RELAX
PLZEŇSKÝ

zákaznický magazín Plzeňské teplárenské, a. s.

Pomáháme v boji proti
koronaviru:
Roušky a respirátory
pro Plzeň.
Chytrý monitoring budov:
Pohlídáme spotřebu
vašich energií.
Plzeň jako centrum
robotiky:
Rozhovor s Luďkem
Šantorou o projektu
TechTower

generální ředitel Plzeňské teplárenské, a.s.

Václav Pašek:

PRO LEPŠÍ
ŽIVOT V PLZNI

Tipy na výlet

ZELENÁ LINKA

800 505 505
POSTARÁME SE O VÁS
ZA KAŽDÉ SITUACE

KOMPLETNÍ SERVIS 24 HODIN DENNĚ
7 DNÍ V TÝDNU ZDARMA
VYŘÍDÍME VŠE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

WWW.PLZENSKATEPLARENSKA.CZ

Vážené čtenářky a čtenáři,

Obsah
PLZEŇSKÝ

RELAX

Aktuálně
Pomáháme v boji proti
koronaviru

str. 4

Chytrý monitoring budov
slaví úspěchy

str. 4

Připojili jsme, připojíme

str. 5

Vstříc ekologické
elektromobilitě

str. 5

Rozhovor
Václav Pašek: Pro lepší
život v Plzni

Tipy na výlet
Hrad u Berounky
Rozhledna Chlum
Vodopád Dírka

str. 9

Zajímavosti
Plzeň jako centrum
robotiky; rozhovor s Luďkem
str. 10
Šantorou

• zavedli jsme pro vás elektronickou fakturaci, pro
kterou vám stačí se pouze zaregistrovat na našem
webu
• posílili jsme bezplatnou informační linku pro řešení
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• a v neposlední řadě se snažíme také pomáhat
i jinými způsoby
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máte v rukou již druhé, tentokráte jarní vydání
časopisu RELAX. Najdete v něm spoustu zajímavostí
a informací ze života plzeňské teplárny.
A na co se můžete těšit? Především vám chceme
představit muže, který v lednu 2020 převzal vedení
Plzeňské teplárenské, Ing. Václava Paška, Ph.D.
Určitě vás také zajímá, jaké zajímavé objekty jsme
v uplynulém roce připojili a které plánujeme připojit
v blízké budoucnosti. V roce 2019 bylo připojeno
celkem 36 nových objektů a dalších 6 objektů rozšířilo dosavadní odběr tepelné energie o dodávku teplé
vody.
Právě se nacházíme téměř na konci topné sezony
2019/2020 a mám-li ji z pohledu teplárny zhodnotit,
nepřinesla nám, stejně jako milovníkům zimních
sportů, mnoho důvodů k radosti. Dobrou zprávou pro
vás, naše zákazníky, ovšem je, že spotřeba tepla za
celý loňský rok nedosáhla ani na desetiletý průměr,
takže se lidé při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev
vody nemusí obávat nedoplatků.
Bohužel se musím zmínit i o nepříjemném faktu
posledních dní, pokračující pandemii koronaviru,
která více či méně ovlivnila životy nás všech. Musím
vás ale ubezpečit, že také v tomto ohledu si je Plzeňská teplárenská, jako prvek kritické infrastruktury
města Plzně, vědoma své role ve společnosti. Kromě
zavedení a dodržování pravidel a zásad odpovědného
chování dle platných nařízení a doporučení při ochraně proti koronaviru se snažíme jít „ještě dále“.
Jakými konkrétními kroky jsme tedy přispěli
ke zjednodušení procesů v tomto složitém období?
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Ve spolupráci s Nadací EPH se nám podařilo zajistit
ochranné pomůcky pro Město Plzeň, Fakultní nemocnici v Plzni i Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje.
Na závěr svého úvodního slova nesmím zapomenout
zmínit tradiční oblíbenou křížovku, která je také
součástí jarního vydání, a pokračování nové rubriky
z minulého čísla „tipy na výlety v okolí Plzně“.
Přeji vám všem pohodové jaro a hlavně pevné
zdraví
Jakub Vojta, BBS
obchodně-technický ředitel
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POMÁHÁME V BOJI PROTI KORONAVIRU
aktuálně

