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Plzeň založila první plantáž
na rychle rostoucí dřeviny
Japonské topoly bude spalovat
Plzeňská teplárenská v kotli na biomasu

Japonský topol je kříženec
topolu černého (Populus nigra) a topolu
maximovičova (Populus maximowiczii)
z dílny japonských pěstitelů, kteří prováděli v 80. letech minulého století pokusy
s jejich křížením pro potřeby papírenského průmyslu. V tom se sice neosvědčily, ale staly se populárními jako biomasa k energetickému využití.
Kříženci rychle rostoucích topolů dnes
pocházejí z celého světa, ale vzhledem
k tomu, že v ČR se mezi prvními objevily Japany, pojmenování Japonské topoly prakticky zlidovělo a stalo se mezi
laiky označením pro všechny křížence
této rostliny.
Jejich pěstování není obtížné. Pro představu – pro vytápění rodinného domku je
zapotřebí rozloha 0,5 hektaru, tedy asi
max. 5000 kusů. Japonský topol roste bez
problémů do nadmořské výšky 650 metrů.
Potřebuje hodně vláhy a jeho přírůstky
jsou neuvěřitelné – 2,5 až 4 metry délky
ročně. U nás se začalo s jeho pěstováním
na malých plantážích (jeden, resp. sedm
hektarů)už v roce 1994 v Unhošti u Prahy
a rok později u Temelína.
Po pětiletém růstu vytvoří skutečný
strom, který se pokácí a z pařezu vyroste nový. Tento jednoduchý koloběh
se opakuje až pětkrát po sobě. Obě uvedené první plantáže v ČR už byly sklizeny několikrát a jsou stále vitální.
Takže doufejme, že se japonským
topolům bude dařit i na Plzeňsku.

Město Plzeň chce pomáhat Plzeňské
teplárenské v dodávkách biomasy. V roce
2009 založilo patnáctihektarovou plantáž na
rychle rostoucí japonské topoly. Na zemědělských pozemcích mezi rozvadovským
portálem tunelu Valík a řekou Úhlavou jich
vysázelo zhruba 100.000. První sklizeň
plánuje v roce 2014. Správa veřejného statku města Plzně jako správce nového “lesa”
se pak podle úspěšnosti
pěstování a hlavně zisku
z prodeje rozhodne, zda bude sázet podobné dřeviny
nebo rostliny na dalších čtyřech zhruba srovnatelných
plochách, které už má vytypované. Prověřuje si, zda
mají dostatek živin i spodní
vody.
“Předběžně už máme dohodnuto, že veškerou produkci odkoupí Plzeňská teplárenská. Pro ni bude produkce celé plantáže ale stačit pouze na 1,5 až dva dny,”
řekl vedoucí odboru lesního
a vodního hospodářství Správy veřejného
statku města Plzně Richard Havelka.
Životnost plantáže se předpokládá 20 let,
poté je rostlina vyčerpaná. “Porost bude čtyřikrát až pětkrát vytěžen, zpracován na
dřevní štěpku a spálen v kotli na biomasu
Plzeňské teplárenské,” uvedl Stanislav
Janský ze správy statku. Za pět let vyroste
podle něj topol do osmi až deseti metrů.
Strom se samovolně obnovuje ze zhruba
30centimetrových pařezů, které se nechávají znovu obrůst. Po 20 letech může být na
místě znovu založená podobná plantáž
anebo se plocha využije pro zemědělství.
“Ekonomická rentabilita pěstování rychle
rostoucích dřevin je lepší než při běžné
zemědělské činnosti,” řekl Janský. Přesnou
efektivitu si správa statku spočítá až po
první sklizni.
Podle Havelky jde o měkké listnaté dřevo
s výhřevností jako olše, osika i bříza, která
ale roste do stejné výše jako japonský topol
20 až 30 let. Výhřevnost je ale nižší než
u buku nebo dubu. Výnosy budou závislé
na aktuálních cenách v době sklizně.
Poprvé se mají pohybovat kolem milionu

