
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.              
PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2011

Vážení přátelé,

dovolte mi přinést Vám informace o nejdůležitějších záležitostech podnikání společnosti Pražská teplárenská 
v uplynulém roce. 

Naší společnosti se za loňský rok podařilo dosáhnout dobrých hospodářských výsledků. A to navzdory 
makroekonomické stagnaci České republiky projevující se jak důrazem na optimalizaci nákladů firemních 
zákazníků, tak snahou domácností o dosažení úspor. Proto je velmi důležité, že si Pražská teplárenská udržela 
pozici klíčového dodavatele tepla na území Hlavního města Prahy, který má silný potenciál získávat nové 
zákazníky. To dokazuje i fakt, že přes pokles nové výstavby v Praze se naší společnosti loni podařilo uzavřít 
smlouvy na nová připojení o celkovém příkonu přes 35 MW, což meziročně představuje mírný nárůst. 

Letos uběhne již 17 let od okamžiku, kdy byl uveden do provozu tepelný napáječ z Mělníka do Prahy a 
postupným rozšiřováním na něj napojených oblastí začalo vznikat teplárenské dílo nazvané Pražská teplárenská 
soustava (PTS). Díky jejímu fungování se podařilo výrazně snížit emise produkované do ovzduší v Praze 
lokálními kotelnami. Odběratelé sídlící v dosahu PTS získali jistotu spolehlivých a ekonomicky výhodných 
dodávek dálkového tepla.

Jsem proto velmi rád, že v minulém roce bylo definitivně rozhodnuto o přivedení tepla z PTS také na levý vltavský  
břeh a již na podzim byla zahájena ražba štoly pod říčním dnem spojujícím Rohanský ostrov s Holešovicemi. 
První zákazníci v Holešovicích budou na PTS přepojeni už od topné sezony 2012/2013.

S Pražskou teplárenskou soustavou souvisí významná změna, která byla rovněž nastartována v loňském roce a 
fakticky by se měla uskutečnit v roce letošním. Jedná se o vyčlenění dceřiné společnosti Energotrans, která 
provozuje elektrárnu Mělník I a na ni navazující napáječ z Mělníka do Prahy, a její prodej do skupiny ČEZ. Tento 
krok umožní Pražské teplárenské udržet dlouhodobě příznivé ceny tepla pro konečné zákazníky.

V roce 2011 jsme se intenzivně věnovali environmentální stránce naší činnosti a pokračovali jsme ve snižování 
dopadů výroby tepla a elektřiny na životní prostředí. Produkce emisí oxidů dusíku z našich zdrojů klesla v roce 
2011 proti roku předchozímu téměř o polovinu a produkce emisí SO2 se snížila dokonce na třetinu. Došlo mimo 
jiné k ukončení mazutového provozu v Michli a koncem roku byl schválen aktualizovaný Plán odpadového 
hospodářství, kterým se zavazujeme k postupnému snižování produkce odpadů. V teplárně Malešice pokračovalo 
testování různých druhů černého uhlí a jejich směsí s ohledem na plnění emisních limitů a na možnost dále 
využívat vedlejší energetické produkty, zejména strusku a popílek. 

Značně jsme také pokročili v přípravě na plnění zpřísněných emisních limitů, které pro nás vyplývají z evropské 
Směrnice o průmyslových emisích. U všech zdrojů, které požadavkům této směrnice podléhají, byly vypracovány 
technické studie a navržena konkrétní řešení, jak požadovaných hodnot dosáhnout.

Z investičních akcí dokončených v loňském roce bylo tou největší propojení Zařízení na energetické využití 
odpadu (ZEVO) s teplárnou Malešice horkovodem namísto původního parovodu. To navázalo na instalaci 
turbogenerátoru v ZEVO, který energii z komunálního odpadu přeměňuje na teplo a elektřinu. Tento zdroj se tak 
stal dalším, který vyrábí v režimu kogenerace, tedy kombinované výroby tepla a elektřiny. Podíl této ekologické 
kogenerační výroby tepla na celkových dodávkách tepla zákazníkům Pražské teplárenské dosáhl v roce 2011 už 
více než 71 %.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům, kteří svou prací pomáhají naplňovat cíle naší 
společnosti a usilují o maximální spokojenost zákazníků. I díky loajálním a zkušeným zaměstnancům je Pražská 
teplárenská perspektivní společností, která má před sebou úspěšnou budoucnost.

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

Pražská teplárenská  a.s.