Energetický průmyslový holding Daniela Křetínského se připojil k boji proti
epidemii onemocnění COVID-19, které
zapříčinilo zavedení nouzového stavu
po celém Česku. Ze strany Nadace J&T
a EPH tak bylo distribuováno téměř půl
milionu ochranných roušek. Především
pak do regionů a měst, ve kterých
poskytují společnosti ze skupiny EPH
dodávku tepelné energie. Patří tam
i Plzeň.
„Konkrétně pro Plzeň se nám podařilo
zajistit 78 000 ks ochranných roušek,
které se rozdělily mezi město Plzeň
(42 000 ks) a Fakultní nemocnici v Plzni
(36 000 ks), pro nemocnici jsme zajistili
i 14 800 ks respirátorů,“ uvedl generální
ředitel Plzeňské teplárenské Ing. Václav
Pašek, Ph.D., který byl pověřen koordinací dodávek pro Plzeň.
„Každá takováto pomoc nám naši
současnou složitou situaci ulehčuje.
Týdenní spotřeba na území města Plzně
v našich městských firmách a sociálních
zařízeních je 45 000 ks roušek. Snažíme
se je zajišťovat vlastními silami, jak se
dá. Roušky od EPH půjdou zejména do
vodárny a sociální oblasti,“ uvedl na
konci března primátor města Plzně,
Mgr. Martin Baxa.
Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek,
Ph.D., dodává: „Fakultní nemocnice
Plzeň si velmi váží daru od Energetického průmyslového holdingu v podobě

velkého množství ochranných prostředků pro naše zaměstnance. Zdraví
zdravotnického personálu je v této
pandemické době klíčové, a díky kvalitním ochranným pracovním prostředkům
můžeme boj s touto nemocí zvládnout
mnohem bezpečněji.“
Na první vlnu pomoci se podařilo
Energetickému průmyslovému holdingu
navázat i následující týdny. Z nakoupeného zdravotnického materiálu ze

strany Nadace J&T a EPH se podařilo
získat pro Fakultní nemocnici v Plzni
další profylaktické pomůcky, konkrétně
3 000 ks ochranných overalů a 1 000 ks
ochranných brýlí. Koordinátor ochranných pomůcek ze zdrojů Nadace J&T
a EPH a současně generální ředitel
Plzeňské teplárenské, a. s., Václav Pašek
se zasadil také o předání tří kusů speciálních systémů osobní ochrany dýchacích
cest Záchranné službě Plzeňského kraje.

Mar�n Baxa - primátor Plzně

CHYTRÝ MONITORING BUDOV SLAVÍ ÚSPĚCHY

Od ledna byl městským obvodem
Plzeň 3 a Plzeňskou teplárenskou
spuštěn pilotní projekt systému on-line
monitoringu spotřeb energií ve vybraných mateřských školách.
Systém umožňuje aktivní dohled
a vyhodnocování spotřeby v daném
objektu. Čidla sledují i vnitřní prostředí
a veškerá data se pomocí bezdrátové
technologie přenášejí do centrální
aplikace, kde je možné sledovat skutečnou denní a měsíční spotřebu v porovnání s obvyklým stavem, a odhalit tak
případné nedostatky. Ty se v podstatě
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okamžitě po instalaci objevily v 70. MŠ
ve Waltrově ulici. „Po spuštění systému
jsme zjistili, že v budově naší školy
dochází k úniku téměř 6 kubíků vody
denně, aniž bychom tuto ztrátu zaznamenali. Přitom jde o obrovské množství
vody,“ říká ředitelka 70. MŠ Eva Zennerová. Příčinou byla porucha směšovacího ventilu a prasklá vodovodní přípojka.
Na WC u jedné ze tříd také praskla
hadička. Systém obratem nahlásil
problém do centrální aplikace, kde ji
zaznamenal dispečink Plzeňské teplárenské, a situace se tak mohla okamžitě
vyřešit. „Chtěl bych poděkovat za spolupráci kolegům ze společnosti Plzeňská
teplárenská, že jsme jako první obvod
v Plzni mohli tento pilotní projekt
spustit. Kromě možnosti v podstatě
okamžitě odhalit případné havárie
a předejít tak únikům médií, předcházíme také často nemalým nákladům na
odstraňování případných souvisejících
škod na majetku,“ vysvětluje Petr
Baloun, 1. místostarosta městského

obvodu Plzeň 3, který má správu mateřských škol na starosti. Jednotlivá čidla
včetně veškerých nezbytných komponentů pro dálkový přenos se instalují na
vstupech jednotlivých energií a médií,
tj. vodoměrech, plynoměrech nebo
kalorimetrech (podle druhu vytápění
objektu)
a elektroměrech. „Už nyní
vidíme, že je systém účinný a především
prospěšný, proto do budoucna rozšíříme
jeho instalaci do zbývajících mateřských
škol i dalších budov ve správě našeho
úřadu,“ dodává David Procházka, starosta městského obvodu Plzeň 3.

