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Nebudu se Vás ptát, proč jste se rozhodli re-
alizovat ekologický program ve vaší elektrár-
ně, ale zeptám se rovnou, co přinese?

Naším hlavním dlouhodobým cílem je spo-
lehlivá výroba a dodávka tepla našim zákazní-
kům, šetrná k životnímu prostředí. Ekologický
program naplní tyto cíle a umožní plnit po roce
2016 legislativou stanovené limity emisí oxidů
síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek. Rád
bych zde zmínil, že například u zmiňovaných
TZL již tyto limity plníme. Ekologický program
umožní udržet SZT v našem regionu v provozu
a konkurenceschopnou i pro další desetiletí. To
je myslím pozitivní zpráva pro naše stávající kli-
enty, že v nás mají stabilního partnera, který je
schopen zajistit dodávky tepla i v dalších le-
tech. 

Co všechno tedy váš ekologický program za-
hrnuje?

Celý program zahrnuje čtyři hlavní projekty.
Konkrétně retrofity čtyř kotlů, takzvané pri-
mární a sekundární opatření pro snížení oxidů
dusíku, dále nové filtry pevných částic a dvě no-
vé linky odsíření, včetně rekonstrukce hlavního
komína.

To je velmi rozsáhlý projekt, do jakého období
je zasazen?

Příprava ekologického programu začala
v roce 2012, kdy se řešila dokumentace výběro-
vého řízení a veřejnoprávních povolení. V roce
2013 a 2014 byly uzavřeny potřebné smlouvy
na dílo. V současné době se projekty realizují.

Všechny retrofitované kotle a nové filtry budou
uvedeny do provozu v letošním roce včetně jed-
né nové linky odsíření. Druhá linka odsíření bu-
de zprovozněna v dubnu roku 2016.

Předpokládám, že se jedná o jeden z největ-
ších projektů modernizace kogeneračního
zdroje u nás?

Ano, máte pravdu, tento program je v sou-
časné době jedním z největších a nejkomplex-
nějších projektů obnovy teplárny co do objemu
financí u nás. Během dvou let (2014 a 2015) se
v něm proinvestuje 2,7 miliard korun. 40 %
z této částky tvoří dotace z Fondu soudržnosti
Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí.

Vraťme se teď v čase, vaše soustava zásobo-
vání s teplem je, jak jsem již zmínila v úvodu
jednou z unikátních díky spojení dvou kraj-
ských měst v České republice. Jak dlouho
vlastně zásobujete teplem vaše odběratele?

Pokud bych měl zmínit pár milníků, pak je
to 5. července 1956, kdy byl položen základní
kámen současné elektrárny, teplofikace Hradce
Králové proběhla v roce 1974, o dva roky později
pak i Pardubic, které následovala Chrudim.
Podtrženo a sečteno, zásobujeme náš region
již více než 40 let.

Říkal jste, že zásobujete více než 60 tisíc do-
mácností, kolik je to km potrubí?

Primární potrubí má necelých 190 kilome-
trů, sekundární 120 kilometrů. V součtu je to

tedy téměř 310 km dlouhá distribuční sousta-
va. Co do velikosti patří mezi 3 největší tepelné
distribuční sítě v Česku.

Když vezmu v potaz těch 40 let, po které zá-
sobujete teplem těch zmiňovaných 60 tisíc
domácností a fakt, že máte 310 km sítí, mu-
síte asi každoročně investovat do jejich obno-
vy, že ano?

Máte pravdu, každým rokem vynakládáme
desítky milionů korun na rekonstrukce sítí a je-
jich opravy. Na části tras měníme staré ocelové
potrubí za nové předizolované. V tuto chvíli jej
máme cca na 21 % na primární potrubí, na se-
kundárních rozvodech se blížíme mílovými kro-
ky k 50 %.

Dnešní doba vytváří vysoce konkurenční pro-
středí, vnímáte ho i vy ve vašem regionu?

Konkurence tu je, to je beze sporu. A my jí
samozřejmě vnímáme, ať už je to například
plyn, nebo tepelná čerpadla. Snažíme se v tom
prostředí orientovat na zákazníka, nabídnout
mu nejen dobrou cenu, ale i servis. V rámci
zkvalitňování služeb jsme před měsícem spus-
tili nové webové stránky, které zjednoduší přís-
tup k informacím a službám, které s dodávkou
souvisí. Ještě letos chceme spustit zobrazování
odstávek a poruch v Google mapách. O tom, že
s veřejností komunikujeme správně, snad
svědčí i to, že nám meziročně roste absolutní
počet přípojných míst. 

(čes)

V Elektrárně Opatovice zprovozní nové 
kotle a filtry ještě letos
Elektrárny Opatovice (EOP) jsou největším dodavatelem tepla ve východních Čechách a patří také mezi největší dodavatele tepla v České
republice. Polovinu vyrobeného tepla distribuují více než 60 tisícům domácností v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi. Druhá
polovina vyrobeného tepla je dodávána institucím a společnostem, které tvoří infrastrukturu měst. Jedním z aktuálních témat, které
se v EOP řeší, je ekologický program. V rámci 21. ročníku Dne teplárenství a energetiky, kterou pořádala společnost Exponex a záštitu
převzalo Teplárenské sdružení ČR, jsme v rámci živého televizního vysílání hovořili s Martinem Sýkorou, manažerem vztahů s veřejností
společnosti Elektrárny Opatovice – člen skupiny EP Energy. Záznam je ke stažení na www.allforpower.cz v rubrice Video. A co jsme se
dozvěděli? Přečtěte si rozhovor. 

Martin Sýkora Celkový pohled na teplárnu Opatovice – ilustrační foto




