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JSME SOUČÁSTÍ PROJEKTU
ZELENÉ MĚSTO:
Jdeme cestou pro
lepší život v Plzni.
MED ZE SPALOVNY
JE DOKONALÝ:
Testy potvrdily
vysokou kvalitu
medu ze střechy spalovny.
PLZEŇSKÝ ÚTULEK
V RUKOU SRDCAŘŮ:
Oddanost plzeňských
strážníků

Bronzový olympijský kanoista

Radek Šlouf:

KARIÉRU ZAČAL
V PLZNI

JSME NEJLEVNĚJŠÍ V ČR
POROVNÁNÍ CEN TEPLA V REGIONECH – CENY 2022
(kČ/GJ, CENA S DPH)

Plzeňská teplárenská je i přes rapidní cenový
nárůst energií v roce 2022 nejlevnějším centrálním dodavatelem tepla v Česku.
Napříč energetickým sektorem dochází
k radikálnímu zdražování komodit koncovým
zákazníkům, odběratelům. U plynu došlo
a dochází k velmi významnému zvýšení cen
v řádu až stovek %, u elektrické energie se
zdražení pohybuje v řádu vyšších desítek %.

Vše o cenách tepla najdete na

Tepláren se týká ještě jeden významný náklad,
a to je cena tzv. emisní povolenky. Za rok 2021
podražila skoro o 100 %.
I přesto navýšila Plzeňská teplárenská ceny
v průměru jen o 9,7 %. Pokud do toho promítneme inflaci za rok 2021, je nárůst pouze
na hodnotě 5,9 %. U bytu s průměrnou rozlohou
65 metrů čtverečních a průměrnou spotřebou
tepla 25 GJ za rok bude navýšení ceny znamenat

www.plzenskateplarenska.cz

nárůst o zhruba 110 Kč měsíčně. Uvedená čísla
jsou výjimečná a jsou dokladem našeho
PRO ZÁKAZNICKÉHO PŘÍSTUPU.
I po navýšení je cena tepelné energie na rok
2022 v Plzni v porovnání s jinými krajskými
městy nejnižší v České republice. Nadále platí,
že garantujeme ty nejlevnější dodávky tepla
v Česku, které jsou navíc spolehlivé, bezpečné
a kladou důraz na co možná nejvyšší ekologii.

Vážené čtenářky a čtenáři,
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máte v rukou již třetí – jarní a zároveň první letošní
vydání časopisu RELAX. Najdete v něm, jako vždy,
spoustu zajímavostí a informací ze života vaší teplárny.
Velkým tématem dneška jsou ceny energií. Ceny
elektřiny a ceny emisních povolenek (pozn. redakce:
emisní povolenky jsou jakési „odpustky“, které jsou
průmyslové podniky nuceny nakupovat za každou
tunu vypuštěné emise CO2) dosáhly na přelomu roku
svého maxima, a situace se ještě více zkomplikovala
válečným konfliktem na Ukrajině a souvisejícím
raketovým růstem cen plynu. V této oblasti mám však
pro zákazníky plzeňské teplárny dobrou zprávu.
Zatímco cena elektřiny vzrostla pro odběratele
v desítkách procent a cena plynu dokonce ve stovkách
procent, Plzeňská teplárenská navýšila cenu tepla
od 1. 1. 2022 v průměru o pouhých 9,7 %. Dokázali
jsme to zejména díky efektivnímu využívání svých
třech zdrojů a promyšlenými investicemi do technologie na spalování biomasy a odpadu.
V oddychové části časopisu jsme pro vás vyzpovídali
odchovance oddílu rychlostní kanoistiky TJ Prazdroj
Plzeň Radka Šloufa, jehož mateřský mládežnický klub
plzeňská teplárna již několik let finančně podporuje
a kterého na cestě k bronzové olympijské medaili
v Tokiu v roce 2021 nezastavilo ani prasklé pádlo.
Ohlédneme se za naším prosincovým oceněním
zdravotníků v první linii covid pavilonu FN Plzeň,
kterým jsme věnovali dárkové tašky plné vánočních
maličkostí od plzeňských trhovců.
V nové rubrice „Energetický rádce“ stručně vysvětlíme několik pojmů ze současnosti jako jsou dekarbonizace, taxonomie nebo Green Deal. O tom, že je Plzeňská teplárenská součástí projektu Zelené město jsme
se již zmiňovali v minulých číslech časopisu, v tomto
vydání představíme zbrusu nový web, kde si o celém
projektu i dalších plzeňských společnostech, které se
ho účastní a kterým není ekologie cizí, můžete sami
přečíst.
Právě se nacházíme téměř na konci topné sezony
2021/2022, přichází období vyúčtování a fakturace,
a proto nezapomeňte, že v případě jakýchkoliv dotazů
jsme tu stále pro vás a to:
• na bezplatné informační lince 800 505 505
• své dotazy, názory, připomínky můžete zaslat
na e-mailovou adresu:
inbox@plzenskateplarenska.cz
• a nezapomínejte využívat veškerých informací
a elektronické fakturace v rámci zákaznické zóny
(na webu www.plzenskateplarenska.cz), kterou vy,
naši zákazníci, stále ve větší míře používáte.
Přeji vám všem pohodové jaro, pevné zdraví a spoustu
pozitivní energie!
Jakub Vojta, BBS. - obchodně technický ředitel
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POMOC UKRAJINĚ

