňské
občany jsme schopni i v dalších letech udržet
na jedné z nejnižších úrovní v rámci České
republiky.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a. s.

Zástupci devatenácti států navštívili
Plzeňskou teplárenskou
Využívání biomasy k výrobě energie v Plzeňské teplárenské začíná jako
vzor, zdá se, překračovat hranice nejen plzeňského regionu, ale i České
republiky. V pondělí 23. listopadu navštívili její ekologický provoz zástupci
sedmnácti pražských ambasád zemí Evropské unie, přidali se i diplomaté
z Chorvatska a Turecka – zájemci o vstup do EU.
gie, Dánska, Švédska, Polska, Rakouska,
Plzeňská teplárenská vyrábí v současné
Holandska, Estonska, Španělska, Rumundobě už čtvrtinu elektřiny z obnovitelných
ska, Irska, Portugalska, Slovinska, Řecka,
zdrojů a významně tak přispívá ke snižování
Turecka a Chorvatska - celkem devatenácti
emisí CO2. Elektřina tvoří přitom více než
zemí. Jejich zájem o produkci „zelené“ enerpolovinu energetické výroby této městské
gie podle plzeňského vzoru byl mimořádný.
firmy, která se, kromě produkce tepla pro
vytápění, a elektřiny věnuje i výrobě chladu a nakládání s odpady.
Především ve
využívání biomasy
k ekologické výrobě energie se Plzeňská teplárenská řadí k předním
firmám nejen v České republice, ale
už i v Evropě. Potvrzuje to i návštěva zástupců ambasád Německa,
Anglie, LucemburEvropští návštěvníci v Plzeňské teplárenské
ska, Finska, Bel-

Plzeňská teplárenská
– stále bezpečný podnik
Dobré tradice netřeba měnit. V roce 2003 získala Plzeňská teplárenská oprávnění užívat označení „Bezpečný podnik“ a před třemi lety
jsme tento titul obhájili, jak
dosvědčuje přiložený výstřižek z tehdejšího úzce

specializovaného teplárenského listu „Plzeňská teplárenská“ (červen 2006).
Ačkoliv toto periodikum už
dávno zaniklo a nahradilo
je dnešní „Plzeňské teplo“,
určené pro širokou veřejnost,
dobrá tradice stále trvá a Plzeňská teplárenská je stále
bezpečná. Získala oprávnění

používat přídomek „bezpečný
podnik“ na další tři roky.
Ochrana zdraví a bezpečnosti práce není vůbec žádnou
formalitou a prázdným heslem.
Vyžaduje plnění velmi přísných
norem a to zejména ve společnosti, která se zabývá výrobou
energie. Z velké části je totiž
skladem vysoce hořlavých látek
a ani odpady, nejsou-li správně
ošetřovány a likvidovány, nepatří k nejbezpečnějším látkám.
Bezpečnosti práce věnuje
trvalou pozornost nejen samotná Plzeňská teplárenská,
ale také kontrolní orgány
a například revizoři Hasičského záchranného sboru jsou
zde častými hosty.
Zajiš ování bezpečnosti práce patří k oborům, kde není
s prací nikdy nikdo úplně
a navždy hotov a nikdy není
„za vodou“. Proto i obhajoba
titulu „Bezpečný podnik“ probíhá periodicky každé tři roky –
aby jeho držitelé neusnuli na
vavřínech.
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Ceny tepla pro rok 2010 v Plzni
Cena bez DPH
(Kč/GJ)

Cena včetně 10% DPH
(Kč/GJ)

Z primárního rozvodu

248,90

273,80

Na výstupu z předávací
stanice

333,50

366,90

Ze sekundárního rozvodu
(tzv. „na patě domu“)

347,80

382,60

Ceny tepla v Plzni dosud patřily k nejnižším v České republice a to bude platit i v roce 2010. V českém teplárenství je trendem
spíše jejich postupný nárůst. Ačkoliv ve většině měst ještě nejsou ceny pro rok 2010 přesně stanoveny, podle informací v regionálních
médiích lze předpokládat zdražení například v Sokolově či v Karlových Varech. V Chebu by měla cena stagnovat, ale tam už te stojí
575 Kč/GJ + 9% DPH.

Hospodaření Plzeňské teplárenské

Jak je zřejmé z grafu, zisk Plzeňské teplárenské se skládá z několika složek. Většinu hospodářského výsledku tvoří prodej elektrické
energie. Mimořádné výnosy, jako byl prodej podílu v Plzeňské energetice nebo výplata dividend od společnosti PDT, nelze v nejbližších
letech očekávat. Také výnosy z prodeje emisních povolenek, vzhledem k metodě tvorby jejich ceny, jsou zatím velkou neznámou.

