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Plzeňanům se lépe dýchá:
Snížili jsme obsah síry
ve spalinách.
Proměna plzeňského nádraží:
Obří rekonstrukce a nižší
tepelné ztráty.

Záchranná stanice živočichů:
E-výstava plná přírody a vody.
ředitel Zoo Plzeň

Jiří Trávníček:

SPOLEČNĚ
ZA PŘÍRODU

Tipy na výlet

FÉROVÁ PLATBA ZA ENERGII
Jako váš dodavatel dálkového tepla,
si vás Plzeňská teplárenská, a. s., dovoluje touto cestou informovat o připravované změně ve stanovování ceny
tepelné energie, ke které dojde plošně
u našich stávajících zákazníků
od 1. 1. 2022.
Zatímco jednosložková cena tepla
zahrnuje v jedné složce veškeré náklady
na prodej tepelné energie konečnému
zákazníkovi (Kč/GJ), dvojsložková cena
tepla bude složena ze dvou částí, stálé
složky (Kč/kW) a variabilní složky
(Kč/GJ).
Vzdáleně lze stálou složku přirovnat
k telefonnímu paušálu či platbě
za „jistič“ u elektrické energie a variabilní složku k hovornému, případně
k platbě za odebranou elektrickou
energii.

PROČ DVOJSLOŽKA?
•

•

•

•
V souvislosti s avizovanou změnou
stanovení ceny tepla pro vás připravujeme nové znění samotných smluv
o dodávce tepelné energie a nové znění
obchodních podmínek. I přes implementaci příslušné legislativy České
republiky i energetické legislativy
Evropské unie spatřujeme velký přínos
ve výrazném zjednodušení a zpřehlednění smluvní dokumentace, což přispěje k přehlednějšímu smluvnímu vztahu
mezi námi, Plzeňskou teplárenskou,
a vámi, našimi odběrateli. Novou
smluvní dokumentaci obdrží naši zákazníci postupně v průběhu roku 2021.

tel: 800 505 505
inbox@plzenskateplarenska.cz
www.plzenskateplarenska.cz

odstranění cenových znevýhodnění
(Jednosložková cena přinášela v případě velmi
chladného počasí zisky dodavateli a ztráty
odběrateli tepla, v případě velmi teplého počasí
se nevýhodný poměr obrá�l. Dvojsložková cena
přináší v tomto smyslu spravedlivější způsob
účtování pro obě strany.)
zprůhlednění tvorby cen pro odběratele
(Odběratel přesně ví, kolik pla� za připojení
k rozvodné sí� a kolik za odebrané teplo.)
rovnoměrnější rozložení plateb za teplo
(Platby za odebrané teplo se rovnoměrněji
rozloží v průběhu celého ročního období.)
odběratel má možnost racionálním hospodařením
ovlivnit výši ceny