aktuálně
Znáte dobře současnou energetickou
terminologii? Napříč celou Evropou se
teď běžné mluví např. o taxonomii,
Green Dealu nebo dekarbonizaci. Pomůžeme vám se zorientovat a vyznat
v současném energetickém trhu.
TAXONOMIE
Je to klasifikace energetických zdrojů
podle jejich ekologické udržitelnosti, a to
jednotnou unijní metodikou. Zjednodušeně řečeno taxonomie určuje, které
projekty budou mít přístup k unijním
fondům, a které ne. Cílem je, aby se
investoři zaměřili na ekologické a udržitelné firmy, což má přispět k plnění
klimatických cílů. Těmi jsou zmírnění
změn klimatu, přizpůsobování se změně
klimatu, udržitelné využívání a ochrana
vodních a mořských zdrojů, prevence
a omezování znečištění a ochrana
a obnova biologické rozmanitosti
a ekosystému. Velký vliv má taxonomie
na plyn, který má v tomto případě nahrazovat „špinavé“ zdroje jako je uhlí. Protože ale nejde o nízkoemisní plyn, což
taxonomie požaduje, budou muset
investoři víc platit ze svého a ceny plynu
tak porostou.
GREEN DEAL
Přeloženo jako Zelená dohoda pro
Evropu. Jde o soubor politických iniciativ

Plzeňská teplárenská se zapojila
do pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří
před válkou a ruskou okupací utíkají
právě do Plzně. Teplárna vyhlásila mezi
zaměstnanci sbírku a současně se zavázala, že vybranou částku zdvojnásobí.
Mezi zaměstnanci společnosti se podařilo vybrat zhruba 600 000 korun.
Na pomoc Ukrajině tak poslala Plzeňská
teplárenská 1 200 000 Kč. „Celé představenstvo Plzeňské teplárenské věnuje
do sbírky města Plzně sto procent svých
únorových příjmů, hlavní management
20 procent a ostatní zaměstnanci dle
svého uvážení. Konečnou částku Plzeňská
teplárenská
následně
zdvojnásobí.
Výslednou částku pak zašleme na transparentní účet města. Sbírka garantovaná
městem Plzní má smysl a jsem rád, že
Plzeňská teplárenská bude jedním
z donátorů,“ doplnil Roman Jurečko,
předseda představenstva Plzeňské teplárenské. Konečná částka byla převedena
na transparentní účet města Plzně a byla
využita
na
vybavení
„holobytů“
pro ukrajinské maminky s dětmi.

ENERGETICKÝ RÁDCE

Evropské komise, jejichž cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050
klimaticky neutrální. Obsahuje plán
na snížení emisí skleníkových plynů EU
a to do roku 2030 o 55 % ve srovnání
s rokem 1990. Druhým cílem dohody je
transformace evropské ekonomiky tak,
aby byla dlouhodobě udržitelná, aby byl
možný její růst bez navýšení využívání
přírodních zdrojů.

