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Udržet správný chod technologie v teplárně Komořany není vždy 
úplně jednoduché. Hlavním posláním našeho útvaru údržby je za-
chovat technologii zařízení plně funkční, bezpečnou a také ekono-
micky schůdnou. A pro to děláme maximum. 
Už máme ověřeno, že čím více poruch se v průběhu první po-
loviny roku vyskytne, tím rušněji máme v půlce druhé.  A že je 
tento rok opravdu pestrý. Situaci nám neusnadňuje ani zvyšování 
nákladů na energie a pohonné hmoty. To se odráží v prudkém 
nárůstu cen za materiál či náhradní díly.  Jednoduché to není ani 
s našimi dodavateli – za cenové nabídky ručí ve většině případů  
i jen několik málo hodin. Jakékoliv plánování je proto čím dál složi-
tější. Musíme proto opatrně vyvažovat – na jedné straně musí být 
zařízení v dobrém stavu, aby v zimním období nehrozily žádné 
havárie, na druhé straně nemůžeme plýtvat financemi a zvyšovat 
tak náklady a tím cenu tepla.
Již počátek roku nám velmi ztížila porucha na turbosoustrojí TG4. 
Po havarijním odstavení byl zjištěn nízký izolační stav rotoru 
generátoru. Jeho oprava byla vyčíslena na 6,8 mil. Kč. Protože 
oprava náhradního rotoru trvá několik týdnů, rozhodli jsme se 
turbínu provozovat i nadále, byť s rizikem, že zařízení může opět 
neplánovaně zhavarovat. Risk se vyplatil. V současné době končí 
plánovaná běžná oprava TG4, v rámci které došlo k výměně po-
škozeného rotoru, takže jsme problém vyřešili před začátkem 
topné sezóny. Nepříjemností byla i porucha turbokompresoru 
TAC2, kdy vlivem prasknutí a ulomení lopatky ventilátoru došlo  

NA CO MYSLÍM... 
...JSME ZA PŮLKOU!

Po třech  
letech hotovo: 
Litvínov má 
nový  
horkovod

k vnitřní devastaci sa- 
motného kompresoru. 
Po ohledání stroje 
bylo jednoznačně sta-
noveno, že je nutná jeho 
generální oprava s cenou 
4,5 milionu korun, která 
byla zahájena v polovině 
září a potrvá 4 týdny. V rám-
ci běžných, periodických oprav 
musíme velkou pozornost věno-
vat především kotelně, v níž jsou kotle  
v nepřetržitém vysokém výkonu. To se  
samozřejmě odráží na vyšší poruchovosti jednotlivých částí ne-
jen samotného kotle, ale i společné technologie, jako je zauhlo-
vání, aglomerace či zařízení na odvod popílku. 
Věřím, že teď už druhou půli roku zvládneme. Do údržby letos 
firma vložila téměř 90 milionů korun, takže do topné sezóny 
vstupujeme připraveni. Inflace už nás ale dnes nutí částky,  
určené pro údržbu, zvyšovat. Příští rok proto budeme plánovat 
opravy za přibližně 120 milionů korun.

David Netušil
Hlavní inženýr údržby United Energy, a.s.

Tři roky trvala rekonstrukce tepel-
ného napáječe do Litvínova. Téměř 
sedmikilometrovou trasu se poda-
řilo dokončit letos. Rekonstrukce 
postupovala směrem od komořan-
ské teplárny k městu. Podívejte se 
na mapě, kde jsme v průběhu tří let 
pracovali. Další informace o letoš-
ních přípravách na topnou sezónu 
najdete na straně 9.

STAŇ SE I TY NAŠÍM 
KOLEGOU!

Litvínov

Záluží

Kopisty

1. ETAPA

rok 2020, 1945 m 
celkem 76,5 mil. Kč

2. ETAPA

rok 2021, 2216 m 
celkem 79,8 mil. Kč

3. ETAPA

rok 2022, 2600 m 
celkem 103 mil. Kč

horkovod

Přijmeme nové pracovníky do týmu:
Mechanik MaR - Elektromechanik

Strojník energetického zařízení

Provozní zámečník

Operátor kotlů

Dělník energetického zařízení

ELEKTRO

PROVOZ

KOTELNA

PROVOZ

Naše benefity: dovolená 28 dní penzijní připojištění 800 Kč měsíčně

příspěvky na závodní stravování sociální fond 8 000 Kč ročně

zvýhodněné tarify mobilního operátora asistenční služby pro zaměstnance

náborový příspěvek

Kontakt:
Bc.Stanislava Praženicová
vedoucí HR
+420 777 972 799
stanislava.prazenicova@ue.cz



Řada domácností sleduje přicházející zimu s obavami. 
Bude dostatek energie a za jakou cenu? Nebudeme doma 
mrznout? Podle ředitele Severočeské teplárenské, a.s. 
Petr Horáka nic takového obyvatelům Mostu a Litvínova, 
zásobovaným teplem z Komořan, nehrozí. Technické 
stránce přípravy na novou topnou sezónu se věnujeme 
na straně 9, s Petrem Horákem jsme si povídali o cenách 
tepla a budoucím vývoji.