Podíl na tržbách teplo/elektřina
Tržby - teplo
Tržby - elektřina

2003

2004

2005

2006

2007

690 462
603 428

686 124
667 760

701 365
725 077

771 938
795 579

791 289
864 628

2008
863 959
1 032 641

2009 - očekávané
975 995
1 169 537

Z tabulky je zřejmé, že dosavadním trendem je zvyšování podílu elektřiny na tržbách Plzeňské teplárenské proti tržbám za teplo.
Není jisté, zda bude tento trend pokračovat – závisí to především na dostupnosti a ceně paliva.
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Tak trochu atrakce
Věříte na přísloví? Nu, opatrně s nimi – někdy platí a jindy zase ne. Třeba:
DOBRÁ VĚC SE CHVÁLÍ SAMA - ne, to už dávno neplatí. Žijeme v mediálním věku, a kdo se neprosadí v médiích, jako by nebyl…. Kdysi se sdělovacím prostředkům říkalo „sedmá velmoc“, ale kdo ví, zda dnes nejsou už velmocí první. Pokud dobrá věc není na televizní obrazovce či na stránkách
novin, málokdo ji zaregistruje. S vědomím platnosti těchto postmoderních
postulátů jsme ke zlomovému bodu výstavby „zeleného bloku“ Plzeňské
teplárenské pozvali média.

Zelený blok
Připomeňme si jen, že „zelený energetický výrobní blok“ je nový kotel, turbína,
generátor a spousta periferních zařízení,
která budou v Plzeňské teplárenské od jara
roku 2010 vyrábět teplo a elektřinu
výhradně z obnovitelných zdrojů – především z biomasy ve formě lesní dřevní štěpky a energetických plodin.

Plzeňská teplárenská se věnuje ekologické výrobě energie od roku 2002, kdy
začala s prvními pokusy a v roce 2009 už
vyrábí přibližně čtvrtinu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Potřebuje k tomu 120 tisíc
tun biomasy. Přispívá tak ke zlepšování
životního prostředí – vypouští méně emisí
a produkuje i méně popelovin a dalších
odpadů. Dosud probíhal tento proces formou spoluspalování biomasy s uhlím, nový
„zelený blok“ posune ekologické snažení
Plzeňské teplárenské na novou úroveň,
protože existuje oprávněný předpoklad, že
podíl ekologicky vyráběné elektřiny se zvýší
až na 30%.
Jedná se o zatím největší projekt tohoto
druhu v rámci České republiky. Kotel bude
mít tepelný výkon 33 MW, turbína pak elektrický výkon 11,5 MW. Náklady na zařízení
dosáhnou 850 miliónů korun.

lovat turbosoustrojí, které i s převodovkou
váží skoro šedesát tun?
Moudré technické hlavy vymyslely instalaci tohoto zařízení otvorem ve střeše
pomocí jeřábu. A tak se 16.listopadu 2009
vypravila už smontovaná zbrusu nová turbína (20 tun), za ní i generátor (30 tun) ze
Škody Power do Plzeňské teplárenské

a vznesly se do třicetimetrové výšky aby
usedly na „stolici“ – ano, tak se jejich místo
pro příští desítky let pro laika poněkud
komicky (co tam proboha budou dělat – na
stolici?) technicky nazývá.

Úspora uhlí jako druhotný efekt
Ačkoliv hlavní motivací pro výstavbu
zeleného energetického bloku je v Plzni
ochrana životního prostředí, svoji roli hraje
také úspora uhlí. Jeho nedostatek přestává

být problémem vzdálené budoucnosti
a doléhá na teplárny v celé České republice
už dnes. Prosadit prolomení tzv. územních
limitů pro jeho těžbu, především v severních
Čechách, je nad možnosti samotné Plzeňské teplárenské, která se v této věci silně
angažuje alespoň v rámci Teplárenského
sdružení ČR (www.tscr.cz). A tak úspora
100 až 150 tisíc tun uhlí ročně, díky novému
zelenému bloku na biomasu, může nedostatek uhlí v Plzni alespoň částečně řešit.