DEKARBONIZACE
Jde o proces vedoucí ke snižování množství emisí uhlíku (zejména oxidu uhličitého) v atmosféře. Za tímto účelem byla
v roce 2015 řadou států podepsána
Pařížská dohoda o ochraně klimatu.
Státy se zavázaly udržet nárůst globální
průměrné teploty pod hranicí 2 °C.
V energetice se tak má spalování uhlí
postupně nahrazovat obnovitelnými
zdroji.
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PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM

aktuálně

Poděkovali jsme zdravotníkům a současně pomohli vánočním trhovcům.
Z důvodu restrikcí proti šíření nákazy
koronaviru se musely zrušit tradiční
plzeňské vánoční trhy. Abychom pomohli, tak jsme od prodejců odkoupili část
vánočního zboží a připravili z něj balíčky
pro zdravotníky Fakultní nemocnice
Plzeň.
„Vládní nařízení zrušit adventní trhy jen
pár dnů po jejich zahájení způsobilo
mnoha malým podnikatelům obrovské
škody. Proto jsme se rozhodli realizovat
naši dvojnásobnou pomoc ve dvou
krocích. Tím prvním je odkoupení části
zboží, určeného na plzeňské trhy,
a prodejcům tak jejich ušlý zisk alespoň
nepatrně kompenzovat. Druhým krokem
je vytvoření dárkových balíčků z tohoto
odkoupeného zboží a jejich předání
personálu covidového pavilonu FN Plzeň
jako projevu našeho poděkování a úcty
k jejich nelehké práci v této době,“ říká
generální ředitel Plzeňské teplárenské
Václav Pašek.
Teplárna vybrala především tradiční
produkty vánočních trhů, jako jsou např.
ručně vyráběné šperky, vánoční ozdoby,
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přírodní mýdla, soli do koupele, svíčky
z včelího vosku... Z nich pak vytvořila
200 dárkových balíčků a odvezla je do
fakultní nemocnice pro zdravotníky
nejvytíženějších covidových oddělení.
„Plzeňská teplárna je dlouhodobým
sponzorem a partnerem plzeňské fakultní nemocnice. Před pár dny věnovala
například Chirurgické klinice tři sta tisíc
korun na nákup speciálních operačních
nástrojů určených pro operace nádorů
jater. Za každý takový počin jsme samozřejmě moc rádi a nejinak tomu je při
této akci, kdy teplárna v tomto nelehkém
čase pomohla trhovcům a zároveň cíleně
poděkovala
zdravotníkům,"
uvedl
primátor Plzně Pavel Šindelář.
Vánoční období bylo pro zdravotníky
opět velmi náročné. Nemocnice měla
v provozu čtrnáct covidových oddělení
a denně hospitalizovala něco kolem
160 pacientů. Situace byla vážná
a zdravotnický personál pracoval
ve velmi náročných podmínkách. „Všichni byli vyčerpaní a frustrovaní z toho, že
zase nevidíme konec. Ale přesto všechno
všichni pracovali na plný plyn a každý
projev díků je motivoval a nadále

motivuje jít dál. Proto moc děkuji Plzeňské teplárenské za takový počin, tím spíš,
že pomohl a potěšil hned dvakrát,“
dodává ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.
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OLYMPIONIK RADEK ŠLOUF:

rozhovor

KARIÉRU ZAČAL V PLZNI

‚

Pátého srpna 2021 si česká kanoistika připsala velký olympijský úspěch. Jak se sportovní hantýrkou říká, cinkla tam medaile.
V parném Tokiu, kde se teplota vody téměř rovnala teplotě vzduchu, si posádka českého deblkajaku dojela pro bronzovou
medaili. Konkrétně to byli borci Josef Dostál a Radek Šlouf. Pro Radka Šloufa to byly první olympijské hry jeho kariéry. A vyšly
mu báječně. Odchovanec TJ Prazdroj Plzeň se svůj kanoistický um začal učit na Radbuze a dlouho to byla jeho hlavní tréninková voda. Radek od začátku patřil mezi největší dříče a jeho kariéra se v podstatě řídí oblíbeným písničkovým sloganem „Když
nemůžeš, tak přidej víc…“. Na cestě k olympijské medaili ho nezastavilo ani nesnesitelné vedro, a ani prasklé pádlo.
S kanoistikou jste začal v devíti letech,
a to hlavně kvůli tomu, že pro vás prý
nebyly ideální kolektivní sporty. Proč?
Začínal jsem v sokole s gymnastikou
a atletikou. Později jsem hrál také
florbal. Ovšem kanoistika mě chytla
v tom, že ať už na tréninku nebo
v závodě, vždy jsem byl sám. Takže
za vše jsem si mohl jen já sám. Ať už
jsem něco pokazil nebo naopak i vyhrál.
Jako dítě jsem byl velký individualista,
takže odpovědnost sama za sebe byla
pro mě jako dělaná.
Ke kanoistice vás přihlásila maminka.
Jak to probíhalo? Prostě jste přišel a
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hned jste si řekl, že tohle je přesně
ono?
Takhle – vyrůstal jsem v Koterově a měl
tam partu kluků, se kterou jsem kamarádil. Jeden z nás na kanoistiku už chodil.
Občas jsme se vyptávali, jaké to tam je.
Vlastně nás tam pak dostal všechny.
Začal jsem tak trénovat v TJ Prazdroj
Plzeň. Postupně se mi to ale přestávalo
líbit. Možná to bylo i kvůli vodě, protože
hned na prvním tréninku jsem se vykoupal, pak se převrhl a měl z toho docela
strach. Naštěstí rodiče mě přemluvili, ať
u toho vydržím, a hodně mě podporovali. Nakonec jsem zůstal a z celé naší
party kluků jsem zbyl jediný, který se

tomu dál věnoval.
Co přesně vás na kanoistice nejvíc
chytlo?
Asi ta individuální odpovědnost…
Ale to jste klidně mohl hrát i tenis.
To mohl. Kdyby mě rodiče tehdy nedali
na kanoistiku, ale na tenis, tak možná
dnes hraji tenis. Dnes to samozřejmě
vnímám tak, že je moc pěkný, když se
např. v létě pěkně svezete po vodě.
Můžete klidně i ve městě – v Praze na
náplavce, tady v Plzni… Ovšem nejsem si
jistý, zda jsem si to takhle uvědomoval
už jako dítě.

www.plzenskateplarenska.cz
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Je Radbuza jako řeka pro trénink ideální?
Já v tom žádný problém nevidím. Tady je
fajn, že se nestane, že by vítr vodu
rozvlnil, což je pro mládežnický trénink
hodně příjemné.
Kdy jste se na Radbuze naposledy
projel?
Bylo to loni po olympiádě. Přivezl jsem si
loď a dva dny tady trénoval. Dost jsem si
to užil, protože hladina tady není vysoká
a voda je bahnitější, takže záběr jako
takový je těžší, a to mám rád.
Jak velký vliv měl na vaši kariéru trenér
TJ Prazdroj Plzeň Karel Kožíšek?
V začátcích bych neměl zapomenout na
Karla Kožíška staršího a Jaroslava
Malinu staršího, kteří na mě dohlíželi.
Oba mi tvrdí, že jsem byl v mládeži
tehdy jediný, u kterého se obávali, že by
mohl tzv. přetrénovat.
Jak vypadá tréninkový režim začínajícího kanoisty v devíti letech?
V devíti letech patříte mezi benjamínky,
což je něco jako přípravka. Já jsem
trénoval dvakrát týdně, učil jsem se
základům kolem lodi, jak se na ní udržet
apod. Paradoxně děti, na rozdíl od
dospělých, s tím moc velký problém
nemají. Stabilitu a těžiště mají úplně
jinou. Kanoistika je těžká v tom, že
musíme zároveň zvládat dvě hlavní věci
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Jak často trénujete teď jako olympionik?
Tréninkem strávím zhruba pět až šest
dní v týdnu a každý ten den dvakrát.
Chodíme trénovat obvykle dopoledne
i odpoledne. Obvykle máme těžší
trénink na kajaku dopoledne a odpoledne je to už trochu lehčí s tím, že je tam
doplněk v podobě posilovny, běhu,
v zimě je to plavání.
Teď jste na vrcholu. Byly ale někdy
chvíle, kdy jste toho třeba chtěl
i nechat?
Pár takových chvil jsem měl. Před pár
lety se nám rozpadal tým, někteří kluci
končili, trenér měl své osobní problémy
a do toho jsem neměl úplně ideální
podporu na soustředění. Věnoval jsem
se tréninku, ale finančně byl na tom tak,
že jsem měl tak maximálně na snídani.
Měl jsem myšlenky, jestli by nebylo lepší
mít ke škole brigádu a trochu si vydělat.
Nakonec to ale dopadlo jinak a já za to
vzal ještě víc, víc jsem trénoval, a najednou jsem šel výkonnostně nahoru
a začalo se dařit.
Pro olympijský bronz jste si dojel
s prasklým pádlem. Jak moc to bylo
vážné? Mohlo se zlomit?
Byl to risk. Kdybych za to například
na startu hodně vzal, mohlo se zlomit.
Věděl jsem, co se může stát, ale vyhodnotil jsem to tak, že to pro mě bylo
pořád lepší než jet s úplně novým