Bude se letos cena tepla pro Most  
a Litvínov ještě měnit?

Letos se to už nestane, žádné úpravy ceny nechystáme. Oproti 
jiným teplárnám, které fungují na principu předběžné a konečné 
ceny, my máme pevně stanovenou cenu. Co se bude měnit, je 
cena na rok 2023. Ta bude záviset na dohodách s dodavateli pri-
márních paliv, což je uhlí a biomasa.

Ještě zůstaňme u letošního roku. Na jeho 
začátku jsme informovali, že cena, jak je 
stanovena, je udržitelná pro tento rok jen  
v případě, že pomůže stát s vrácením peněz 
za emisní povolenky. To se ale nestalo…

To je pravda, to se nestalo. Ale máme určité signály, že se to ještě 
může stát. Teplárenské sdružení o tom intenzivně diskutuje s ve-
dením státu a vysvětluje, co prudký růst cen emisních povolenek 
CO2 znamená pro teplárenství. A přímo z vlády zaznělo, že vrá-
cení peněz za povolenky je pomoc, která musí teplárnám přijít. 
Jsem stále optimista a věřím, že to nastane. Navíc nám v sou-

časné době pomáhá vysoká cena elektřiny, za kterou prodáváme. 
Určitým způsobem současná cena elektřiny kompenzuje vysoké 
ceny emisní povolenky. Právě díky tomu, že máme kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla, můžeme zatím držet na rozumné úrovni 
cenu tepla.

Teplárny, které nemají výhodu kombinované 
výroby elektřiny a tepla, jsou ovšem ve  
velkých problémech.

První velké zdražování v teplárnách probíhalo už koncem minulého 
roku a dotklo se to i velkých měst jako Brno či Praha, ceny tam 
rostly o 25 procent i více. Ovšem lokální zdroje, které jsou závislé 
pouze na plynu, musely zvýšit ceny i o stovky procent. Posledním 
příkladem je Meziboří – tam je dnes cena tepla kolem 1 700 korun 
za GJ (cena bez DPH, pro srovnání cena tepla pro Most a Litvínov 
Severočeské teplárenské je 577 Kč za GJ – pozn. DoTeKu). To 
jsou vražedné částky a odběratelé se ptají, zda má vůbec smysl 
tam bydlet. 

Má situace v Meziboří nějaké řešení?

Z mého pohledu nemá město vůbec žádnou možnost, jak to 
vyřešit bez toho, aniž by dotovalo cenu tepla. To ale jsou ob-
rovské částky a těžko je může platit ze svého rozpočtu. Pan 
starosta je velmi aktivní, píše na všechny strany, žádá o po-
moc, hledá řešení. Ekologizace, která v Meziboří proběhla, 
kdy z mazutu a olejů přešli na plyn, takže městečko je krásné  
a čisté, je dnes bohužel dohnala. Oslovil jsem proto pana sta-
rostu a začínáme se bavit o možnosti připojení na horkovod  
z Litvínova. Vzhledem k blížícím se volbám jsme se dohodli, 
že studii proveditelnosti zpracujeme na vlastní náklady a s no-
vým vedením pak budeme diskutovat dál. Podle předběžných  

DOMÁCÍ PALIVO  
    JE NAŠÍ NADĚJÍ

výpočtů už víme, že jsme schopni do Meziboří dostat potřebný  
výkon. Ale ani toto není rychlé řešení. 

Ani teplárna v Komořanech se ale nevyhne 
zdražování, jak už jste zmínil. Tedy jaká 
bude cena tepla v roce 2023?