Jakub Vojta - obchodně-technický ředitel PLTEP (vlevo)
Petr Baloun - 1. místostarosta městkého obvodu Plzeň 3
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PŘIPOJILI JSME, PŘIPOJÍME

bytový dům Nová Roudná

aktuálně

bytový dům Mlýnská strouha

Rok 2019 byl pro Plzeňskou teplárenskou mimo jiné opět ve znamení budování nových přípojek. Nadále tak
rozšiřujeme svou síť dodávky tepla,
které v současnosti využívá více než
padesát tisíc plzeňských domácností.
V loňském roce jsme realizovali nové
přípojky např. v bytovém domě v Mlýnské strouze, v mateřské škole Blatenská
27a, v bytovém domě Nová Roudná
nebo v bytovém domě Panorama.
Celkově jsme vybudovali přípojky pro
třináct objektů.
I rok 2020 je ve znamení připojování.
Některé z plánovaných akcí už započaly,
jiné začnou během následujících
měsíců. Teplem bude Plzeňská teplárenská zásobovat hned několik významných
objektů. Jsou to např. nádražní hala
Českých drah, vozovna Slovany, Sportovní areál Prokopávka nebo Světovar
TechTower.
Z bytových domů se
k teplárně připojí nově Světovar blok G.

Sportovní areál Prokopávka

nádražní hala Českých drah

MÁTE ZÁJEM O PŘIPOJENÍ?
NAVŠTIVTE NÁŠ WEB
bytový dům Panorama

www.plzenskateplarenska.cz

vozovna Slovany

VSTŘÍC EKOLOGICKÉ ELEKTROMOBILITĚ
Na konci ledna rozšířila Plzeňská teplárenská vozový park o svůj první užitkový elektromobil Goupil G5. Ten se
využívá prioritně k dopravě v rámci
areálu závodu Energetika. Ekologicky,
na elektřinu, zvládne ujet až 200 km.
Auto lze dobíjet z klasické zásuvky
a díky svému pohonu představuje
i maximální úsporu provozních nákladů. Nákup byl částečně financován
z operačního programu OPPIK Elektromobilita.
Provoz elektromobilu je velmi tichý,
šetrný k okolí a odpadá u něj běžný
servis motoru – olej, filtry a řemeny.
„Výhodu elektromobilu spatřujeme
i v tom, že se svou velikostí velice hodí do
úzkých uliček teplárenského provozu,
současně je plnohodnotným účastníkem
silničního provozu na veřejných komunikacích,“ dodává vedoucí technického
rozvoje a investic Plzeňské teplárenské
Ing. Petr Sláma. Auto bez problémů
přepraví vše potřebné mezi Karlovem
a Doubravkou, zvládá i cestu do ZEVO
Plzeň v Chotíkově a zpět.

RELAX
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rozhovor

Václav Pašek:

PRO LEPŠÍ
ŽIVOT V PLZNI
Od ledna je novým generálním ředitelem Plzeňské teplárenské. Vedl Plzeňskou energetiku, v oboru se pohybuje přes třicet let a začínal jako technik elektrických rozvodoven ve Škodě Plzeň. Václav Pašek, dosavadní výkonný ředitel teplárny, převzal
pomyslné žezlo po Tomášovi Drápelovi a usedl ve společnosti na křeslo nejvyšší.
Někdejší student Fakulty elektrotechnické Vysoké školy strojní a elektrotechnické
v Plzni představuje na následujících stranách své vize a budoucnost Plzeňské teplárenské. Vedle energetiky se rád sklouzne na lyžích, projede na kole a nejlépe se cítí ve
společnosti své rodiny.