Vážené čtenářky a čtenáři,
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právě jste otevřeli letošní první, a to jarní, vydání
časopisu RELAX. Najdete v něm opět spoustu
informací ze života plzeňské teplárny i spoustu
zajímavostí a tipů.
Období, které momentálně prožíváme, není pro
nikoho z nás jednoduché, a tak doufám, že vás náš
časopis alespoň na chvilku zaujme a potěší.
Blíží se jaro, čas nových začátků, nové energie,
příroda začíná zelenat a rodí se většina mláďat. Proto
nás napadlo navštívit ředitele plzeňské Zoologické
a botanické zahrady, se kterou Plzeňská teplárenská
dlouhodobě spolupracuje, Ing. Jiřího Trávníčka.
V rozhovoru se dozvíte vedle celé řady zajímavostí
i to, co ZOO Plzeň pro Plzeňany chystá do budoucna
a jak vůbec zvládá současnou nelehkou COVID
situaci.
Dvojsložková cena energií se stává trendem u většiny
dodavatelů elektrické energie, plynu i tepla. Jak je na
tom s „dvojsložkou“ Plzeňská teplárenská a od kdy
s ní můžete počítat v Plzni, se dozvíte na str. 2.
A jaké novinky přinášíme z výrobní oblasti? Dobrou
zprávou je, že se vám, Plzeňanům, ve městě lépe
dýchá. Realizovali jsme totiž projekt na snižování
emisí síry „Intenzifikace odsíření mokré vypírky
v Plzeňské teplárenské, a.s.“.
V posledních měsících začala administrativní
a legislativní příprava významného projektu „Navýšení spoluspalování biomasy na kotli K6“ v areálu
závodu Teplárna. Jak moc projekt dokáže navýšit
množství spalované biomasy a snížit tím spalování
hnědého uhlí v teplárně, čtěte uvnitř.
Většinu z vás určitě zaujme proměna Hlavního vlakového nádraží v Plzni. Svou roli v této proměně hrajeme i my, Plzeňská teplárenská, napojením historické
budovy nádraží na dodávku tepelné energie.
Ani tentokrát jsme nezapomněli na vámi oblíbenou
rubriku „Tipy na výlety“. Zasláním tajenky můžete
soutěžit o výhodné vstupné do Zoo Plzeň a balíček
předmětů se zvířecí tématikou.
Na závěr svého úvodního slova připomínám, jaké
konkrétní kroky můžete využívat pro on-line „bezdotykovou“ komunikaci s námi, abyste nemuseli opouštět bezpečí a tepelnou pohodu svých domovů:
• zavedli jsme pro vás elektronickou fakturaci, pro
kterou vám stačí se pouze zaregistrovat v zákaznické
zóně na našem webu.
• posílili jsme bezplatnou informační linku pro řešení
jakéhokoliv vašeho problému
• jsme pro vás na e-mailové adrese info@plzenskateplarenska.cz
Přeji vám všem pohodové jaro, pozitivní náladu,
negativní COVID testy, a hlavně pevné zdraví!
Jakub Vojta, BBS
obchodně-technický ředitel
RELAX

3

...................................................

aktuálně

EKOLOGICKY S BIOMASOU
Plzeňská teplárenská od roku 2003
úspěšně pokračuje ve snižování množství spalovaného hnědého uhlí, a to
zejména navyšováním množství spálené biomasy, prioritně dřevní štěpky.
Aktuálně se biomasa využívá při spalování dřevní štěpky s uhlím ve fluidním kotli
K6, formou peletek z biomasy v granulačních kotlích K4 a K5 a při spalování
čisté biomasy v tzv. „zeleném“ kotli K7.
Spálením ročního objemu téměř
300 000 t dřevní štěpky se vyrobí přes
150 000 MWh elektrické energie v rámci
obnovitelných zdrojů. To představuje
téměř 32 % z celkové roční produkce
elektrické energie na zdroji Teplárna.
Dalším „zeleným“ krokem plzeňské
teplárny na cestě odklonu od spalování
hnědého uhlí (dekarbonizace) je aktuálně realizovaný projekt „Navýšení spalování biomasy na kotli K6“. Cíl projektu
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výrobní ředitel teplárny Jan Skřivánek.
Celý projekt by měl být dokončen
na podzim letošního roku.