Náklady skutečně stoupají, ať už jsou to požadavky na mzdy, 
voda, plyn, uhlí i elektrická energie. Tu my sice na jedné stra-
ně vyrábíme, ale pro výměníkové stanice ve městech 
ji musíme nakupovat z běžné sítě a tam počítáme 
se 150% zdražením. To vše teď dáváme do kal-
kulací a kolegové z finančního úseku to počítají. 
Zatím nám vychází, že cena se zvedne jako 
každý rok – tedy o inflaci. Jenže ta bude 
letos 17, ale možná i 20 procent. Stále 
to počítáme, hledáme úspory, vnímá-
me tlak na domácnosti, kalkulujeme  
i s pomocí státu. Každopádně nárůst 
bude dvouciferný a není vyloučeno, že 
se dostaneme i na 20 %. 

Existují ještě nějaká rizika, 
která by mohla ohrozit cenu či 
dostupnost tepla z Komořan?

Skutečným rizikem je nedostatek plynu. S úlevou jsme přijali, že 
na druhou stranu naši teplárnu stát zařadil do skupiny domác-
ností, a tedy v případě nedostatku plynu budeme odpojeni jako 
poslední. To dává třiceti tisícům domácností v Mostě a Litvínově 
jistotu, že budou mít teplo a teplou vodu. 

Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské: 

Proč potřebujete plyn, když využíváte jako 
palivo uhlí a biomasu?

Používáme ho jako startovací palivo. Množství plynu, které potře-
bujeme, není veliké, ale neobejdeme se bez něj. Museli bychom 
rychle přijít na to, jak zapálit uhlí, které spalujeme a které začíná 
hořet až při teplotách 500 stupňů a více. Alternativní technické 
řešení zatím neexistuje.

Co by podle vás mohlo pomoci se stabilizací 
cen energií?

Určitě by pomohlo, kdybychom na čas přerušili povinnost kupo-
vat emisní povolenky, které dnes stojí kolem 100 EUR za MWh  
a musíme je nakupovat na výrobu elektřiny i tepla. Je to vlastně 
dodatečná daň. K tomu připočtěme další daně, příspěvky na  
obnovitelné zdroje energií a dostáváme se na částky, jejichž  
odpuštěním, by se cena významně snížila a lidem by to pomohlo.

Jenže nakonec může dojít k úplně opačné 
situaci. Nejen že nezmizí emisní povolenky, 
ale elektřinu, kterou teď výhodně prodáváte, 
stát zdaní tzv. válečnou daní…

Co to ale udělá? Ty peníze si stát ve skutečnosti vezme od občanů, 
kteří zaplatí vyšší cenu energií, zatíženou emisními povolenkami. 
Pak nás dodatečně zdaní a ty peníze jim přerozdělí zpátky.  
Je to takový kolotoč. Léta zpátky jsme si zvykli na levné energie 
a nikdo elektrárnám a teplárnám nekompenzoval to, že nevyrábí, 
protože sem ze zahraničí tekla levná elektřina a my jsme nemohli 
investovat. Byly situace, kdy cena na burze byla 30 EUR za MWh 
a naše náklady 40. V tuto chvíli, kdy se situace obrací, a my 
bychom měli masivně investovat do modernizace teplárenství  
a odklonu od uhlí, tak všichni volají po dodatečném zdanění. 
Stejné je to s lipskou energetickou burzou. Měli bychom si  
uvědomit, že právě díky ní jsme měli dosud levné energie.

Můžete ale udělat něco pro stabili-
zaci cen i vy v Komořanech?

Ano, můžeme a děláme to. Zásadní je 
rozkročení palivové základy na čtyři nohy 
– uhlí, biomasa, odpad a plyn. Od začátku 
svého působení na postu ředitele vidím 
odklon od uhlí jako unáhlený. Máme do-
statek uhlí za plotem a naše technologie 
je připravená na to, aby ho dokonale 
využila. A když říkám dokonale, mám na 
mysli účinnost přes 90 %, což nemá žádný 

obnovitelný zdroj. Fosilní paliva jsou zatím 
nejspolehlivější a mimo jádro není techno-

logie, která by je dokázala nahradit. Nicmé-
ně lidé v Evropě se rozhodli jinak a my se tomu 

musíme přizpůsobit. Začali jsme spalovat biomasu 
a chceme využívat odpady. Věřím, že ty stabilizují cenu. 

Odpady si tady v okolí tvoříme sami, je jich velké množství  
a my máme spočítáno, že když na jaře vypneme uhelné zdroje,  
z odpadků můžeme až do konce září vyrábět teplou vodu. Pokud 
nebudeme závislí na dovozu paliva zvenčí, tak cena  dokáže být 
stabilní a předvídatelná. To je vize a naděje do budoucnosti. 

Stabilizaci cen energií by  
pomohlo přerušení  

povinnosti kupovat emisní 
povolenky.
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Na Bali, kde soutěž probíhala, jste nakonec 
zůstal celý měsíc. Co vás jako vítěze čekalo?