6

RELAX

V čem se například jeho strategie pojí
s vaší vizí?
Společným rysem je určitě pohled na
udržitelnost a podporu CZT (centrální
zásobování teplem) v rámci ČR, střízlivý
pohled na využívání obnovitelných
zdrojů, prosazování energetického
využívání odpadů namísto skládkování.
Jaký je váš cíl pro rok 2020 coby generálního ředitele Plzeňské teplárenské?
Mým cílem pro rok 2020 je určitě dokončení implementace procesů fúze, a to
v oblastech obchodu s elektřinou,
strategie nakládání s emisemi CO2,
nákupu technologií, strategie fungování
dceřiných společností jako velké skupi-

ny. V oblasti personální bych chtěl věnovat více času workshopům se zaměstnanci, slyšet jejich názory a potřeby…
Bez kvalitních a spokojených zaměstnanců nelze dosáhnout velkých cílů.

„zeleného šílenství“ a rychlé dekarbonizace českého teplárenství. Tím se však
nezbavuji pochopení pro nové trendy,
ale všeho s mírou…

Hodně se v souvislosti s cenou tepla
mluví o tzv. emisních povolenkách. Proč
jsou tolik klíčové?
Emisní povolenky jsou aktuálně klíčové
hlavně z pohledu strmého nárůstu jejich
ceny za posledních 5 let a také aktuálním
chápáním EU v celosvětovém měřítku.
Evropa se rozhodla jít rychlou cestou
dekarbonizace, dramatického využívání
obnovitelných zdrojů, bez ohledu na to,
že zbytek světa se chová zcela odlišně.
Cena emisních povolenek drtí ekonomiku našich tepláren a utlumuje udržitelnost zejména těch menších a ekonomicky slabších subjektů na trhu české
i evropské energetiky. Pro vaši představu
– náklady za povolenky CO2 se v posledních třech letech vyšplhaly z 80 na 450
mil. Kč. I tak silná teplárna, jako je ta naše
plzeňská, zaznamenává velké zářezy do
hospodářského výsledku společnosti. Ale
díky naší velikosti, podpoře města,
Nebojíte se, že případným nárůstem a hlavně podpoře naší velké skupiny EPH
ceny za teplo přijde teplárna o svou se nám tyto dopady daří eliminovat.
výhodnou pozici na trhu?
Naším trhem je zejména město Plzeň, Máte konkrétní nápady či představy, jak
které podporuje kogenerační výrobu zákazníkům teplárny zvýšit už tak
elektřiny a tepla, CZT a ekologická vysoký komfort služeb?
řešení. Pokud městu představíme Ano, zákazník je náš pán. Snažíme se
aktuální situaci na trhu teplárenství přinášet svým zákazníkům kromě
a budeme vést společný rozumný „pouhé“ dodávky tepla i nadstavbový
dialog, jsem přesvědčen, že nalezneme servis a komfort. Aspekt pohodlí, který
společné řešení, oproštěné od vlivu spočívá v pouhém nastavení termoventiUpřímně – Plzeň má po Hradci Králové
nejnižší cenu za dodávané teplo. Od
roku 2015 se s cenou prakticky nehnulo. Je to do budoucna udržitelné?
Zde musím konstatovat, že v roce 2020
se Plzeň stala lokalitou s nejnižší cenou
tepla v ČR a předstihla tak dlouholeté
prvenství Elektráren Opatovice na
východě Čech (Pardubice, Hradec Králové, Chrudim…). Udržitelnost stagnace
ceny tepla závisí v současné době hlavně
na cenové politice trhu s emisemi CO2,
projektu dekarbonizace českých tepláren a mnoha dalších aspektech, které
v Plzni nedokážeme příliš ovlivnit. Samozřejmě se budeme snažit cenovou
úroveň tepla v Plzni udržet a případné
navýšení ceny tepla bude až tím posledním krokem k zajištění ekonomického
chodu společnosti.

rozhovor

Pane řediteli, na úvod, jaké to je
nastoupit do funkce po Tomáši Drápelovi, který vedl Plzeňskou teplárenskou
od roku 2001?
Tomáš Drápela byl dlouholetý generální
ředitel, dokázal prosadit několik
významných, v té době takřka průlomových investic – ZEVO (zařízení pro
energetické využívání odpadu), biokotel. A také samozřejmě držel společnost
na vrcholu tepláren v Česku. Nastoupit
po takovém řediteli je z jednoho pohledu velmi jednoduché – společnost
funguje, je v popředí teplárenství v ČR.
Na straně druhé je to velmi těžké –
přinést do společnosti nový směr, nové
ekonomické makropohledy a povýšit
společnost z regionálního chápání na
chápání celorepublikové a evropské,
které přináší vstup EPH.