VITAMÍNY PRO
ZAMĚSTNANCE FN PLZEŇ

Zaměstnancům FN Plzeň, kteří denně
bojují o naše zdraví na covidových
odděleních, jsme darovali 100 000 Kč
na vitamínové balíčky. Dostalo je 800
zdravotníků.
V nelehké době, kdy svět svírá pandemie
koronaviru, se snažíme podpořit hlavně
ty, kteří bojují nepřetržitě o naše zdraví –
lékaře, sestry, sanitáře, zřícence a další
zaměstnance FN Plzeň. Právě jim jsme
věnovali peněžitou částku, která putova-
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přiblížil jeho manažer Pavel Mužák:
„Realizace této investice nám umožní
zvýšit množství spalované biomasy
s hnědým uhlím z původních 40 % až na
80 % energetického podílu v palivu.
Zvolené projektové řešení neomezuje ani
případný budoucí přechod na spalování
100 % biomasy.“ K tomu se musí vybudovat nová zakládací stanice v prostoru
zauhlování. Poté dojde k rozšíření stávajících a doplnění nových tras dopravy
paliva do nových zásobníků a následně
až do spalovací komory, a to prostřednictvím nově vytvořených prostupů v tlakovém celku kotle. Po uvedení kotle do
provozu bude provedeno v rámci jeho
zkušebního provozu seřízení a optimalizace spalovacího procesu na nový mix
paliv. „S přípravou projektu jsme začali
v loňském roce, kdy proběhla administrativní a legislativní část celé akce,“ uvedl
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la na nákup vitamínových balíčků. Ty byly
rozděleny mezi šestnáct různých pracovišt nemocnice, a to jako poděkování
za obětavou a vyčerpávající práci.
Po předchozím nákupu respirátorů
a roušek je to další naše podpora
FN Plzeň v boji proti onemocnění Covid-19. Ředitel nemocnice Václav Šimánek
nám následně zaslal osobní poděkování
za veškerou pomoc, kterou jsme poskytli
a kterou budeme nadále poskytovat.

ilustrační foto

www.plzenskateplarenska.cz
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PLZEŇANŮM SE LÉPE DÝCHÁ
V loňském roce Plzeňská teplárenská
úspěšně dokončila ve svém závodě
Energetika tzv. intezifikaci odsiření
mokré vypírky. V praxi to znamená, že
se podařilo snížit podíl síry
ve
spalinách.
Proč k tomuto investičnímu projektu
teplárna přistoupila, objasnil generální
ředitel Václav Pašek: „K výraznému
snížení emisí síry došlo už v roce 2009.
Do provozu jsme tehdy uvedli technologii na čištění spalin na principu mokré
vápencové vypírky. Po zpřísnění
emisních limitů v souladu s EU jsme
začali spolupracovat na studiích, jejichž
cílem bylo najít technologie, které splnění limitů umožňují. Jako nejvýhodnější
byla pro naše zařízení vybrána cesta
intenzifikace stávající technologie mokré
vypírky spalin.“ Zjednodušeně, spaliny
z kotlů probublávají vodní clonou.
Ve vodě je obsažena absorpční látka,
a díky ní dochází k účinnému pohlcování
SO2. Okem pozorovatele pak lze vidět,
že z komína vychází čistá vodní pára.
Účinnost technologie odsiřování vzrostla

aktuálně
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z 82,5 % na 97,4 %. Síru ve spalinách se
tak podařilo snížit na téměr pětinu.
Současně pokleslo množství částic
prachu. Dodavatelem celé investice byla
společnost Metrostav a. s. I přes jarní
koronavirovou krizi se podařilo splnit

ROZÚČTUJEME VÁM
NÁKLADY NA TEPLO
A VODU
...........................................................................................................................................................................................

Plzeňské služby jsou dceřinnou
společností Plzeňské teplárenské a. s., a jako zkušení profesionálové vám nabízí službu
rozúčtování nákladů.
Jedná se o rozúčtování celkových
nákladů na vytápění (UT)
a celkových nákladů na dodávku
teplé vody (TV) a studené vody
(SV) mezi konečné příjemce
služeb (jednotlivé bytové jednotky ) dle poměrových měřidel. Pro
UT jsou těmito měřiči kalorimetry a indikátory rozdělovače
topných nákladů – tedy IRTN,
pro TV a SV jsou to bytové
vodoměry. Činnost rozúčtování
nákladů na teplo a vodu je velmi
specifická a většinou není posky-

www.plzenskateplarenska.cz

plánovaný termín uvedení odsiřovací
jednotky do provozu, a to včetně
garančních testů, díky kterým se ověřily
požadované legislativní limity. Plzeňanům se tak dýchá zase o něco lépe.

377 499 208
info@plzenskesluzby.cz
www.plzenskesluzby.cz

.....................................................................................................

tována přímo správcem nemovitosti,
přičemž rozúčtovač se správcem spolupracuje a předává mu podklady
pro
konečné
vyúčtování
služeb
bytové/nebytové jednotky. Společnost
Plzeňské služby jako rozúčtovatel spolupracuje se všemi správci nemovitostí. Při
rozúčtování nákladů mezi konečné
příjemce služeb se řídíme zákonem
č. 67/2013 Sb. a vyhláškou č. 269/2015
Sb.