pádlem. V kanoistice je to tak, že chvilku
trvá, než si pádlo zajedete, a i když je
z karbonu, tak stejně cítíte, jako by
trochu změklo, a sedí vám pak do ruky.
Nové pádlo mě mohlo psychicky rozhodit a raději jsem to risknul a jel s tím
prasklým. Nikomu z týmu jsem to ale
před startem neřekl. Nechtěl jsem
nikoho znervóznit. Když jsem se pak
o tom bavil se spolujezdcem Josefem
Dostálem, tak mi řekl, že by to udělal
stejně.

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

– pohyb v kajaku a pohyb s pádlem.
Tohle jsou základy, které vás učí
od první chvíle. Současně k tomu patří
i gymnastika, jako je například běh,
postupně se přidá i posilování s činkami.
Takto se trénuje až do sedmnácti let.
Jediné, co se mění, je počet tréninků,
který postupně roste. Teprve až od
osmnácti let začíná převažovat příprava
na vodě.

rozhovor

Kde všude jste v Plzni jako kluk trénoval?
Z devadesáti procent to bylo na Radbuze. Hned kousek od Americké ulice je
loděnice a tam jsem strávil veškerý svůj
mládežnický trénink. Občas, když jsem
chtěl nějakou změnu, tak se dá proti
proudu vyjet až na Borskou přehradu.
Byl to docela fajn výlet. Místy jsem
musel loď přenést, pak jsem si udělal
na přehradě kolečko a frčel zpátky.

Když nejste zrovna u pádla, jak trávíte
svůj čas?
Vlastně jsem u kanoistiky pořád. Když
netrénuji, tak se s manželkou věnujeme
dětem z oddílu. Manželka je bývalá
kanoistka a teď právě nejvíc pracuje
s mládeží. Takže náš veškerý čas je
pořád spojen s kanoistikou.
Mluví vám vaše žena do toho, jak
jezdíte?
Že by mi přímo do toho kecala, to ne.
Ale samozřejmě to spolu probíráme
a ona se mi snaží hlavně co nejvíce
pomáhat. Hodně spolu řešíme i ostatní
závodníky, kdo je zrovna dobrý, jak jezdí
apod.
Takže se doma večer sejdete u večeře
a vlastně pořád „pádlujete“?
Tak nějak. Je to náš společný zájem,
tak ani není moc prostor bavit se
o něčem jiném.
Na kanoistiku vás kdysi přihlásila
maminka. Jak prožívá vaše závody?
Hrozně. Rodina je vždy víc nervózní,
než jsem já. Často mi volá a ujišťuje se,
že je vše v pořádku, že jsem dobře
připravený.
Hlavní cíl pro letošní sezonu?
Určitě je to mistrovství světa, na to se
připravuji nejvíc.
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KVALITNÍ MED
ZE SPALOVNY
Med od včel ze střechy naší spalovny
ZEVO Plzeň je skvělý! Potvrzují to
výsledky velmi přísných testů.
Plzeňská teplárenská od loňského roku
včelaří přímo na střeše chotíkovské
spalovny. Na konci sezony byl proveden
první sběr medu ze dvou instalovaných
úlů. Med byl následně podroben testu
kvality. Výsledky dopadly výborně. Med
ze spalovny je zdravý a může se srovnávat s medy té nejvyšší kvality. „Testy
prokázaly, že med ze střechy spalovny se
neliší od medů z jiných lokalit. Podle
výsledků med nevybočuje z žádných
testovaných hodnot. Obsahuje veškeré
vitamíny a tělu prospěšné látky,“ dodává
včelař Pavel Mach. Vytočit se podařilo
8 kg medu.
Včely na střeše spalovny ZEVO Plzeň lze
sledovat také nepřetržitě online
prostřednictvím několika kamer, které
jsou rozmístěny jak kolem úlů, tak
i přímo uvnitř. Odkaz na kamery je:
pltep.cz/novinka_vcelarime