korun, čímž by se měly vrátit vstupní náklady. Druhá sklizeň už bude finančně
zajímavější, protože se do ní nebude promítat výsadba.
“Jde o pilotní projekt zařazený do sítě
výzkumu rychle rostoucích dřevin. I proto
jsou vývoj biodiverzity, růstová dynamika,
produkce a vývoje obsahu půdních živin
a humusu sledovány oddělením fytoenergetiky a biodiverzity Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice,” řekl městský
radní Miloslav Šimák.
Pro teplárnu, která spálí
v kotli 250.000 tun biomasy,
pěstuje energetické porosty
řada firem. “Topoly se v regionu masivně nerozvíjejí,
zkouší je jen pár soukromníků. Zemědělci více pěstují
rychle rostoucí rostliny, jako
šovík a další, které se dají
sklízet z roku na rok a mohou
být ekonomicky zajímavější,”
uvedl Havelka.
Plzeň vlastní 800 hektarů zemědělských
pozemků. Na všechny má dlouhodobé
nájemní smlouvy s farmáři. Pozemek
u Valíku byl volný, protože dříve sloužil jako
zařízení staveniště tunelu na D5. Zvažujeme ještě osázet vrbou nedalekých osm
hektarů u řeky, řekl Janský.
Sklizeň topolů, která se organizuje hlavně
v zimě, zajistí externí firma, podobně jako
zpracovávání klestu ze 4000 hektarů městských lesů. Město nemá obří štěpkovače.
Prodej klestu kryje náklady na vyklízení lesa.
Plzeň podle Šimáka využívá na údržbu
a dosadbu plantáže dotace Státního zemědělského intervenčního fondu. Jde o klasickou podporu zemědělské produkční plochy. Loni dostala necelých 60.000 korun,
letos to má být podobná suma. Podle
Havelky jde o “příspěvek na hospodaření”,
protože loni přišla údržba plantáže asi na
80.000 Kč a v dalších letech mírně klesá.
“Letos bude nutné provést lokální dosadbu,
tedy vylepšení plantáže, a ošetření proti
buření (zarůstání křovím),” dodal Šimák.
Porosty je nutné ošetřovat proti nebezpečným rostlinám.

Vývoj využití biomasy v Plzeňské teplárenské
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Výroba el. energie z biomasy (MWh)

4225

30286

23543

34455

64140

93360

139904 222957 264758

Spotřeba biomasy ( t )

3619

28260

24703

32852

60300

104889

129925 231783 285267

Za rok 2011 jsme vyrobili z biomasy 264758 MWh elektřiny, to je 38,41 % z námi vyrobené elektrické energie.
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Plzeňská teplárenská má uhlí zajištěné
na deset let
Kolem Plzeňské teplárenské bylo vloni mimořádně rušno. Te, když se
už pomyslný prach šarvátek kolem naší teplárny usadil, je načase stručně a věcně popsat nejen hlavní peripetie, ale především jejich výsledek.

Z výtopny klenotem

vyrábíme z uhlí a biomasy více energie, než
dříve,“ tvrdí výrobní ředitel Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres. Významně se
změnila i logistika.
Jako jedna z prvních tepláren v ČR uzavřela Plzeňská teplárenská koncem minulého tisíciletí rámcovou desetiletou smlouvu
na dodávky uhlí s tradičním dodavatelem –

dlouhodobé smlouvy zajistilo. V konečné
fázi zůstaly ve hře tři subjekty – EPH, Czech
Coal a Sokolovská uhelná, ale ani s jedním
z nich se nepodařilo konečnou smlouvu
uzavřít.
U společnosti Czech Coal byla problémem příliš vysoká cena (cca 80 Kč/GJ).
EPH sice nabízel uhlí za cenu přibližně
poloviční, ale podmiňoval smlouvu fúzí
Plzeňské teplárenské s Plzeňskou energetikou, která je majetkem EPH. Vedení Sokolovské uhelné sice dodávky uhlí do Plzně
ani po vypršení desetileté smlouvy neukončilo, ale k podpisu
dlouhodobé smlouvy se
neodhodlalo.

