
                                   

Pražská teplárenská
Společnost disponuje 39 tepelnými zdroji, teplárenskými sítěmi o celkové délce 696 km. Tepelnou energií zásobuje zhruba 260 tisíc domácností, řadu 
průmyslových podniků, účelových zařízení a institucí. 
Hlavním předmětem činnosti je výroba tepelné a elektrické energie. Elektrickou energii dodává Pražská teplárenská do elektrizační soustavy města Prahy.

Pozice na trhu:
Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice.
Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města Prahy a přilehlých oblastí (např. Neratovice).
Pražská teplárenská v současné době pokrývá přibližně 37,5 % současného trhu s tepelnou energií v hlavním městě Praze. Zákazníky Pražské teplárenské jsou 
průmyslové podniky, administrativní budovy i bytoví odběratelé.
Strategií dalšího rozvoje společnosti je zvyšování efektivnosti výroby a distribuce energií s ohledem na minimalizaci vlivů jejích aktivit na životní prostředí.
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Pražská teplárenská získala titul Projekt desetiletí

Pražská teplárenská získala titul Projekt desetiletí v rámci soutěžní ankety, kterou vyhlásilo 
Teplárenské sdružení České republiky (TSČR). O titul se ucházelo 10 projektů, které v letech 2001 až 
2010 nejvíce přispěly k čistému ovzduší našich měst, k využití obnovitelných zdrojů energie nebo 
úspoře paliva, a tím ke stabilizaci ceny tepla pro domácnosti a ostatní odběratele. Hlasování bylo 
určeno pro odbornou veřejnost (novináři, energetici) a laiky. Nominované projekty byly vybrány 
z pravidelné každoroční soutěže TSČR „Projekt roku“, která je pořádána od roku 2002. PT zvítězila 
v kategorii hlasování energetiků.

Vyhlášení výsledků Projektu desetiletí proběhlo v úvodu slavnostní recepce 25. 4. 2012 v pražském 
hotelu Step, na společenském večeru XVIII. Teplárenských dnů pořádaných Teplárenským 
sdružením České republiky (TSČR). Cenu obdržela Pražská teplárenská z rukou nestora české 
energetiky Miroslava Kubína. Převzali ji Ing. Ladislav Moravec, generální ředitel a Ing. Jiří Špitálník, 
CSc., exekutivní ředitel.

Projekt Pražské teplárenské ROZŠIŘOVÁNÍ PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ SOUSTAVY DO DALŠÍCH 
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A NERATOVIC představuje vybudování několika desítek kilometrů nových 
tepelných napáječů a sítí. Díky tomu byl ukončen provoz několika desítek neekologických uhelných 
a plynových kotelen, které byly nahrazeny výměníkovými stanicemi. Odstavením či omezením 
provozu původních kotelen se výrazně zlepšila ekologická situace ve městě a zároveň došlo ke 
značným úsporám na palivu.
Na ekologické teplo Pražské teplárenské soustavy byla od roku 2002 napojena řada bytových a 
komerčních objektů, průmyslových podniků a areálů v Krči, Modřanech, Invalidovně, Horních 
Počernicích, Měcholupech, Petrovicích, v Holešovicích či Neratovicích.

Děkujeme za podporu a věříme, že si i do budoucna zachováme přízeň jak odborné, tak i laické 
veřejnosti.
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Jako výhru převzali zástupci PT a.s. broušený křišťálový komín.

Zleva: Ing. Tomáš Drápela, místopředseda výkonné rady Teplárenského sdružení, Ing. Ladislav Moravec, generální ředitel PT, Ing. Miroslav Kubín, DrSc., CSc. ek.,
Ing. Jiří Špitálník, CSc., exekutivní ředitel PT.

Děkujeme za podporu a věříme, že si do budoucna zachováme přízeň jak odborné, tak i laické 
veřejnosti.