Plzeňská teplárenská je součástí projektu Zelené město. Podílí se tak na tvorbě
zdravějšího a přátelštějšího prostředí
pro život v Plzni v oblasti životního
prostředí i společenské odpovědnosti.
Společnými cíli s dalšími subjekty jsou
čisté ovzduší, čistá voda, ekologická
doprava a odpovědné a šetrné nakládání

ZELENÉ MĚSTO

s odpady. Aktuálně je teplárna v procesu
tzv. dekarbonizace, tedy postupného
odklonu od spalování hnědého uhlí.
Jedním z hlavních pilířů těchto kroků je
navýšení spoluspalování biomasy. Tohle
už teplárna splnila výstavbou nového
zásobníku a zásobovací linky na kotli K6.
Jednu z klíčových rolí hraje v projektu

Zelené město zařízení na energetické
zpracování odpadu ZEVO Plzeň. Díky
spalovně a její unikátní technologii není
komunální odpad již nadále skládkován,
ale je šetrně zpracován a využíván jako
zdroj pro výrobu tepla a elektřiny.
Plzeňská teplárenská také přispěla
k zelenějšímu centru města, a to výsadbou vzrostlých stromů. Osm pětimetrových javorů bylo zasazeno do speciálních
květináčů v Riegerově ulici. Dalším
zeleným krokem teplárny je např. používání užitkového elektromobilu.
Zajímavosti nejen o teplárně, ale také
o dalších subjektech, které pomáhají
dělat Plzeň zelenější najdete na novém
webu zelene-mesto.eu. Představeny
jsou zde aktuální projekty a řadu užitečných informací nabízí rubriky jako Společenská odpovědnost, Čistá voda nebo
Čisté ovzduší.
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ROZHLEDNA
U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ NA VRŠÍCH U BŘAS

NEVŘEŇSKÉ PODZEMÍ KLADSKÁ

Kaolinový důl v Nevřeni patří k nejzajímavějším industriálním památkám
v Plzeňském regionu. Prohlídky vás
zavedou do podzemních chodeb, z nichž
některé mají výšku 18 metrů a šířku
8 metrů. Na stěnách jsou viditelné
známky po ručním kopání a skvrny
po karbidových lampách. Důl byl založen
v roce 1870 a v roce 1884 se přešlo
na těžbu hlubinnou. Byla vybudována
široká transportní štola a úzkokolejka,
po které putoval kaolin na nádraží
do Kozolup a Třemošné. Těžba byla ukončena v roce 1897. V dobách světových
válek byli okolní obyvatelé připraveni
využít důl jako úkryt před nájezdy
armády. Do dolu by se jich vešlo až 1 000
a to i s dobytkem. V roce 2019 se důl
otevřel
návštěvníkům.
Hodinová
prohlídka vás zavede na trasu dlouhou
700 metrů a do hloubky až 34 metrů.
Důl je znám také z pohádky Čertí brko.
Právě zde se natáčely záběry z pekla
a Luciferova sálu. Některé předměty zde
filmaři zanechali.

výlety

Je pravý čas nastartovat výletnickou sezonu
– je tu jaro. Stačí se dobře rozhlédnout
a vybrat cíl. S rozhledem vám pomůže například unikátní rozhledna u Břas. Plnou
„náruč“ přírodních zajímavostí nabízí
Kladská u Mariánských Lázní a pod povrch
vás zavede fascinující nevřeňské podzemí.