Součástí výhry bylo kromě finanční odměny cestování po Bali, 
Thajsku a Malajsii. Mám z toho úžasné zážitky – všechny ty nád-
herné země, které jsem mohl procestovat, kulturu, kterou jsem 
poznal, a skvělí lidé. Připadal jsem si tam trochu jako rocková 
hvězda, spousta lidí se se mnou chtěla fotit. 

Musel jste se na soutěž nějak připravovat?

Připravoval jsem se hodně fyzicky, v posilovně, abych měl dobrou 
postavu, protože to je jedno z důležitých kritérií. Dřina se vyplatila, 
protože jsem navíc dostal ocenění za nejlepší postavu. Taky jsem 
se učil angličtinu, protože mým hlavním jazykem byla němčina.  
A pak jsme připravovali národní kostým, který měl vystihovat mou 
zemi. Se společností Precioza a návrhářkou Annou Tejklovou jsme 
vytvořili krásný kostým, který je sice moderní, ale odkazuje na 
českou historii.

Jaké disciplíny vás čekaly? Jsou podobné 
ženským soutěžím?

Byl velký rozdíl mezi českou soutěží a touto mezinárodní. Zatím-
co v Česku jsme měli tzv. volnou disciplínu, kde jsem předváděl 
posilování s vlastním tělem, v této vůbec nebyla součástí finále. 
Předváděli jsme casual oblečení, indonéské národní oblečení,  
samozřejmě plavky, národní kostým a především obleky. Porota 
ale hodně sledovala i osobní projev, komunikativnost, kdo se jak 
chová v různých situacích.

Mezi dívkami na soutěžích prý funguje velká 
rivalita, která vede až k naschválům. Zažil 
jste to také?

Slyšel jsem mnohokrát, že se to děje, hlavně v mezinárodních sou-
těžích. Ale u kluků je to úplně jiné. Byli jsme super parta, semkli 
jsme se a společně jsme ti to užili. Nefungovala tam nějaká velká 
rivalita. Trochu těžce to nesl nakonec Vietnamec na druhém místě. 
Byl jsem totiž úplně první Evropan, který tuto soutěž vyhrál,  
v minulosti vítězili spíš Asiaté. 

O co se hraje v této soutěži? Co vám může 
přinést?

To cestování bylo pro mě nejvíc a za to jsem pořadatelům vděčen. 
Mám mnoho kontaktů a otevírají se mi nové příležitosti, přicházejí 
nabídky na focení z Asie i doma v Česku. Teď mám před sebou 
kolotoč focení, natáčení, rozhovorů, reklam… Bude na mě, jak té 
příležitosti využiju.

Vyzkoušel jste si už i filmovou práci v seriálu 
televize voyo Praha den a noc. Je to cesta, 
která by vás zajímala?

Byla to moje první herecká zkušenost. Natočili jsme několik dílů  
a teď se bude rozhodovat, zda bude seriál pokračovat – rozhodne 
samozřejmě divácký úspěch. Film nebo seriál bych si docela rád 
ještě vyzkoušel. Bavilo mě to, i když je to hodně časově náročné. 
Teď chodí především nabídky na modeling. 

Bydlíte v Mostě. Budete na tom něco měnit?

Hodně lidí se teď ptá, zda se odstěhuju do Prahy. Ale mám tu 
svůj byt a plánuju zůstat tady. Nevadí mi odjet na den, dva týdny,  
měsíc, hodně cestuji, ale stěhovat se nechci. Nedává mi to smysl 
i z ekonomického hlediska. A jsem rád, když přijedu sem a mám 
svůj klid, rodinu, přátele. 

DODÁVÁME TEPLO 

I teplárenská společnost může mít slavné zákazníky, s nimiž se lidé na ulici fotí. Seznamte se  
s jedním z nich: nejkrásnějším mužem planety, vítězem soutěže Man of The Year 2022, Dominikem 
Chabrem z Mostu. Je prvním Evropanem, který tuto mezinárodní soutěž vyhrál. V kolotoči  
cestování, rozhovorů a focení si našel čas na rozhovor pro časopis DoTeK.