Plzeňská teplárenská bývala kdysi docela
obyčejnou „kotelnou“. Koncem minulého
tisíciletí našla část vedení města odvahu
a prosadila investici ve výši 1,5 miliardy
korun na moderní kogenerační výrobní blok.
Slovo „kogenerace“ vyjadřuje společnou
výrobu tepla a elektřiny
a jedná se o nejekonomičtější a nejekologičtější výrobu energie
z tradičních fosilních
Osvícený akcionář
paliv. Nový fluidní kotel
V roce 2011 tedy proběbyl stejně jako jeho starhla celá řada jednání na
ší předchůdci konstruoúrovni města a uvedených
ván na spalování předetří potenciálních partnerů.
vším sokolovského uhlí.
Vedení teplárny připravilo
To není zcela bez výsice všechny potřebné
znamu, protože není
podklady, ale rozhodnutí
uhlí jako uhlí, liší se
muselo učinit plzeňské
výhřevností, obsahem
městské zastupitelstvo.
vody, síry a dalších prvFinální
jednání
bylo
ků, což ovlivňuje jeho
svoláno na 25.10.2011.
vlastnosti.
Těsně před ním se ale
Plzeňská teplárenzměnila nabídka jednoho
ská pronikla pak na trh
z předpokládaných partnetzv. podpůrných slurů, Sokolovské uhelné.
žeb, což je sice proÚsty svého šéfa Františka
vozně náročnější, ale
Výrobní ředitel Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres
Štěpánka rezignovala na
ekonomicky daleko nejje už spokojen, dodávky uhlí do Plzně jsou plynulé.
jakýkoliv kapitálový vstup
výhodnější prodej elekdo Plzeňské teplárenské a vyžadovala
Sokolovskou uhelnou. Ostatní teplárny
třiny. Stala se také jedním z průkopníků
pouze dvě místa v Dozorčí radě. I cenově
v ČR většinou tento krok postupně kopírovyužívání biomasy k výrobě energie. Stálo
odpovídala tato nabídka plzeňským předvaly. Z toho vyplynulo, že právě v Plzni nám
to sice velké úsilí, ale odměnou byly opět
stavám a zastupitelé tedy jednohlasně
platnost desetileté smlouvy také ze všech
z této výroby plynoucí zisky. Ročně se
schválili podpis strategické smlouvy právě
nejdříve končila – v roce 2009.
začaly počítat ve stamilionech a cena tepla
se Sokolovskou uhelnou.
Během deseti let ale došlo k podstatným
pro občany i podniky se přitom stále držela
Že se ani potom nejednalo o zcela jednozměnám
na
energetickém
trhu
i
v
některých
na velmi nízké úrovni. Zmizely všechny
duchou záležitost potvrzuje skutečnost, že
vlastnických vztazích – např. Sokolovskou
lokální výtopny z jednotlivých čtvrtí, jejich
definitivní znění smlouvy muselo zastuuhelnou privatizovala tříčlenná skupina
funkci převzal ekologický a ekonomický
pitelstvo schvalovat ještě jednou, a to
jejích
manažerů
v
čele
s
Františkem
Štěcentrální blok v Jateční ulici.
19.1.2012. I závěrečná fáze jednání tedy
pánkem. A dolů, kdysi patřících skupině
trvala celého čtvrt roku.
Appian, se zmocnil Czech Coal Pavla TykaUhlí
če, který má pověst finančního žraloka.
Ročně se v ČR vytěží přes 40 miliónů tun
Významným subjektem se stal i Energetický
Základní parametry smlouvy
hnědého uhlí. Poslední známý údaj je za
a průmyslový holding (EPH) Daniela KřeSokolovská uhelná se zavázala, že bude
rok 2010, kdy to bylo 43,8 milionu tun.
tínského. Uhlí za rozumné ceny se stalo
dodávat do Plzně maximálně 367 tisíc tun
Z toho nejvíce v Severočeských dolech
nedostatkovým zbožím.
uhlí ročně a její obchodní partner Carbo
(ČEZ) 22,8 milionu tun, další velký energeunion Bohemia dalších až 157 tisíc tun. Teptický hráč, Czech Coal pak 12,6, a nejméně
Bez uhlí to nejde
lárně přitom zůstala zachována určitá volSokolovská uhelná - 8,4 milionu tun, přinost, protože uvedené množství uhlí odebrat
Ačkoliv Plzeňská teplárenská postupně
čemž 4 miliony spálila ve vlastních elektrárnemusí. Cena uhlí se bude každoročně určoomezuje
spotřebu
uhlí,
jež
částečně
nahranách. Plzeňská teplárenská spotřebuje
vat podle dohodnutého vzorce s celou řadou
zuje biomasou a v budoucnu se chystá
1,25 % z celkové těžby hnědého uhlí v ČR.
parametrů, v zásadě se ale jedná o cenu
vyrábět energii i z komunálního odpadu,
„Kdysi to bývalo až 670 tisíc tun ročně,
v ČR obvyklou. Teplárna nesmí sokolovské
přesto se bez pravidelných dodávek uhlí
využívání biomasy přineslo pokles na
uhlí prodávat dále. V dozorčí radě zasednou
neobejde. Vedení společnosti skoro tři roky
loňských 550 tisíc tun. Tento údaj je ale trodva zástupci dodavatelů uhlí.
vedlo celou řadu jednání, aby uhlí formou
chu zavádějící, protože v současné době
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Potřebujeme stanovit
Destiletá smlouva na uhlí přinesla stabilizaci, akcionář musí co nejdříve rozhodnout o plzeňské teplárenské koncepci, říká generální
ředitel Plzeňské teplárenské (PT) Tomáš Drápela
w Mohou už si Plzeňané díky desetileté
smlouvě na dodávky uhlí ze Sokolovské,
uhelné (SUAS) dlouhodobě oddychnout?
Pro občany i politickou reprezentaci je
momentálně problém s nedostatkem uhlí
zažehnán, ale jen velice dočasně. Odstranila se ale paranoia ročních kontraktů
a měsíčních objednávek. Nicméně deset let
je v energetice hrozně krátká doba. Nám
tady dožívá zařízení. Do deseti let bude
končit turbína a musí se odepsat. Má se
tedy postavit nová na 20 až 30 let, nebo se
mají nechat některé uhelné kotle dožít,
a začít se chystat na plyn? Musíme se rozhodnout už v nejbližší době, protože tyto
zásadní změny neuděláte z roku na rok.
Objektivní pravdou je, že dnes se delší
smlouva sehnat prostě nedá, protože uhlí
v Česku dochází. Je stabilizačním prvkem,
dává garanci, že v Plzni po dobu deseti let
bude cena tepla obvyklá a konkurenceschopná. Ale nemusí být vysoké zisky
z prodeje elektrické energie a s tím související vysoká výplata dividend. To vám
nezaručí žádná smlouva. Ale určitě je úspěchem a poděkování patří akcionáři, městu
Plzeň, za pomoc.
w V Plzni nyní i od některých politiků
zaznívá, že konkurenční nabídka na
dodávky uhlí od EPH byla perspektivnější.
To nevím, kteří politici to tvrdí. Na zastupitelstvu všichni jednohlasně hlasovali pro
nabídku SUAS. Nabídka EPH spočívala ve
fúzi dvou společností v jednu, už opravdu
velkou. Spojili bychom se tak se silným
hráčem na trhu. I SUAS je velký hráč. Mně
osobně je trošku líto, že si SUAS nekoupila
34 procent PT za nějakou miliardu korun,
protože pak by se musela enormně starat
a nést akcionářskou odpovědnost za to,
aby ty peníze dostala v dividendách zpět.
A tudíž vedla PT, společně s městem, k prosperitě. Původně byla tato podmínka
na stole.
w Je tedy stále ve hře nějaký strategický
partner pro PT na další desítky let?
To není otázka pro mě, ale pro akcionáře,
tedy město Plzeň. Když vám řeknu svůj
názor, budu na nejbližším jednání městského zastupitelstva někým obviněn, že jsem
kýmsi zlobován. Tak to bohužel dnes v politice chodí.
Pokud by dnes teoreticky měla PT jako
strategického partnera např. ČEZ, tak ten
řekne, že naši roční spotřebu 500 tisíc tun
uhlí bude do Plzně dodávat klidně třicet let,
protože to pro něj bude velmi malé množství. Těžební limity dnes nikdo neřeší a náš