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

TIPY NA VÝLET

Necelých devět kilometrů severně
od Mariánských Lázní se nachází jedno
z nejkrásnějších míst na Chebsku –
rybník a lovecký zámeček Kladská. Je to
v centru nejcennějšího území Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les a jde
o jednu z nejstarších a největších rezervací na Karlovarsku.
Kladská je ojedinělým souborem
horských rašelinišť v nadmořských
výškách od 800 do 930 metrů. Celková
rozloha rašelinišť je téměř 300 ha, z toho

největší rašeliniště je Tajga. Rašeliništěm
prochází 2,3 km dlouhá naučná stezka.
Vede po vybudované dřevěné trase
a vyvýšeném můstkovém chodníčku.
Po obvodu jsou četná odpočívadla
a vyhlídková místa. Rašeliniště pokrývá
pralesovitý porost borovice bažinní
a ze vzácných zvířat lze v tichých zakoutích zaslechnout tetřeva hlušce nebo
čápa černého. Od roku 1994 se zde
usídlil také rys ostrovid.

Nápaditou dřevěnou stavbu naleznete
na vyvýšenině „Na Vrších“ zhruba 1 km
severně od obce Břasy na Rokycansku.
Jejím hlavním účelem je datový přenos
bezpečnostního kamerového systému,
ale také vyhlídka na zdejší malebnou
krajinu. Tu lze obdivovat z výšky dvanácti
metrů. Okolní obce budete mít jako
na dlani. Dohlédnout lze také až
na Krušné hory nebo Šumavu.
Netradiční konstrukce vznikla na podnět
obce Břasy, jejíž zástupci požadovali
v místě bývalého vojenského areálu
originální stavbu. Vznikla tak unikátní věž
na čtvercovém půdorysu se dvěma
hranami sbíhajícími se k vrcholu.
Rozhledna se stavěla 2 013 hodin
a otevřena byla v červenci roku 2013.
Při návštěvě si užijete výhled na masiv
Radče, okolí Berounky, plzeňské rozhledny Chlum, Krkavec a také Radyni nebo
Vladař. Nejlépe se k rozhledně dostanete
z obce Břasy ve směru na Liblín.
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exkluzivně

Plzeňský útulek
v rukou srdcařů
Plzeňský Útulek pro zvířata v nouzi
funguje už dvanáct let a v současné
době o celé zařízení pečují zaměstnanci
Městské policie. Ostatně jsou to právě
městští strážníci, kteří jsou pravidelně
přivoláváni k odchytům potulujících se
psů, koček… případně koní nebo
divočáků. Práce je to více než pestrá
a zároveň i náročná. Každá podpora je
tak více než vítána. Finančním darem
přispěla na provoz také Plzeňská teplárenská. Práci v útulku přiblížil jeho
vedoucí Petr Kokoška, který se za svou
praxi setkal i s mnoha kuriózními případy. Například s odchytem klokana.

O kolik zvířat se útulek aktuálně stará?
Teď tu máme přesně 29 psů a 26 koček.

zájem. Takže útulky jsou teď hodně
„vybrané“.

Přibývá meziročně jejich počet?
Nepřibývá. Když jsme v roce 2018
převzali útulek, tak tu bylo 73 zvířat.
Přesněji šlo o psy. Pak nám do toho
spadla množírna se 108 psy, to jsme měli
v útulku 150 psů. Poslední dva roky se
stav psů v našem útulku pohybuje kolem
třiceti, kočky podle ročního období.
Pomohlo čipování, i když pořád je základním nedostatkem chybějící centrální
registr psů.