NEJKRÁSNĚJŠÍMU 
MUŽI SVĚTA

Dominik CHABR

28 let, žije v Mostě

  v roce 2021 byl třetí v soutěži Muž roku

  v srpnu zvítězil v mezinárodní soutěži  

    Man of The Year v Indonésii

  věnuje se modelingu a hraje hokej za HC Řisuty

MIG 21 ZAHRÁL  
PRO ZAMĚSTNANCE 
I PĚSTOUNY

„Byla jsem nabídkou mile překvapená, možná až zaskočená,“ 
usmívala se před koncertem Markéta Strížová, ředitelka mostec-
kého střediska Diakonie. Právě tato charitativní organizace totiž 
pěstounským rodinám na Mostecku pomáhá a velmi dobře je zná. 
Pomohla proto vytipovat rodiny, které si mohly užít zářijový kon-
cert populární „chlapecké taneční, pěvecké a striptérské skupiny 
z Prahy 5 – Smíchova“ – jak tradičně uvádí svou kapelu frontman 
Jiří Macháček. „Jsme rádi, že si mohou takto odpočinout a nabrat 
nové síly,“ dodala Markéta Strížová. „Pěstouni nabídku velmi uví-

tali. Často hledají program pro děti, ale zážitek sami pro sebe si 
nepřipraví. Jsme zkrátka víc orientováni na děti a na pěstouny se 
trochu zapomíná. Takhle si mohou na chvíli odpočinout i rodiče,“ 
hodnotila koncert Jana Baborová z Diakonie. Někteří rodiče však 
přesto neodolali a zážitek nabídli svým dětem. To byl případ  
třeba pěstounky Moniky Čejkové, která s sebou vzala patnáctile-
tého syna Tomáše a využila i nabídky odvozu autobusem z Mostu: 
„Byl to dobrý nápad. A děti se pobaví s námi.“ 

Tradiční zaměstnanecký den společnosti United Energy se letos odehrával v Třebívlicích.  
Každoročně firma nabídne zaměstnancům zábavný program a tentokrát padla volba na koncert 
skupiny MIG 21 ve vinařství. Vstupenky ale firma nekoupila jen svým zaměstnancům. Rozdala 
je také pěstounským rodinám z Mostu.

Pracovní náplní Jany Baborové z charitativní organizace Dia-
konie Českobratrské církve evangelické v Mostě je doprová-
zení pěstounských rodin. A doprovodila své svěřence i na 
třebívlický koncert. Ještě před ním ji DoTeK vyzpovídal.

Jakou podporu pěstounským rodinám poskytujete?
Hlavně je podporujeme, aby na to nebyli sami. Když mají  
nějaké problémy s dítětem, hledáme odbornou pomoc,  
komunikujeme s úřady, doprovázíme je. Také komunikujeme 
s biologickými rodiči, s nimiž občas bývá problém, takže se 
snažíme být prostředníkem.

Je už dnes častější, že děti nezůstávají v dětských domo-
vech, ale chodí do pěstounských rodin, nebo se to stále 
nedaří zlomit?
Je to vize do budoucnosti, že by dětské domovy vůbec  
nemusely být, nebo jen v minimálním rozsahu. Děti by chodily 
rovnou do pěstounských rodin, aby se naučily žít v klasickém 
rodinném prostředí. 

A máme pro nahrazení dětských domovů dostatek  
pěstounů?
V současné době ne. Kraje se snaží dělat různé kampaně, 
podporovat pěstounství, ale úplně se to zatím nedaří. Vzít 

si dítě do pěstounské péče je záva-
zek na několik let a rozhodnutí není 
snadné.

Jsou pěstounské rodiny úspěšné nebo 
se děti musí vracet do dětských domovů?
Že by se děti vracely do ústavní péče, se nám 
stává minimálně, jsou to opravdu jednotky případů. Stane se 
to až ve chvíli, kdy děti mají velké výchovné problémy nebo 
jsou hodně citově narušené, takže se to nedá zvládnout  
v rámci rodiny a je třeba odborná pomoc.

Jak náročná je pro pěstouny současná ekonomická  
situace?
Spíš jsou složité neustálé změny. Často se mění podmínky 
pro pěstounskou péči. Je náročné zajistit dětem péči, když 
neví dopředu, jak dlouho budou dané podmínky trvat a kdy  
se znovu změní. Dost často také pěstouni naráží na předsud-
ky ve společnosti.

Jaké jsou to předsudky?
Třeba že si děti berou kvůli finanční podpoře. Nebo že se 
špatně starali o vlastní děti a teď si berou vnoučata, protože 
častým případem je, že se pěstouny stávají prarodiče.