časnosti. Takové teplo si nikdo nekoupí. To
je problém všech našich větších měst,
kterým se hodně zabýváme v Teplárenském sdružení ČR.
w Na co všechno musí tato studie
tradiční partner SUAS dotěží poslední
odpovědět?
uhlí někdy v letech 2025 až 2030. A to je
Musí říci, kolik tepla bude dlouhodobě
z pohledu energetiky velmi brzy. Pokud
zapotřebí,
už vzhledem k úsporám odběrachceme teplárnu udržet v současném enertelů, které jsou značné. Jestli
postavit spalovnu nebo plynový zdroj nebo oboje, protože
jsou to obrovské investice
a úvěry, kterými se PT zatíží.
Akcionář by měl jeden scénář
upřednostnit a stanovit priority. Chtěli bychom, aby to bylo
ještě letos zpracováno, protože to bude souviset i s definitivním rozhodnutím o výstavbě
spalovny.
w V teplárně jste už nahradili
biomasou 240 tisíc tun uhlí
ročně. Kolik uhlí bude při
současném tempu zateplování potřebovat teplárna
v roce 2015, kdy má stát spalovna komunálního odpadu?
Tomáš Drápela,
Je naivní si myslet, že už
generální ředitel Plzeňské teplárenská a.s.
v prvním roce provozu spalovny bude k dispozici 95 tisíc tun odpadu
getickém pojetí i do budoucna, tak se musí
ročně. Než se systém rozběhne a pojede na
začít rozhodovat, jak strategicky dál. Budeplný výkon, tak to bude podle mého odhadu
me částečně plynofikovat? Postavíme spatrvat tak tři roky. Spalovny zatím nejsou
lovnu komunálního odpadu jako významný
v našich podmínkách žádný velký byznys
alternativní zdroj do současných podmínek,
a ani ta naše nebude. Ale strategicky je
kdy v ČR není spalování ze zákona podpodůležité, že nám v budoucnu nahradí
rováno? Kdybychom byli v podmínkách
100 tisíc tun uhlí ročně a dlouhodobě bude
Německa, Rakouska nebo Švýcarska, kde
vyřešen systém nakládání s komunálním
po vybudování spaloven skládkování odpaodpadem v Plzeňském kraji. Přijetím legisdu zakázali, tak není o čem diskutovat. Ale
lativy EU v ČR věřím, že to bude projekt,
tady v Česku deset let čekáme na zákon
který si na sebe vydělá.
o odpadech, který by stanovil priority. Douw Skutečně nahradí 100 tisíc tun uhlí?
fám ale, že do spuštění provozu spalovny
Záleží na skladbě odpadu. Vycházíme
v roce 2016 bude naše legislativa v odpaz
provedených analýz, že má zhruba
dovém hospodářství korespondovat s legisvýhřevnost jako hnědé uhlí. Troufnu si tvrlativou EU.
dit, že by to mělo přibližně 1:1 nahradit
w Bude akcionář aktuálně tato stratemnožství uhlí. Ale jestli to bude 90 nebo
gická rozhodnutí řešit?
110 procent, to te přesně nevím. Fakt je,
My mu chceme v letošním roce představit
že čím je odpad více tříděn, tím jeho
možné varianty dalšího rozvoje. Podobně
výhřevnost stoupá.
jako ČR musí mít státní energetickou konw Projekt spalovny v Chotíkově stále
cepci, musíme vytvořit také plzeňskou,
vyvolává
odpor některých občanů a ekokterá řekne jak dál ve městě s teplem.
logů. Co říkáte jejich argumentům, že
Pokud bychom např. měli částečně přejít na
jste je nedostatečně informovali?
plyn, tak už te musíme začít připravovat
My si myslíme, že jsme udělali, co bylo
projekty a říci, které uhelné kotle necháme
v
našich silách. Když jsme s projektem
dožít, které předěláme, které budeme
začínali, chodilo na naše meetingy v Choudržovat. Z čeho tu energii budeme do
tíkově 150 až 200 lidí. Bylo plno. Dnes je
budoucna dělat. Tato zásadní rozhodnutí se
nás tam 40 a to ještě polovinu tvoří odbornemohou každé čtyři roky měnit. Kompletně
níci z teplárny. Zbytek občané a „deset“
předělat PT na plyn by byl ekonomický
aktivistů, kteří tam především exhibují. A
nesmysl. Stálo by to několik miliard a tím
budeme říkat aktivistům cokoliv, nikdy
bychom se, už při současných cenách
nebudou spokojeni. Někteří mohou chtít
plynu, dostali na cenu tepla 1230 korun za
peníze, tedy výpalné, což se často stává.
gigajoul, tedy na čtyřnásobnou proti sou-
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dlouhodobý azimut
Těší je, že za nimi chodí novináři a dělají jim
reklamu. Určitou skupinu lidí nepřesvědčí
žádné argumenty. Jsou tam ale i lidé, kteří
se spalovny jenom obávají, ale těch už
dnes není mnoho. Teplárna zorganizovala
desítky setkání s občany v obcích i v Plzni,
tiskové konference, osvětové i letákové
a promo akce. Zřídili jsme webové stránky
o spalovně i facebook, začali jsme vydávat
občasník Spalováček. Kdokoliv se na nás
obrátí s dotazem, každému odpovíme na
všechno.
w Takže místní už projektu věří?
Myslím, že většinu občanů jsme přesvědčili. Zájemce jsme dokonce vyvezli autobusy do zahraničí, aby viděli, že tam spalovny
stojí uprostřed měst a tamním lidem nepřekážejí. Vyvrcholením bylo referendum, po
němž obavy veřejnosti výrazně klesly. Aktivistka Kateřina Moučková ale te tvrdí, že
byla podvedena, že jsme mluvili o kapacitě
spalovny 60 tisíc tun. Vždy jsme ale ukazovali dvě varianty – na 60 a na 100 tisíc tun.
V referendu navíc nezazněla otázka, zda
jsou občané pro stavbu spalovny na konkrétní objem. Položím te otázku já vám.
Myslíte si, že kdybychom stavěli spalovnu
na 60 tisíc tun, že by tihle odpůrci byli
v pohodě? (smích)
w Chápete sdružení odpůrců jako zástupce občanů, lidí žijících kolem místa
plánované spalovny?
Media bohužel chápou tyto skupiny jako
veřejnost, ale pro mě veřejnost nereprezentují. Bereme je jako relevantní odpor, i když
nám nikdo nikdy nesdělil, zda sdružení mají
10 nebo deset tisíc registrovaných členů.
Ona je to skupina stále stejných lidí, kteří
protestují proti všemu. Od zbourání kulturního domu, pak jsou přivázáni ke stromům
na Šumavě, předtím blokovali obchvat
Plzně. Nevím, kdo jim dal k tomu mandát,
tedy kolik lidí je za nimi, a hlavně kdo je
platí. My víme, že když spálíme na Plzeňsku místo 100 tisíc tun uhlí raději odpad ve
spalovně, výrazně pomůžeme životnímu