VÁCLAV PAŠEK
Datum narození: 8. 6. 1962
Místo narození: Kralovice
Bydliště: Mrtník
Děti: 2 (syn a dcera)
Stav: ženatý
Sourozenci: 2
Vzdělání: vysokoškolské, doktorské
(Ph.D.)
Kariéra: od studií v energetice,
od 33 let manažerské pozice (19952018 Plzeňská energetika, 2012-2020
Elektrárny Opatovice, 2008- dosud JaT,
Pltep)
Koníčky: cyklistika, lyže, cestování,
energetika
Oblíbené pití: voda, Pilsner Urquell
12o, červené víno
Oblíbené jídlo: maso, zelenina, grilované (ale jím zcela vše)
Oblíbený film: Zrodila se hvězda (mění
se časem)
Oblíbená hudba: pop, rock, muzikál
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„
rozhovor

NABÍZÍME NEJEN TEPLO A CHLAD, ALE
I POMOCNOU RUKU A SRDCE PRO
LEPŠÍ ŽIVOT V PLZNI.
eliminovat dopady z výsledků prodeje
silové elektřiny. Co se týče energetického využívání odpadu, jsme zklamáni
přístupem české legislativy, kdy se stále
prodlužuje skládkování, a tím je vstupní
poplatek do ZEVO stále na nízké úrovni.
I tak je ale naše ZEVO ekonomicky
v pořádku a vykazuje zajímavý ukazatel
EBITDA (vydělané peníze).

Čemu se určitě teplárna nevyhne jsou
investice. Kde všude plánujete modernizace?
Naše investice teď směřují hlavně do
ekologie, rozvoje rozumného využívání
obnovitelných zdrojů, v našem případě
zvyšování množství spalování biomasy.
S ohledem na proces dekarbonizace, ať
už bude rychlý či pomalý, musíme už
dnes přemýšlet a připravovat nové
technologie pro nová „zelená“ paliva.

V loňském roce se v souvislosti s Plzeňskou teplárenskou mluvilo hodně o fúzi
s Plzeňskou energetikou. Vy sám jste
roky Plzeňskou energetiku vedl. Jak jste
spokojen s propojením těchto společností? Už vidíte první výsledky?
Ano, já jsem PE dlouhá léta vedl, prošel
jsem s ní několika změnami restrukturalizací a změnami vlastníků, až k tomu
předfúzovému. Fúze dvou tepláren
ve městě byla určitě tím nejrozumnějším řešením. Máme zálohované zdroje
tepla, které lze ekonomicky nasazovat,
máme velkou teplárenskou soustavu,
ve které pracují dnes už tři zdroje,
včetně ZEVA, v několika propojovacích a
okruhovacích uzlech, máme zde zdroj
startující ze tmy… Nic lepšího, energeticky efektivního a energeticky bezpečného si nemůže Plzeň přát a všechna další
města nám musí závidět. S propojením –
s trendy fúze jsem osobně velice spokojen. Výsledky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Podařilo se nám zefektivnit
nasazení jednotlivých výrobních zdrojů,
čímž dochází ke snížení emisí. Jsme
zařazeni do centrálního, dispečinky
řízeného on-line obchodu elektřiny
a SvR. Využíváme společný nákupní
model a rámcové smlouvy velké skupiny,
zapojili jsme se do dotačních profilů,
a tím významné podpory našich investic.
Výčet společných přínosů je skutečně
hodně dlouhý…