Pěstouni stále nedostatkovým zbožím
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Největší a také finančně nejnáročnější akcí tohoto léta bylo dokon-
čení rekonstrukce tepelného napáječe do Litvínova, který záso-
buje sedm tisíc domácností, školy, obchody a úřady. „Potrubí bylo 
starší více než čtyřicet let. Diagnostika, kterou pravidelně prová-
díme, už nevycházela dobře a vyskytovaly se na něm i havárie,“ 
vysvětluje důvody vedoucí útvaru CZT Tomáš Vraj. Postupně  
v průběhu tří let prošlo kompletní rekonstrukcí téměř sedm  
kilometrů horkovodního potrubí. Letošní náklady na tuto akci 
přesáhly 100 miliónů korun. Během tří let investovala teplárna do  
rekonstrukce litvínovského napáječe přibližně 270 miliónů korun  
a prodloužila tím tak jeho životnost o dalších čtyřicet let. 
Přestože práce trvají celé léto, obyvatelé Litvínova byli letos bez 
teplé vody dohromady jen tři dny. Řešením je totiž tzv. bypass. 
„Nakoupili jsme provizorní potrubí o dimenzi dvakrát nižší, což 
pro dodávku teplé vody stačí. Opravované úseky jsme pak tímto 
provizorním potrubím propojili, takže přerušení dodávek byla jen 
krátká,“ dodává Tomáš Vraj.
Celková výše letošních investic Severočeské teplárenské do 
modernizace tepelných zařízení nejen v Litvínově, ale i v Mostě 
představuje částku zhruba 112 miliónů korun. Dalších téměř  
16 miliónů bylo plánováno na údržbu a akce většího charakteru, 
například na generální opravu potrubí DN 500 v Mostě, vedoucí 
od  ul. Vrchlického, pod blokem 265, až k podchodu na třídu 
Budovatelů. Práce probíhaly rovněž na zdroji v Komořanech.  
Do modernizace teplárny v Komořanech a na údržbu a opravy 
zařízení bylo vynaloženo téměř 125 miliónů korun.

Teplárníci v roli strýčků  
a tetiček

Po loňské pauze, kdy zaměstnanci teplárenských 
společností vzali na výlet seniory z Litvínova, 
opět zastavil před chomutovským zooparkem 
autobus plný dětí z mosteckého kojeneckého 
ústavu. Sedmnáct dobrovolníků se s dětmi vydalo 
za zvířaty a zábavou.

„My s nimi chodíme spíš po Mostě, takže je super, když se někam 
dostanou. Mají hned jiné zážitky než s námi,“ pochvalovala si  
dopoledne strávené v zooparku teta Pavlína Žižková. „Každé dítě 
má svůj doprovod a může si tak užít pozornosti,“ dodala. Vrchní 
sestra Irena Jeřábková ocenila i fakt, že se do tradičního dobro-
volnického dne SETEP DAY přihlásilo i mnoho mužů: „To víte, děti 
jsou zvyklé na ženy, respektive tety, a mužský prvek zde prostě 
chybí.“
Na rozdíl od předchozích let kočárky téměř nebyly potřeba  
a dobrovolníci se za svými svěřenci dost naběhali. „Do kojenec-
kých ústavů se již nesmí umisťovat děti do tří let. O ty se mají nyní 
starat pěstouni. Proto máme nyní v zařízení celkově méně dětí  
a většinou těch větších,“ vysvětlila Irena Jeřábková, které teplár-
níci předali v poledne příjemně unavené děti.

PŘIPRAVENI NA ZIMU

V teplárně Komořany i na rozvodech tepla do Mostu a Litvínova probíhaly celé léto přípravy na nad-
cházející topnou sezónu. Podle ředitele Severočeské teplárenské Petra Horáka se teplárna na zahájení 
vytápění obou měst dobře připravila. „Teplárenské společnosti vynaložily více jak 250 miliónů korun 
do zařízení tak, aby bylo připraveno na úspěšný start topné sezóny,“ sdělil Horák. A zákazníci to mohli 
ocenit už 19. září, kdy se začalo v obou městech topit.

HLÁSÍ TEPLÁRNA

Chodím pravidelně. Ty děti jsou  
nabíjecí! Je mi na jedné straně líto,  
že nemají rodinu, ale vidím, že se  

v rámci možností mají dobře. Jsem 
ráda, že jim uděláme hezký den.

Dana Gollová, 
obchodní referent

Byla jsem na výletě se seniory,  
ale s dětmi je to moje premiéra.  

Mám pocit zadostiučinění, že tohle je 
smysluplně strávený čas. Myslím, že 

to ocení nejen personál, ale i děti.