prostředí. Nový energetický blok v Chotíkově má totiž desetkrát přísnější emisní
limity, než současné spalování uhlí v teplárně.
w Občas ovšem zaznívá, že v Chotíkově
nebude ta nejšpičkovější technologie, že
nejlepší je plazmová spalovna.
Vidíte, to je další hloupost. V Evropě není
jediné funkční zařízení tohoto typu, protože
se neosvědčilo. Byli jsme se na ně podívat
v Japonsku, kde funguje. Zásadní rozdíl je
v tom, že plazmová technologie odpad
energeticky nevyužívá, ale pouze ho likviduje. V praxi to vypadá tak, že z odpadu se
energie nezískává, ale naopak se na jeho
likvidaci musí dodávat, tedy nakupovat.
Provoz tohoto zařízení by pak musely obce
(tedy občané) dotovat ze svých rozpočtů
jako v Japonsku. Navíc odpad v Japonsku
má dost jiné složení, než v Evropě.
Nechceme tu postavit žádný prototyp
a experimentovat. Z toho co v Evropě je,
jsme si vybrali to nejlepší, co funguje. I když
víme, že to nejlepší bude i nejdražší. Spalovna je ale dílo na padesát i více let, tady
se prostě nedá a nesmí šetřit.
w Je skutečně už te o plzeňský odpad
takový zájem jak se říká? Je možné ho
vozit zpět do SUAS stejnými vagóny,
jakými se do Plzně vozí uhlí?
Dá se vozit ledaskam. Do Schwandorfu,
do Prahy, do Liberce i do Brna, třeba
i do Sokolova. Musí se ale započítat přepravní náklady, které mohou být někdy
zítra zatíženy např. nějakou ekologickou
daní, a navíc by se muselo za likvidaci
odpadu platit nějakému cizímu subjektu.
Vagóny na uhlí ovšem nemohou převážet
neupravený komunální odpad jen tak. Pro
laickou veřejnost to zní sice lákavě a logicky, vozit prázdnými vlaky z teplárny zpět do
Sokolova odpad z Plzně. Obce by ale
musely objednat a zaplatit jiné vagóny
a odpad do nich by se musel předzpracovat. U Plzně by se tak musel postavit
zpracovatelský závod na odpad, někde