PROČ ROZÚČTOVÁNÍ OD NÁS
• dodávka, montáž a servis dálkově
ovládaných odečitatelných měřidel
• atraktivní a trasparentní ceny
• sídlíme v Plzni – dotazy lze řešit osobně
• osobní přístup, bezplatné poradenství
• mnohaleté zkušenosti
• jsme členy a držiteli certifikátu ARTAV
(Asociace rozúčtovatelů nákladů na
teplo a vodu)
• cena v nabídce = konečná cena za
službu (nejsou zahrnuty žádné další
dodatečné náklady)

RELAX
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rozhovor

Miluje plazy, hlavně hady, jeho
vášní je cestování do nejodlehlejších koutů světa a je obrovským milovníkem přírody. To je
Jiří Trávníček – ředitel Zoo Plzeň.
Do jejího křesla usedl v roce
1996 a ve vedení zůstává až do
současnosti. Pod jeho rukama
prošla zoologická a botanická
zahrada
velkými
změnami
a postupem času se vypracovala
na jednu z druhově nejpestřejších zoo světa. Na počet druhů
a kusů nemá plzeňská zoo
v Česku konkurenci. Do důchodu
se Jiří Trávníček ještě nechystá.
Nejprve chce v Plzni vidět slony.

ředitel Zoo Plzeň

Jiří Trávníček:

SPOLEČNĚ
ZA PŘÍRODU
Všechny v zemi zasáhla pandemie
koronaviru a přísná opatření dolehla
i na provoz zoologických zahrad. Jste už
několik měsíců bez návštěvníků. Jak to
zvládáte?
Museli jsme se přizpůsobit a hlavně
zajistit provoz. Vytvořili jsme několik
skupin, tak aby spolu vždy pracovali
stejní lidé. Zvířata musíme nakrmit, ať
už se děje cokoli. To je hlavní priorita.
Máme zhruba 1 200 druhů zvířat v 8 500
kusech. Je to jedna z největších sbírek
živých zvířat na světě a pro ně je nezbytné, abychom dál fungovali. Bohužel
i několik z nás včetně mě si nákazou
koronaviru prošlo, ale naštěstí to zatím
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zasáhlo jen minimum zaměstnanců.
Jak dlouho se dá udržet provoz bez
návštěvníků a výtěžku ze vstupenek?
Máme štěstí, že Plzeň je silné město,
a díky tomu je to zatím z našeho pohledu dlouhodobě udržitelný stav. Nicméně nerad bych propouštěl kohokoli
ze zaměstnanců anebo se případně
zbavoval zvířat. Máme řadu vzácných,
resp. záchranných chovů. Už dávno
nejsme „zábavním parkem“ s roztomilými opičkami, jsme odbornou institucí,
jejímž smyslem je vychovávat lidi
k přírodě a současně také ukázat
na katastrofální stav modré planety

Země. Za posledních dvacet let zmizelo
téměř šedesát procent biodiverzity na
celém světě. To je opravdu děsivé. Stačí
se podívat na poslední dokument přírodovědce Davida Attenborougha (Život
na naší planetě, pozn. redakce). Každému musí dojít, že to, co jsme provedli
přírodě, je fakt průšvih.
David v tom dokumentu ale ještě dává
nějakou naději. Vy také?
Myslím, že pořád máme naději. Podívejme se například na krajinu v okolí
Černobylu, jak rychle se tam příroda
zotavila. Dnes je to divočina, kde žijí vlci,
rysi, medvědi, divoké kočky… Stačilo na

www.plzenskateplarenska.cz

I přes pandemii koronaviru jde samozřejmě život v zoo dál a vy jste se
v loňském roce těšili z několika
krásných mláďat. Například ze dvou
lvíčat. Zůstanou tady v Plzni?
Ne to nejde. Nemůžeme si nechat
z chovného páru potomky. Samci by se
pozabíjeli a současně nemůžeme
připustit, aby se lev-otec pářil se svou
dcerou. Pro reprodukci se vždy snažíme
volit co možná nejvíce nepříbuznou
krev.