Kateřina Hincáková,  
asistentka ředitele

Chodím na tyhle akce často,  
ale s dětmi jsem poprvé. Mám doma 
čtyřletou vnučku a jsem s ní každý 

den, takže tohle zvládám v pohodě. 

Jaroslav Nový, hasič
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Na místě se hosté z řad zástupců obcí a měst i krajských úředníků 
mohli dozvědět, jak svoz odpadu na spalovnu navazuje a jakým 
způsobem se odpad zpracovává. Pro mnohé bylo překvapením, jak 
poklidně celý areál vypadá. Na jeho obsluhu je třeba jen několika 
lidí, na jeho zelené střeše se chovají včely a okolí není zatíženo žád-
ným prachem či zápachem. „Dozvěděl jsem se více o tom, o čem 
jsem přesvědčen – a sice, že je to jedna z alternativ budoucího 
vývoje. Skládkování skončí a má smysl energeticky využít odpad, 
který tu máme,“ zhodnotil přínos cesty místostarosta Klášterce nad 
Ohří David Kodýtek. „Určitě je to lepší řešení, než odpad ukládat 
do země. Pro město je to samozřejmě ale také otázka ceny včetně 
ceny dopravy,“ dodal místostarosta. 
„Tohle je cesta budoucnosti – jednak pro zisk energie, jednak pro 
nakládání s odpady. Vzhledem k nové odpadové legislativě je to  
řešení pro města a já ho vidím jako snad jediné možné,“ sdělil své 
stanovisko náměstek primátora statutárního města Chomutova  
Milan Märc. „Spojili jsme se kvůli tomu s okolními obcemi – Jirkovem, 
Kláštercem a Kadaní a bavíme se o možném řešení docela inten-
zivně poslední půlrok. Energetické využití nám vychází jako zají-
mavá a zřejmě také jediná možná alternativa,“ dodal Milan Märc.

„Díky vašemu odpadu dodáváme teplo a elektřinu,“ zní jednodu-
ché motto Zařízení pro energetické využití odpadu v Plzni-Cho-
tíkově. Odpad v energii proměňuje už tři roky. Elegantní stavba 
uprostřed zeleně nikoho neobtěžuje. Přesvědčit se o tom jeli  
i zástupci měst, obcí a úřadů z Ústeckého kraje. Do Chotíkova 
je pozvala teplárenská společnost United Energy, která plánuje  
podobné zařízení vystavět v Komořanech.
„Začali jsme – v roce 2009 – na stejné startovní pásce, ale  
Plzeňským se to podařilo mnohem dříve,“ podotkl obchodní ře-
ditel United Energy, a.s. Petr Horák. Spalovna v Chotíkově již tře-
tím rokem díky odpadům z plzeňských domácností dodává teplo,  
v Komořanech se ještě stavět nezačalo. Obchodní ředitel Plzeň-
ské teplárenské Jakub Vojta připouští, že to nebylo snadné. „Pro-
jekt měl mnoho problémů, nikoliv s výstavbou nebo technologií, 
ale s povolovacím procesem. Řada organizací plány na výstavbu 
napadala,“ vysvětlil. Zařízení stojí na území bývalé zrekultivova-
né skládky komunálního odpadu Chotíkov. Je součástí Plzeňské 
teplárenské, největšího energetického podniku v Plzeňském kraji. 
Stejně jako teplárna v Komořanech tak mohla využít synergie spa-
lovny a stávajících rozvodů tepla v krajské metropoli.

Tuto výhodu nabízí i komořanský projekt. Spalovna bude vy-
užívat veškerou infrastrukturu současné teplárny a rozšíří tak 
její palivovou základnu. Problém komořanské spalovny je tro-
chu jiný – veškerá povolení ke stavbě má vyřízená, chybí jí ale  
nasmlouvané dodávky odpadu. V Komořanech ale věří, že zá-
konem daný odklon od skládkování i měnící se přístup měst  
a obcí dá konečně projektu zelenou. „Současná vyhrocená situace  
v Evropě zvýraznila výhodu lokálnosti tohoto zdroje energie. 
Odpadky máme doslova za komínem a v dostatečném množ-
ství,“ řekl v DoTeKu technický ředitel United Energy Petr Mareš. 
Druhý současný problém spočívá v ekonomice – v takto turbu-
lentní době je více než obtížné spočítat návratnost investice. 
Spalování odpadů je navíc velmi dokonalá a tudíž velmi drahá 
technologie a bez dotací se nyní neobejde.
Chotíkovské zařízení má v současné době kapacitu 110 tisíc 
tun odpadu ročně s tím, že technologie umožňuje další na-
výšení kapacity. Komořanská spalovna by měla využít každý 
rok 150 tisíc tun odpadu. „Princip a technologie našeho pro-
jektu v Komořanech jsou podobné,“ vysvětlil hostům Petr 
Mareš.