u železniční vlečky, za 200 až 300 milionů
korun. Tam by odpad svážela auta a odpad
by se musel třídit a lisovat. Aby bylo jasno –
já netvrdím, že to nejde. Např. v bavorském
Schwandorfu svážejí speciálními kontejnery
po železnici ročně přes 350 tisíc tun odpadu a dalších 100 tisíc tun auty. Pro takové
množství už se vyplatí postavit a nakoupit
speciální vagóny a nastavit složitý logistický
systém. Pro naše podmínky to považuji za
ekonomické harakiri.
w Jak to vypadá s dalšími projekty spaloven odpadu v ČR?
Ten náš je ryze městský, karvinský je
věcí sdružení měst a kraje a pomořanský je
privátní. Jsem skutečně zvědav, vzhledem
k tomu, v jakém stavu je zákon o odpadech
a další legislativa, jestli tyto projekty vůbec
vzniknou. Dotace z EU také visí na vlásku.
EU má úplně jiné problémy. V Bruselu
nejsou žádní mecenáši, kteří by v současné
době chtěli podporovat cokoliv v ČR. Sami
dnes peníze nemají a chtějí, aby zůstaly
u nich. Proto přivítají každou záminku, aby
mohli dělat obstrukce a peníze nám dát
nemuseli. V už uvedeném Schwandorfu
dostal projekt 80 procent investiční dotace
od státu a pak zakázali skládkování. Vznikl
tak dokonalý systém, který energetické
využívání odpadu podporuje.
w Investice do spalovny a do horkovodu
na Lochotín by nestály městský rozpočet nic?
Vše bude na investorovi, tedy na teplárně. Navíc vytvoříme nová pracovní místa
a zlepšíme životní prostředí. Může se stát,
že první roky provozu budeme subvencovat
provoz spalovny z našeho rozpočtu, a tím
budeme mít nižší zisk. To všechno ale
dáme ještě k rozhodnutí akcionáři, městu
Plzeň, až budeme znát konečnou cenu díla
a případnou výši evropské dotace.
(Text je převzat z Plzeňského deníku
ze dne 22. 2.2012)