Světový tlak na snížení emisí roste. Jak
je teplárna na tohle do budoucna
připravena?
Naše teplárna bude díky letošnímu
dokončení významných investic do
ekologie (DeNOx a DeSOx v Energetice)
plně připravena plnit emisní limity BAT
a BREF pro další období od roku 2021.
Každá další investice nad rámec těchto
limitů už by byla na hranici fyzikálních
možností a ekonomicky zcela nepřijatelná…
Plzeňská teplárenská je primárně dodavatelem tepla, současně ale nabízí také
elektřinu, chlad a energetické zpracování odpadu. Jak vidíte budoucnost
těchto komodit?
Naše teplárna je kogenerační zdroj, tedy
současně vyrábí elektřinu a teplo.
O teple už bylo řečeno mnoho, ale
elektřina je určitě dalším nosným
pilířem naší ekonomiky. Bohužel ceny
silové elektřiny na burze jsou právě díky
obnovitelným zdrojům poslední dobou
hodně nízko a máme problém s jejím
ekonomickým využitím. Proto jsme také
na trhu s podpůrnými službami (PpS),
nově se službou výkonové rezervy (SvR)
pro českou přenosovou soustavu. Zde se
daří díky skupinovému dispečerskému
řízení našich zdrojů (ve skupině EPH)
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lu v jednotlivých místnostech, se stal už
samozřejmostí po dlouhá desetiletí.
Aspekt bezstarostnosti o daný topný
systém, který je jak po investiční, tak
servisní a obslužné stránce zcela bez
kontaktu se zákazníkem, určitě taktéž.
Novým směrem a trendem v teplárenství je určitě on-line přenos dat o spotřebě…

Jaké je z vašeho pohledu největší plus
fúze?
Fúze nám přinesla velký, ekonomicky
silný a prosperující energetický podnik
s více jak 500 zaměstnanci. Máme
podporu města Plzně, máme podporu
EPH, velkého evropského hráče na
energetickém trhu…

Jaký je Václav Pašek v soukromém
životě? Co Vás baví?
V soukromém životě se snažím být,
a doufám, že jsem, dobrým manželem,
otcem, a dokonce i dědečkem…Mám
kolem sebe rád celou rodinu, ať už doma,
nebo na výletech, které často děláme
společně… I v soukromí mě baví, co
jiného, než energetika, ale taková ta
moderní kolem rodinného domu. A pak
rád odpočívám aktivně. V létě hlavně na
kole a cestováním. V zimě na lyžích a na
horách.
Plzeň je vedle piva spojena také s fotbalem a hokejem. Chodíte fandit?
Za mých mladých let jsem hrával aktivně
fotbal i hokej, mám rád tyto sporty, a o to
více, když máme v Plzni tak skvělé týmy.
Dnes už jde hlavně o pasivní sledování
obou sportů, fandím ve všech směrech.
S fyzickou účastí na zápasech je to však
slabší. Posledních 10 let jsem hodně
pracovně cestoval a vykonával pozice
i daleko od Plzně. Věřím, že se to mým
návratem do Plzně změní k lepšímu…
Máte v Plzni a v okolí nějaká oblíbená
místa?
Přestože nežiji přímo v samotném městě,
velkou část času jsem vždy trávil a trávím
právě zde. Poměrně silně, možná na
rozdíl od jiných občanů, vnímám pozitivní proměnu Plzně, kdy se ze šedého,
zaprášeného průmyslového města stalo
krásné, svěží, probarvené a provoněné
moderní město, které láká nové lidi,
mladé lidi. I okolí Plzně je velice hezké
a zajímavé, jak pro turistiku, historii, tak
i kulturu.
Když se řekne „domov“, co se Vám
vybaví?
Domov má mnoho významů... Domovem
je můj dům a moje rodina. Domovem je
obec, region a vlast. Domovem je také
firma, ve které pracuji. Co se mi vybaví
jako první, je moje rodina a můj dům.
Plánuje se Plzeňská teplárenská více
zapojit do života Plzeňáků?
PLTEP je součástí života Plzeňáků, tak je
její povinností se zapojovat do jejich
života. Zejména nyní po fúzi máme
stanoven jasný směr výraznější pomoci
městu, než bylo v posledních letech
v možnostech firmy. Podporujeme
a chceme podporovat celé spektrum
aktivit pro lepší život v Plzni.
Máte jako nový generální ředitel Plzeňské teplárenské nějaký vzkaz pro čtenáře, zákazníky, Plzeňáky?
Zůstaňte s námi, nabízíme nejen teplo
a chlad, ale i pomocnou ruku a srdce pro
lepší život v Plzni. Ne nadarmo máme ve
svém logu „Plzeňská teplárenská – více
než energie“.