POJĎTE S NÁMI NA EXKURZI!
CHOTÍKOVSKÁ SPALOVNA  
VYTÁPÍ Z ODPADŮ PLZEŇ

Zajímalo by vás také, jak to v ZEVO Plzeň 
vypadá? Navštivte Infocentrum v Chotíkově. 
Dozvíte se spoustu zajímavých a užitečných 
informací o ekologickém nakládání s odpady  
a projdete si celé zařízení s průvodcem. 

Prohlídky jsou možné i pro děti od 10 let. Infocentrum je otevřeno  
pro veřejnost každou sobotu od 9 do 16.30 hodin.  
Rezervace prohlídky na www.zevoplzen.cz/infocentrum.

1 0 1 1



SPOLEČENSKÝ 
DoTeK

Učebna jazyků přivítala 
žáky v novém

Učebna jazyků na Základní škole v Hoře Svaté 
Kateřiny přivítala žáky první školní den v no-
vém. Svůj projekt na vybavení učebny novými 
školními lavicemi a žákovskými židlemi při-
hlásila škola do grantových projektů několika 
společností, ale uspěla až u United Energy.

„Jsme malá škola, závislá na příspěvku zřizovatele, který je velice 
napjatý. Takové položky jako nákup nového nábytku tam zařadit 
nemůžeme. Vlastně ze zoufalství jsem zkoumala stránky větších 
firem v regionu, jestli nenabízejí nějaké grantové projekty nebo 
možnosti sponzoringu. Na vašich stránkách jsem tu možnost našla, 
takže jsem o grant požádala,“ vysvětlila první zářijový den ředi-
telka horské školy Jana Kubičinová.
Místní školu navštěvují nejen děti z horských obcí jako Nová Ves 
v Horách, Brandov a Hora Svaté Kateřiny včetně přilehlých částí. 
Žáky jsou dokonce i děti z Litvínova nebo třeba i ti, kteří mají 
trvalý pobyt v Mostě. Její výhodou jsou malé třídní kolektivy  
a individuální přístup.
„Základní škola v Hoře Svaté Kateřiny není zrovna naší spádovou 
oblastí. Obvykle zaměřujeme svou pomoc do míst našeho působi-
ště, tedy do Mostu, Litvínova a okolí, případně na Chomutovsko. 
Jsme si však vědomi skutečnosti, že školy z malých horských obcí, 
které jsou zcela odtrženy od blízkosti velkých firem, to mají složi-
tější. Navíc se jedná o podporu školství, které má u nás prioritu. 
Proto jsme se rozhodli její žádosti vyhovět,“ vysvětlila Miloslava 
Kučerová, PR managerka United Energy.

Nové postele ulehčily práci sestrám

Stotisícový dar, který poskytla společnost  
Severočeská teplárenská využila Krušnohorská 
poliklinika v Litvínově na nákup elektrických 
polohovatelných lůžek pro pacienty. Zlep-
šují tak život klientům v Domově pro seniory  
Naděje, ale též práci sestrám a pečovatelkám.

Domov pro seniory v budově polikliniky poskytuje bydlení včet-
ně kompletních služeb starším lidem, kteří se již neobejdou bez 
pomoci a celodenní péče. Starají se tu často o nepohyblivé pa-
cienty, upoutané na lůžko. „Elektrické postele nám neskutečně 

usnadňují práci. Nejen tím, že můžete klientovi zvednout záda 
nebo nohy, ale můžete si také zvednout úroveň lůžka. Naše za-
městnankyně se tak nemusí tolik ohýbat a tu těžkou namáha-
vou práci nemusí dělat v předklonu,“ vysvětluje vrchní sestra 
Naděje I. Monika Procházková. Na jejím oddělení mají dvacet lů-
žek, která jsou z velké části zaplněná. Díky dárcům a dotačním 
programům se daří Domovu pro seniory postupně vyměňovat 
mobiliář zařízení za nový. 
Oblast sociálních služeb patří vedle vzdělávání mezi priority 
obou teplárenských společností a nejrůznější domovy pro se-
niory, pečovatelské domy a podobná zařízení patří mezi časté 
příjemce darů. V Litvínově Severočeská teplárenská pomohla  
s nákupem moderního zařízení, které usnadňuje péči o klienty, 
například Domovům sociálních služeb Litvínov.