Vy osobně máte ve
velké oblibě plazy. Co
na nich obdivujete?
Plazy miluji od svých
deseti let. Vděčím
za to panu Miroslavu
Vaňouskovi. Ten kdysi
založil
plzeňskou
botanickou zahradu
a u něho jsem byl
pečený vařený. On byl
chovatelem plazů a
všech dalších možných
druhů zvířat. Chodili
jsme společně na
hady, ještěrky, žáby...
V jedenácti letech
jsem si domů přinesl
první zmiji. Rodičům
jsem se snažil namluvit, že je to jen užovka.
Jenže moje maminka
byla učitelka a hned
poznala, že nemluvím Lev berberský - lvíčata Zoo Plzeň; foto Kateřina Misíková
pravdu. Takže zmije
putovala zpět do přírody. V patnácti mrzí, že jsme se nemohli kvůli terénníletech jsem dostal prvního krokodýla mu převýšení napojit na Plzeňskou
a varana. Krokodýl pak odrostl, teplárenskou.
tak s námi bydlel volně doma.
Jaký je ředitel Jiří Trávníček v soukromí?
Blázen. To ani jinak nejde. V zoo jsem
ředitelem pětadvacet let. To už jsem
vlastně taková živoucí fosilie. Moc se asi
nestává, že člověk stráví v jednom
zaměstnání celý život. Myslím si, že díky
mému nadšení se daří shánět podporu
na všech stranách a v zoo je to doufám
Plzeňská teplárenská je historicky i vidět. Nejvíc mě baví cestování. Část
nejstarším partnerem Zoo Plzeň. Jak tu zimy obvykle cestuji do tropů a subtrospolupráci vnímáte?
pů studovat své oblíbené plazy.
Začalo to opravdu už dávno. Je to A od jara do podzimu trávím většinu
možná patnáct, osmnáct let. Kdyby- času v zoologické zahradě. Každopádně
chom za ty roky spočítali veškeré plánuji, že tady na světě budu minimálpeníze, které nám teplárna dala, tak je ně do 110.
jednoznačně
největším
sponzorem zoo. Jsem za to
opravdu vděčný, protože za
tyto peníze jsme udělali
hodně práce.

Lvi se v Plzni dočkají zbrusu nového
výběhu. Jak bude vypadat?
Bude to celé nové ve stylu berberských
staveb. Osázíme to severoafrickými
rostlinami, aby to mělo tu správnou
zoogeografickou atmosféru. Má to být
kouzelné zastavení u lvů berberských,
kde kromě králů přírody uvidí návštěvníci i marockou kulturu.
Takže budete navazovat na současný
trend zoo, kdy kloubíte architekturu
s přírodou a kulturou. Podílí se na tom
nějaký speciální architektonický tým?
Nejlepší architekt je příroda. Když jsem
v roce 1996 do vedení plzeňské zoo

..................................................

pěti, šesti let by to
mohlo být hotové.
A pak konečně půjdu
do penze.

rozhovor

to „jen“ pětatřicet let. Takže to vidím
tak, že možná zničíme padesát procent
druhů živočichů, ale z toho, co zbude, se
vyvinou jiné a půjde to dál.

„NEJLEPŠÍ ARCHITEKT
JE PŘÍRODA.“
nastoupil, snažil jsem se vyhledávat
architekty, kteří by nám s podobou
zahrady pomohli. Jenže problém byl
v tom, že ti architekti jsou něco jako
umělci a každý se chce pod svým dílem
tzv. „podepsat“. To ale pro naši zoo moc
nefunguje. Velmi rychle jsem tak upustil
od myšlenky pracovat s architekty
a sehnal si tým lidí, kteří mají rádi přírodu a rozumí jí. Hlavním architektem
se pak stala sama příroda. Jezdili jsme
po světě, fotili různé biotopy, sbírali
rostliny, kameny a začali postupně tvořit
tvář zoo. Nicméně aktuálně spolupracujeme s jednou z nejvýznamnějších architektonických firem u nás, a to na rozsáhlém projektu „Sloni na Mži“. Tady
bychom to sami nezvládli.
O tomto projektu se mluví asi už sedmnáct let. V jakém je teď stádiu?
Zhruba do dvou let by měl být hotový
prováděcí projekt. Pak to bude o shánění peněz a následně počítám asi tři roky
na stavbu. Když se stane zázrak, tak do