Ceny tepla v českých městech pro rok 2012
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Zákaznická zóna
Je tomu více než rok, co Plzeňská teplárenská a její dceřiná
společnost Plzeňské služby spustila internetový informační
portál Zákaznická zóna na adrese www.zakaznickazona.cz.
Jaké jsou zkušenosti s jeho provozem?

Vítězka si odvezla „plazmu“
„Registruj se a vyhraj plazmu“ byl název soutěže, kterou vyhlásily Plzeňské služby
v souvislosti s rozvojem portálu Zákaznická zóna. Výherkyní se stala čerstvě penzionovaná učitelka dějepisu Jana Jochcová. Jak nám sdělila, do Zákaznické zóny ji přivedly starosti s neplatiči v jejich Společenství vlastníků jednotek a od té doby je jejich
pilnou návštěvnicí. A při předávání ceny se ukázalo, že jejíma kantorskýma rukama
prošel i technický ředitel Plzeňské teplárenské Jiří Holoubek (spolu s výherkyní na
snímku), takže shledání bylo dvojnásob radostné.

Portál Zákaznická zóna byl vytvořen za
účelem rozšíření a zjednodušení elektronické komunikace se zákazníky a hlavně
pro transparentní zobrazení informací
o dodávkách tepla a dalších služeb.
„Ohlasy a připomínky zákazníků nám
jen potvrdily, že je tato služba zaujala
a vítají ji. Uživatelé portálu především oceňují dostupnost informací na jednom
místě. Např. majitelé bytů si mohou zobrazit náklady na dodávku tepla a vody pro
svůj byt včetně historie za předchozí
období,“ sděluje své poznatky Petr Fišer
z Plzeňských služeb. Majitelé domů a členové výborů společenství vlastníků mohou
pravidelně sledovat také podrobné
měsíční náklady za dodávky tepla a teplé
vody pro dům, správci pak mají tyto údaje
k dispozici k objektům, které mají ve
správě.
V minulém roce byla Energetickým
regulačním úřadem prostřednictvím vyhlášky stanovena povinnost dodavatelů
energií poskytovat odběratelům údaje pro
srovnání spotřeb za minimálně dvě před-

cházející zúčtovací období. Naši zákazníci
mají možnost zobrazit si např. spotřebu za
roky 2009, 2010 a i za rok 2011 již od
spuštění portálu Zákaznická zóna.