Dobrá věc nezapadla
Média neobvyklá instalace „zeleného“
turbosoustrojí zaujala a tak se informace o
ekologické výrobě energie v Plzeňské tep-

lárenské objevily nejen na stránkách deníků
a magazínů, ale také v televizním a rozhlasovém vysílání a na internetových portálech.
Jistě, samotná medializace žádnou novou
„přidanou hodnotu“ nevytváří, životní prostředí se díky ní nezlepší. Snad jsme ale přispěli drobným dílem k tomu, aby naše současnost nebyla vnímána jen negativně. Děje se
i spousta správných věcí, jen je třeba na ně
někdy upozornit, aby byly širokou veřejností
vnímány. Současnost není nijak černá, určitě
má také zelené odstíny – ostatně i opláštění
staronové strojovny bude symbolicky zelené.

A to stojí, co to stojí…?
Další, poněkud ironické přísloví, hovoří ve
smyslu: UŠETŘÍME, AŤ TO STOJÍ, CO TO
STOJÍ. Toto přísloví ovšem Plzeňská teplárenská k ekologicky šetrné výrobě energie
nevztahuje. Proto nestaví pro zelený blok
žádnou novou honosnou budovu, opravuje
pro ni starou a už nepoužívanou strojovnu.
Vznikl tady ale problém – jak dovnitř insta-

Dvacetitunová turbína je sice jen takové „koátko“, ale i tak s ní byla spousta starostí.
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Štika mezi kytovci
Plzeňská teplárenská je čtvrtou nejúspěšnější firmou v ČR
Samozřejmě, že tento titulek je poněkud nadsazený, jak už tak novinové titulky někdy bývají. Ale podtitulek vystihuje podstatu věci. Podle výsledků prestižní studie „100 nej…“ se Plzeňská teplárenská v roce 2008 dokázala prosadit i mezi téměř stokrát většími firmami.

David mezi Goliáši
Už patnáctý ročník studie „100 nej…“ hodnotí za rok 2008 firmy podle celé řady kritérií.
Prvním z nich jsou celkové výnosy, kde jsou
na špici kolosy jako Škoda Auto (200 miliard
korun), ČEZ (182 miliardy) a RWE Transgas
(125 miliard). Plzeňská teplárenská se
podle tohoto měřítka mezi stovku největších neprodrala a s výnosy 3 miliardy se
umístila až na 225. místě.
Jmenovaní giganti samozřejmě obsadili
i přední místa při porovnávání zisku, dosaženého v roce 2008. Na čele je pro změnu
ČEZ se ziskem 47 miliard, následován
Telefónicou O2 (11,6) a Škodou Auto s 10,8
miliardy. Plzeňská teplárenská se umístila 44. se ziskem 824 miliónů
korun!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20.
21.
22.

SSP Bohemia
Severočeská vodárenská společnost
Mero ČR
Plzeňská teplárenská
RWE Transgas
SAZKA
Synot W
Škoda Transportation
ČEZ
Plzeňský Prazdroj

„Za největší úspěch nepovažuji samotný fakt takového ohodnocení“, říká
k tomu generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela, „i když to jistě

potěší. Ani to, že jsme nejlepší mezi teplárnami (mezi stovku „Nej“ se dostaly
jen tři – pozn. red.), ale především skutečnost, že i tak držíme pro své zákazníky
jedny z nejnižších cen tepla v zemi.“
Největší firma se určuje poměrně snadno – je to
společnost s největšími výnosy
Nejúspěšnější firma se vypočítává jako součet
tří parametrů:
A = celkové výnosy/počet zaměstnanců
(v mil. Kč na 1 zaměstnance)
B = čistý zisk/počet zaměstnanců
(v tis. Kč na 1 zaměstnance)
C = čistý zisk/celkové výnosy
(v %)
A + B + C = celkový parametr pro umístění
(čím nižší součet, tím vyšší umístění)
(Je použita metodika amerického odborného ekonomického časopisu Forbes – pozn. red.)

Nejefektivnější?
Distributoři!
Poměřují se i výnosy na jednoho zaměstnance. Tady se
projevilo významné zeštíhlení
Plzeňské teplárenské v minulých letech. S hodnotou
11,37 mil. Kč na zaměstnance obsadila 77. příčku. Zde pro změnu
nefiguruje mezi „100 nej…“ Škoda Auto ani
ČEZ, RWE Transgas drží ovšem čtvrtou
příčku s hodnotou 531 mil. Kč na jednoho
zaměstnance. Podle tohoto kritéria se pochopitelně právě distribuční firmy prosazují
mezi nejúspěšnější. Nejlepší je Česká
lékárnická, a. s. s hodnotou výnosů 3,35
miliardy na zaměstnance.
Podobné je to i při porovnání zisku na jednoho zaměstnance, distribučním společnostem mohou částečně konkurovat jen
firmy, zabývající se hazardem. Pro ilustraci
hodnoty zisku v milionech na jednoho
zaměstnance:
1.
2.
3.
4.
5.