www.plzenskateplarenska.cz

Vytápění zoo je zajištěno
primárně pomocí plynu.
Jak náročné je vytápět tak
obrovský areál, kterým
plzeňská zoo je?
To si asi málokdo dokáže
představit. Jsme zaměření
hlavně na exotická zvířata,
která jsou extrémně náročná na správnou teplotu.
V podstatě topíme nepřetržitě půl roku. Dodnes mě

RELAX
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PROMĚNA PLZEŇSKÉHO NÁDRAŽÍ

exkluzivně
Hlavní nádražní budovu v Plzni čeká
rekonstrukce za tři čtvrtě miliardy
korun. Opravy se budou týkat střechy,
fasády, vnitřních prostor v přízemí
i odbavovací haly v patře. Nové budou
také rozvody sítí. Cílem je snížit tepelné
ztráty. Dojde tak ke změně koncepce
vytápění a díky Plzeňské teplárenské se
historická budova z roku 1908 napojí
na centrální zdroj vytápění.
Práce na modernizaci památkově
chráněného objektu by měly trvat
zhruba dva a půl roku. Velkou proměnou
projde horní hala. „Hala bude sloužit
jako otevřený čekárenský prostor
v podobě obchodní pasáže s komerčními
jednotkami po obou stranách. Pro
snadnější překonání výškového rozdílu
mezi hlavní a horní halou budou sloužit
eskalátory a výtahy,“ upřesnila mluvčí
Správy železnic Nela Friebová. Změní se
například i orientační a informační
systém, který bude přístupný nevidomým. Chybět nebudou nové bezpečnostní prvky v podobě osvětlení nebo
kamer. Komfort cestujících zvýší i zcela
nové veřejné toalety, které budou
bezbariérové.
Nákladný projekt také zahrnuje novou
horkovodní přípojku. Stávající plynová
kotelna se zruší. V praxi to znamená,
že ve venkovní části bude zavedeno nové
předizolované horkovodní potrubí, a to
v podzemním i v nadzemním vedení.
Této náročné operace se ujala Plzeňská
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teplárenská. Výkopové práce, do kterých
se už teplárna pustila, zasáhnou hlavně
ulice Úslavskou a Železniční. Právě pod
Železniční ulicí bude vybudování tzv.
protlaku nejnáročnější. Nová horkovodní
přípojka bude dlouhá 256 metrů
a v částech, kde je silnice, se potrubí
ukládá 90 cm hluboko. Současně je cílem
teplárny dokončit celou přípojku v co
možná nejkratších termínech tak, aby
práce co nejméně zasáhly do života
Plzeňanů. Předpokládaný termín dokončení je květen 2021. Pro celý objekt
nádražní budovy to bude znamenat
výraznou energetickou úsporu, které se
dosáhne také výměnou oken a dveří.
Dodávané teplo bude navíc ekologické,
bezpečné, a zejména spolehlivé, protože
teplárna zajišťuje nepřetržitý nonstop

dispečink a jakýkoli požadavek řeší
maximálně operativně. Jinými slovy,
cestujícím při čekání na vlak určitě
nebude zima.
Veškeré zásahy do nádražní budovy jsou
pod dohledem památkářů. Ti dohlíželi
také na rekonstrukci před devíti lety.

nová horkovodní přípojka PLTEP

vizualizace Hlavní nádraží Plzeň

www.plzenskateplarenska.cz
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TIPY NA VÝLET

Podvodní pozorovatelna v lomu Lomeček u Domažlic je evropskou raritou.
Suchou nohou návštěvníci vstoupí do
speciální kabiny a osm metrů pod hladinou můžou pozorovat kapry, štiky,
jesetery a další druhy ryb.