RELAX

výlety

TIPY NA VÝLET
Jaro plné vůní, květů a teplých slunečních paprsků je pozvánkou na výlet samo o sobě. Jakmile se uvolní vládní
nařízení o omezení pohybu, budou vaše první kroky směřovat nejspíš někam do přírody, případně za památkami
a dalšími atraktivními místy na Plzeňsku. Máme pro vás několik tipů, kam se vydat.

HRAD U BEROUNKY

ROZHLEDNA CHLUM

VODOPÁD DÍRKA

Asi 11 km od Kralovic v okrese Plzeň-sever se nad řekou Berounkou vypíná
zřícenina hradu Krašov. Původně gotická stavba z první poloviny třináctého
století leží na skalnaté ostrožně
ve výšce 310 metrů nad mořem. Nabízí
nádherný výhled do malebného údolí,
které protíná koryto řeky. Okolní
divoká příroda na vás doslova dýchne.

Bez auta, tzv. po svých, případně na
kole – přesně tak se dostanete na
rozhlednu Chlum. Pětadvacet metrů
vysoká stavba se tyčí na vrcholu stejnojmenného kopce, který je součástí
městské části Plzeň-Doubravka.

Nejkrásnější a nejvyšší vodopád v plzeňském regionu – vodopád Dírka. Je
vysoký něco málo přes tři metry, má
načervenalou vodu a najdete ho
v Přírodním parku Horní Berounka.

Od roku 1964 je hrad Krašov chráněn
jako kulturní památka. Je volně přístupný, stačí se od obce Bohy držet žluté
turistické značky. Asi 2 km dlouhá
procházka vede skrze přírodní rezervaci
Krašov, která je součástí přírodního
parku Hřešihlavská. Podle historických
záznamů patří hrad k nejstarším šlechtickým hradům v Česku. Jeho založení se
datuje do roku 1232. Není ale vyloučeno, že byl hrad postaven na už dříve
opevněném místě. V předhradí lze najít
zbytky pivovaru, spilky, sladovny nebo
kovárny. Při pohledu z hradeb zříceniny
vybízí aktraktivní příroda k mnoha
dalším procházkám po okolí.
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K rozhledně vede od autobusové zastávky Doubravka, Zábělská 1,5 km dlouhá
červená a zelená turistická značka.
Základní kámen památkově chráněné
stavby byl položen už v roce 1926 a svou
konečnou podobu dostala rozhledna
o tři roky později. Z vrcholu věže jsou
krásné 360stupňové výhledy na Plzeň,
Šumavu, Český les, Brdy nebo Rokycansko.

Přístup k vodopádu je snadný a krátkou
procházku zvládnou rodiny s dětmi
i senioři. Stačí zaparkovat v Darovanském
dvoře a vydat se odsud po červené
turistické značce vedoucí ke Korečnému
mlýnu. Pokud rádi cestujete vlakem,
můžete vystoupit na zastávace Břasy
a odsud je to asi 5,5 km.

Výhodou vodopádu je, že jeho potok je
napájený z nedalekých zatopených
lomů, a tak je průtok vody stabilní
a k vodopádu je možné vyrazit po celý
rok. Zvláštní načervenalou barvu vody
způsobuje zvýšený obsah železa. Za to
může historická těžba černého uhlí
a výroba kyseliny sírové. Kdo by se chtěl
projít více, může pokračovat podél
potoka, na kterém se nachází celá řada
dalších menších vodopádů a přepadů.
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PLZEŇ JAKO CENTRUM ROBOTIKY