„Během uplynulého roku jsme portál
dále doplnili o službu zobrazení aktuálních
odstávek zdrojů tepla a to jak těch plánovaných, tak i neplánovaných, tedy kdy je
nutné dodávku tepla přerušit z důvodu
nutné opravy technologie,“ doplňuje
P. Fišer. Zákazníci tak jsou s předstihem
informováni prostřednictvím portálu o přerušení dodávek tepla a teplé vody. „Zvláš
podrobné informace jsme na portále přinášeli při plánovaných letních odstávkách
teplé vody z důvodu oprav a údržby technologie. Chceme naše zákazníky odstávkou teplé vody zatěžovat co nejkratší dobu
a tak opravy většinou provádíme za provozu a odstávky pouze v případě naprosté
nevyhnutelnosti.“
Jako třešničku na dortu najdou uživatelé
na portále Zákaznická zóna grafy a přehledy, je to např. porovnání cen tepla
v regionech. Zobrazují se na něm také
aktuální průměrné teploty. Uživatelé
Zákaznické zóny mohou tak shlédnout
historii vývoje venkovních teplot v Plzni
od roku 1994. Tyto teploty stanovují
Plzeňské služby na základě údajů z vybraných výměníkových stanic v rámci různých lokalit města Plzně pro potřebu řízení dálkového vytápění jako doplňkovou
informaci.
Nyní budou postupně na portále přibývat aktuální informace týkající se rozúčtování tepla mezi konečné spotřebitele.
Dozvíte se např., jak se postupuje při
odečtech, rozúčtování atd.
Na začátku minulého roku jsme vyhlásili soutěž pro registrující se návštěvníky.
Ti co se v období od 1. 1. 2011 do 31. 8.
2011 registrovali na portále, byli zařazeni
do slosování o ceny.
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Dražba přinesla potřebným statisíce
Třetí ročník je prý už možno prohlásit za vznikající tradici. V případě charitativních dražeb kalendáře Plzeňské teplárenské je to
tradice, která potěší, ale i zavazuje.
Kalendář pro rok 2010 nesl titulek „Významní současní plzeňští rodáci“ a při dražbě prvních deseti kusů, oněmi slavnými rodáky signovaných, se
získalo 324 tisíc korun.
Druhý ročník s kalendářem na rok 2011
s tématem „Významní
nežijící plzeňští rodáci“ vynesl obdobným způsobem už
423 tisíc korun.
Třetí ročník přilákal
ještě větší počet zájemců, kteří vydražili kalendáře
za neuvěřitelných 757 tisíc
korun, které si jako v předcházejících
letech rozdělily rovným dílem Dětský domov
Domino, Městská Charita Plzeň a Liga na
ochranu zvířat. Kalendář má motto „Podpo-

i Fakultní nemocnici
nebo ZOO Plzeň.
Celkem na tyto účely
vydá Plzeňská teplárna 20 miliónů korun.
Trochu nám nahrála náhoda – fotbalová Viktorka jen den
před dražbou uspěla
s AC Milán a postoupila do dalších bojů
Ligy mistrů. Dárkem
k prvním třem vydraženým kalendářům
se staly fotbalové
míče. První s podpisy
hráčů FC Barcelona,
Obálku s 252 300 korunami převzala pro své druhý s podpisy fotsvěřence i ředitelka Dětského domova Domino balistů AC Milán
Na a Erbová. Předal jí je předseda představenstva a třetí s podpisy doPlzeňské teplárenské Roman Jurečko, který je ini- mácích borců plzeňciátorem a duchovním otcem tradice charitativních ské Viktorie. Zajímavé bylo, že za první
dražeb teplárenských kalendářů.
i druhý kalendář byli
rujeme vaše úspěchy“ a ukazuje skvělou
vydražitelé ochotni zaplatit po 77 tisících
práci mnoha institucí, které Plzeňská tepkorun, ale za ten třetí, s míčem podepsalárenská trvale podporuje, např. právě
ným plzeňskými fotbalisty, zaplatil vydražimladé hokejisty a fotbalisty, ale třeba
tel celých 90 tisíc!

„Dobré“ rady nad zlato?
Ochrana životního prostředí je jistě
příkazem moderní doby. Je ovšem paradoxní, když se snaha o ekologické chování změní ve svůj pravý opak. O boomu
využívání energie slunce je článek Předražené německé slunce na této straně
plzeňského tepla, ale své malé zkušenosti máme i na Plzeňsku. To když nás
ekologičtí aktivisté poučují např. o tom,
jaká technologie by měla být použita ve
spalovně komunálního odpadu v Plzni.
Rádi básní o spalovně plazmové – taková ale nikde v Evropě neexistuje! Zajímavosti o přípravě spalovny ZEVO Chotíkov
vám brzy poskytneme na stránkách
dalšího čísla Spalováčku, který najdete
zanedlouho ve své poštovní schránce.

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.,
Doubravecká 1, 304 10 Plzeň,
e-mail: info@plzenskesluzby.cz,
tel.: 377 499 206
Bezplatná infolinka 800 505 505