Viditelnost je v lomu garantována po
celý rok. Kromě zhruba 25 druhů ryb zde
žijí také sladkovodní medúzy, raci nebo
škeble. K pozorovatelně vede můstek
a následně se po žebříku sestoupí do
kabiny s několika kulovitými okénky.
Vejdou se sem maximálně čtyři návštěvníci. Pozorovatelnu provozují už
desátým rokem potápěči z plzeňského
klubu OSAC.

www.plzenskateplarenska.cz

OVČÍ VRCH

.........................................................................................................................................................................................................................
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PODVODNÍ
POZOROVATELNA

Procházku s úžasným výhledem do
krajiny a také s kaplí Smrtelných úzkostí
Kristových nabízí Ovčí vrch u Kokašic
nedaleko Konstatinových lázní.
Ovčí vrch je výrazný čedičový kopec,
dosahující na vrcholu 697 metrů nad
mořem, a nabízí hned několik zajímavostí. Na jižním úbočí stojí kaple Smrtelných
úzkostí Kristových, kterou zde nechala
v roce 1681 postavit Marie Františka
z Heissensteinu. Hned vedle kaple stojí

kamenná mohyla, která připomíná
krvavé selské povstání. V roce 1680
sedláci dobyli a vyplenili bezdružický
zámek a opevnili se na Ovčím vrchu.
Následně došlo ke střetu 500 nevolníků
se dvěma setninami jízdy. Tehdy padlo
49 sedláků, zatímco vojsko neutrpělo
žádné ztráty. Ovčí vrch nabízí také pěkný
pohled na sousední kopec Krasíkov
se zříceninou hradu Švamberk. Obě
místa spojuje naučná stezka Krasíkov –
Ovčí vrch.

výlety

Energie jara v nás vzbuzuje
opětovnou chuť sbalit batohy
a vyrazit na výlet. Naše tipy vás
zavedou pod vodu mezi kapry
a štiky, na vrch, který pamatuje
selské povstání, do lesů kolem
spalovny v Chotíkově. Právě tohle
místo názorně ukazuje, že příroda
může spokojeně žít i vedle
moderního zařízení na energetické využití odpadu.

LESEM
KOLEM SPALOVNY
Přírodu plnou života a lesních cest
nabízí přímé okolí naší spalovny ZEVO
Plzeň v Chotíkově. Vysoké jehličnaté
porosty pravidelně křižují početná
stáda srn, a jakmile nastane sezona
hub, návštěvník určitě neodejde
s prázdnou.

Zaparkovat lze přímo u cesty pod spalovnou a vydat se stezkami, které vás dovedou např. do malé vesničky Kůští, delší
trasou se pak dá dojít do Čemín, kde lze
pozorovat srny a jeleny v místní oboře.
Uprostřed lesů lze také narazit na zaniklý
hrad Komberk, který je chráněn jako
kulturní památka. Cesty jsou ideální pro
nordic walking. Procházky si lze zpestřit
turistickou a šifrovací hrou s názvem
„MASkou křížem krážem“. Jedna ze šifer
je dokonce přímo u spalovny.

RELAX
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UNIKÁTNÍ E-VÝSTAVA PLNÁ PŘÍRODY A VODY

zajímavos�
Plzeňská teplárenská podpořila
finančním darem aktuální e-výstavu Voda, kterou pořádá na
svém
webu
www.desop.cz
Záchranná stanice živočichů
Plzeň. Výstava dokumentuje
podobu a život devíti vybraných
mokřadů a vodotečů Plzeňského
kraje. Unikátní fotografie nabízí
letecké i detailní pohledy
na místa, která nabízí pro život
nenahraditelný zdroj – vodu! A to
je právě hlavní motto celé výstavy – uvědomit si důležitost vody
v přírodě a na Zemi celkově.
Dokládají to i slova vedoucího
záchranné stanice Karla Makoně.
Jak vypadá současný život v mokřadech
a vodotečích Plzeňského kraje?
Příroda je v tomto směru naprosto
dokonalá a samostatná, a tak všude
tam, kde je voda, slunce, půda a vzduch,
si vystačí úplně sama. Voda je základem
života, a pokud zadržíme vodu v krajině,

tak je tam během poměrně krátké doby
úplně vše, co tam být má. Mokřady jsou
nejen obrovské čistírny a zásobárny
vody, ale i dokonale fungující ekosystémy, protipovodňová opatření, a hlavně
biotopy pro nepřeberné množství rostlin
i živočichů.