SPP Bohemia
RWE Transgas
Severočeská vodárenská
Česká lékárnická
Synot Lotto

70,4
37,9
9,1
8,0
5,8

Jenže na 9. místo se ziskem 3 mil. Kč na zaměstnance prodrala Plzeňská teplárenská!

Nejúspěšnější
Kombinací všech kritérií hodnocení
dospěli autoři studie „100 nej…“ za rok
2008 k následujícím výsledkům:

Strana 58 ve slavnostní publikaci CZECH TOP 100. Čtvrtá v pořadí Plzeňská teplárenská.
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Výhodně do budoucnosti
Budoucnost patří rádiovým přenosům
informací, tedy i přenosu dat o vaší spotřebě
tepla. Koncem loňského roku se na trhu
objevil bezdrátový systém společnosti Siemens pro dálkové odečítání dat Siemeca
WalkBy (viz obrázek v inzerátu níže – pozn.
red.), který navazuje na dosavadní vyzkoušený a osvědčený systém Siemeca AMR.
Tyto přístroje vysílají v určitý čas v rychlých
intervalech údaje o spotřebě. Pracovník, provádějící odečet, pouze projde společné prostory se svým přístrojem (sběračem dat),
vybaveným příslušným softwarem, a data
„načte“. U menších objektů může data načíst
dokonce i třeba z chodníku.

Ideální pro bytové domy
Příkladem typického použití nového
zařízení jsou domy s větším počtem bytových jednotek, kde je teplo dodáváno
ze systému centrálního zásobování teplem
pomocí horizontálního rozvodu s více stoupačkami, např. panelové domy, které
jsou charakteristické i pro největší plzeňská
sídliště.
Při dosavadních „klasických“ odečtech
v bytech se jen málokdy podaří zajistit
přítomnost obyvatel všech bytů v jeden den

a pokud možno i ve stejnou hodinu. Zpravidla se musí odečet opakovat několikrát, aby
byly shromážděny údaje ze všech bytových
jednotek a výjimečné nejsou ani případy,
kdy se v některém z bytů nepodaří zjistit
údaje vůbec. To má samozřejmě vliv na
správné rozúčtování nákladů na teplo
a teplou vodu pro jednotlivé byty.

Zvládneme i vodu
Obdobné řešení existuje také pro měření
spotřeby teplé i studené vody. Je k němu
ale zapotřebí konkrétní typ vodoměru
(Siemens WFK3 nebo WFW3), který se jednoduše doplní o klip s radiomodulem
Siemens WFZ166.MO. Je také možné
vybavit podobným radiomodulem Siemens
WFZ166EL stávající vodoměry firma Elster
(série S100 EV-A). V přípravě je ale už nový
model vodoměru, kde bude radiový modul
již jeho součástí.

Konfekce, ale šitá na míru
Rozumné nejspíš bude postupovat v krocích. Nejdříve využít možnosti dálkového
odečtu spotřebovaného tepla, a když se
potvrdí „že to funguje“, přistoupit i k instala-

ci dálkového odpočtu teplé vody. Přínosem
bude zlepšení komfortu bydlení a zbavení
se dosavadních starostí s odečty. Uleví se
nejen obyvatelům jednotlivých bytů, ale
také členům výborů SVJ či družstevní
samosprávy. Dosavadní organizace odečtů
totiž nebyla úplně jednoduchou záležitostí.
Nový systém dálkového odpočtu údajů
o spotřebě tepla a teplé vody je velice flexibilní jak v rovině technické, tak i finanční.
Plzeňské služby vám rády nabídnou konkrétní řešení pro váš dům.

Zpravodaj Plzeňské teplo vydává:
Plzeňská teplárenská, a.s.,
Doubravecká 1, 304 10 Plzeň,
e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111
Plzeňské služby, a. s.,
Edwarda Beneše 23, 301 00 Plzeň,
e-mail: info@plzenskesluzby.cz,
tel.: 377 499 206
Bezplatná infolinka 800 505 505
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Napsali (také tak trochu) o nás
Už několik let se na Plzeňsku hovoří o jiném způsobu likvidace komunálního odpadu, než jeho skládkování. Hlavním moderátorem
této diskuze je Plzeňská teplárenská, která se nikdy netajila tím, že energetické využití odpadu jí připadá nejlogičtější, nejekologičtější a nejhospodárnější. Zdá se, že alespoň v ČR poněkud předběhla dobu. Přicházejí na to už i jiní.