Pane řediteli, zkuste čtenářům přiblížit,
co konkrétně se bude v TechToweru
odehrávat?
Ve své podstatě to bude fungovat jako
vědeckotechnický park. Půjde například
o tzv. třetí datové centrum města, které
se zaměří na bezpečnost a ochranu proti
kybernetickým útokům. TechTower
bude mít jeden velký unikát, a to vodní
nádrž o hloubce deseti metrů,
ve které se budou testovat podvodní
roboti. Zaměříme se ale také například
na prototypovou výrobu 3D tisků spojených s umělou inteligencí, programováním a virtuální realitou. Počítáme také
s velkým prostorem pro pořádání konferencí a pro zaměstnance počítáme
i s vlastní školkou.
Bude tak Plzeň v budoucnu českým
centrem robotiky?
Plzeň má oproti jiným městům obrovskou výhodu – buduje si svůj vlastní
„ekosystém“ k rozvoji talentů a inspiraci
v podnikání. Všechny plzeňské školy jsou
navíc připojené přes tzv. optiku. To
znamená, že veškeré IT odvětví řídíme
centrálně. Díky tomu můžeme efektivně
podporovat technicky orientovanou
výuku, a to spoluprací s učiteli, které
vzděláváme pomocí centra robotiky.
Pedagogy učíme, jak zapojit do výuky
roboty, tablety, badatelské sady apod.
Jinými slovy – snažíme se v dětech na
základních školách budovat užší vztah
k technice a jejímu používání. Navíc
robotiku u nás vyučujeme i pomocí
zájmových kroužků. Vychováváme tak
mladé lidi, kteří můžou být do budoucna
zajímaví pro inovativní firmy a být
velkým lákadlem, proč do Plzně přesídlit
nebo zde začít fungovat.
Zhlédli jste se, samozřejmě v mnohem
menším měřítku, v projektech jako je
americký Silicon Valley?
Ano, ale samozřejmě něco takového
není v naší zemi možné a ani to není
účelem TechToweru. Nicméně ta
inspirace Silicon Valley a podobnými
věcmi tady je. Nám se současně daří
10

rozhovor

zajímavos�

Už za dva roky by mělo začít fungovat
nové plzeňské technologické centrum
zaměřené na robotiku, umělou inteligenci, virtuální realitu a drony. V areálu
Světovaru vznikne tzv. TechTower.
Projekt za půl miliardy korun má do
města přilákata technologicky orientované firmy, které se budou vzájemně
inspirovat a spolupracovat. Součástí
bude i Plzeňská teplárenská. Unikátní
projekt představil ředitel Správy informačních technologií Luděk Šantora.

Luděk Šantora – ředitel Správy informačních technologií města Plzně

sbírat významné kontakty. Například
kluci od dronů spolupracují s člověkem,
který dostal dva Oscary. Pracoval na
leteckých záběrech pro filmy, jako jsou
Mission Impossible nebo James Bond,
a používal jeden z nejvyspělejších bezpilotních systémů na světě. Podle
takových lidí je v Plzni v rámci těchto
oborů taková dynamika, která se ani
ve světě nevidí. Z toho doslova žasli i lidé
z Finska. Těm, když viděli, jak tady pracujeme s dětmi a s roboty, lidově řečeno
spadla čelist.
Nedílnou součástí TechTower bude i
Plzeňská teplárenská. V čem konkrétně
bude spočívat její úloha?
Samozřejmě půjde v první řadě o dodávky tepla pro celý areál. Současně se
chceme napojit na projekty Smart city,
ve kterých Plzeňská teplárenská figuruje. Jde o chytrý monitoring budov, který
vám hlídá spotřeby tepla, vody a dalších
energií. To už funguje například na
vybraných mateřských školách. Na

celém tom systému je úžasné, že jednak
máte přesný přehled o spotřebách,
a současně vás dokáže upozornit na
případné úniky a závady.
Bude chytrý monitoring budov podle
vás hudbou budoucnosti?
Určitě. Dnes je v síti chytrého monitoringu Plzeňské vodárny a Plzeňské teplárenské napojeno něco přes dva a půl tisíce
odečtových míst. Někteří členové
našeho týmu jsou v těchto věcech ještě
mnohem dál a například běžně využívají
u svých domů otevírání vchodových
dveří otiskem prstu, světla ovládají
hlasem, topení ovládají na dálku… Senzory v jednotlivých místnostech jsou
dokonce schopné rozpoznat, zda je
otevřené okno a dokážou se od vás učit.
To znamená, že ta čidla sledují vaše
zvyky, jak se v domě nebo v bytě pohybujete, a podle toho vytváří ideální tepelné
podmínky. Těch věcí je dnes na trhu už
spousta a v mnoha obchodech s elektronikou se zavádí pomalu jako standard.

Vizualizace TechTower – Světovar
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Vyluštěte a vyhrajte. Tři z vás odměníme věcnými cenami.

křížovka
Podmínky soutěže: Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 31. 5. 2020 na e-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz
Do předmětu zprávy uveďte heslo „Křížovka s Plzeňskou teplárenskou“. Připojte také adresu a telefon pro případ výhry.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří od nás získají hodnotné ceny.
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