nad Úhercemi u Nýřan, byl jsem
ohromen tou neuvěřitelnou krásou.
Uvědomil jsem si, že vidím vznikat něco,
co za dalších x let bude vypadat zase
úplně jinak, a že je třeba zachytit ten
jedinečný moment a všechnu tu dokonalou krásu.

S jakými živočichy se můžeme v mokřadech nejčastěji setkat?
Kromě hmyzu, který je důležitý jak pro
rostliny, tak pro jiné živočišné druhy,
jsou mokřady domovem hlavně pro
obojživelníky a útočištěm pro nepřeberné množství ptáků i savců. Mokřady jsou
jakousi živou genetickou bankou,
záchranou dnes už hodně vzácných
živočišných druhů, které všude jinde
v naší kulturní krajině bohužel nemají
šanci přežít.

Vaše stanice v podstatě nezná odpočinek. Bohužel jste v poslední době
museli řešit i několik otřesných případů
– například úmyslné trávení orlů
mořských na Klatovsku. Zhruba kolik
pacientů se u vás během roku objeví?
Jenom v roce 2020 jsme během
744 případů ošetřili 1 403 živočichů.
Přičteme-li k tomu další výjezdy a zásahy
v rámci realizace projektů druhové
ochrany a ekologické výchovy, jsme
zhruba na 1 500 zásazích a výjezdech!

Ve video upoutávce na výstavu zmiňujete bobra evropského. Jaký je jeho
podíl na zadržování vody v přírodě?
Podíl bobra evropského na zadržování
vody v přírodě je zásadní. Kdyby se
nevrátil zpět do naší přírody, tak by nic,
co tu dnes máme a obdivujeme, nebylo.
Je to nejlepší krajinný architekt, vodohospodář, ekolog a pracant, kterého
znám. Nikdo z lidí neudělal pro přírodu,
krajinu a záchranu lidstva tolik, jako
právě bobr evropský.

Můžou se lidé do činnosti vaší stanice
sami nějak zapojit?
Každý se může zapojit a něco zlepšit.
Určitě budeme rádi, když si lidé prohlédnou právě naši e-výstavu „VODA“
a zamyslí se nad jejím obsahem a tím, co
oni sami v rámci svých profesí, možností
a existence mohou změnit.

více na www.desop.cz

E-výstava obsahuje devět
různých lokalit. Jak probíhal jejich výběr?
Když jsem viděl, co dokázali
udělat bobři za 15 let
s lidmi zničeným, zmeliorovaným
Kateřinským
potokem na Tachovsku,
nebo když jsem viděl
fotografie z dronu od
Přehýšovského
rybníka
či obnovu Janovského
mokřadu na Lučním potoce

hledáme
elektrikáře

ŽIVOTOPISY POSÍLEJTE NA:
JIRINA.CERVENA@PLZENSKATEPLARENSKA.CZ
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Vyluštěte a vyhrajte výhodné vstupné do Zoo Plzeň a další zoo dárky

křížovka
Podmínky soutěže: Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 10. 5. 2021 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 výherce, který obdrží výhodné vstupné do Zoo Plzeň a další hodnotné dárky.

www.plzenskateplarenska.cz
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www.zevoplzen.cz

Likvidace písemnos� a dokumentů v souladu se zákonem
č. 499/2004 S. o archivnictví a spisové službě ve znění
pozdějších předpisů.
Likvidace nejen písemnos� ale i dalších materiálů.
Likvidace ve spalovací komoře kotle

SKARTACE
WWW.ZEVOPLZEN.CZ

bezpečně a spolehlivě