Mění se výrazně spektrum zvířat, které
se k vám dostávají?
My se v současné době pohybujeme
kolem osmi set odchycených zvířat
za rok. Hodně narůstá počet koček. Co se
týče dalších zvířat, tak volně žijící má
na starosti Záchranná stanice živočichů
Plzeň a plazy a bezobratlé Zoo Plzeň. Je
to různé. Lidi si od nás berou také
papoušky nebo králíky. Dokonce jsme
odchytávali i klokana. Někdy se odchytávají kozy, jindy zase koně...

Možná bychom měli připomenout,
že po čipování je psa nutné registrovat.
Přesně tak, jinak je čipování k ničemu.
Majitelé by si měli uvědomit, že to nedělají kvůli zákonné povinnosti, ale kvůli
tomu, že když se jim pes ztratí, aby se
také našel. Pokud je pes čipovaný a čip
v registru, jsme schopni dohledat majitele.
Podle čísel, které jste zmínil, lze usuzovat, že roste zájem o psy z útulků. Je to
tak?
Obecně – minimálně za poslední rok bylo
hodně málo psů. Nejsou štěňata, chovatelské stanice hlásí malé přírůstky. To
samozřejmě znamená, že o psy je velký

Koně? V Plzni?
Dodnes si pamatuji, jak jsem odchytával
svého prvního koně. Dostali jsme hlášení, že u Resslovy ulice se pase bílý kůň.
Znělo to sice jako žert, ale byla to skutečnost. Stalo se to jedné paní při převozu,
že se jí otevřel přívěs a kůň se šel pást.
Podobná situace kdysi proběhla u Kalikova mlýna. Tam byl bílý kůň s dekou
přes záda. Běhal v jahodových plantážích, pak se dostal na silnici a tam se nám
ho podařilo chytit. Dopadlo to tak, že
kolega dál pokračoval autem a já jel
na koni. Pak jsme zjistili, že to byl kůň
šermířů, kteří tehdy vystupovali
za Plazou.

Jak moc se setkáváte s tím, že vám sem
lidé nosí mláďata volně žijících zvířat?
Nám ani tak ne, spíše Záchranné stanici
živočichů. Neustále apelujeme na lidi,
ať mláďata volně žijících zvířat nesbírají.
Pokud tedy není evidentní, že kousek
vedle leží např. zraněná či mrtvá matka
nebo je mládě samo zraněno. Zkrátka
volně žijící mláďata se nesbírají, i kdyby
se zdálo, že tam leží opuštěná. Matka
tam v okolí někde je a mládě na ni trpělivě čeká. Bohužel každý rok se najde
spousta lidí, kteří mláďata donesou.
Odchovat a vrátit takové zvíře do volné
přírody je velký problém.
Stále platí, že v útulku uvítáte kohokoli
s jakýmkoli darem?
Rozhodně ano! Provoz útulku není levná
záležitost a každý dar nám pomůže.
Proto si velmi vážíme mimo jiné také
finanční podpory od Plzeňské teplárenské. Pokud jde o krmivo, budeme moc
rádi, když lidé přinesou menší množství,
ale kvalitnější. Píšeme to i na našich
webových stránkách. Navíc tu máme
psy, kteří mají různé diety, a příprava
jídla pro ně není úplně jednoduchá.
Vedle krmiva budeme rádi za dezinfekci,
košťata, deky, ručníky nebo vyřazené
ložní prádlo.
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Vyluštěte tajenku a vyhrajte balíček drobné elektroniky. Losujeme 3 výherce!

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

KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU

křížovka
Podmínky soutěže: Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 31. 5. 2022 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 3 výherce, kteří získají od Plzeňské teplárenské balíčky s drobnou elektronikou.
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VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

- nástup ihned, areál Plzeňské teplárenské

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK

- nástup ihned, areál Plzeňské teplárenské

STAVEBNÍ STROJNÍK – STŘÍDAČ
- nástup ihned, areál Plzeňské teplárenské

STROJNÍK STAVEBNÍCH STROJŮ
- nástup ihned, areál Plzeňské energetiky
Veškeré informace na:
jirina.cervena@plzenskateplarenska.cz
tel. 606 953 919
www.plzenskateplarenska.cz

