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Abstrakt 

Diplomová práce je věnována správě a vývoji soustavy centrálního zásobování teplem 

v Plzni. Její první část se věnuje stručnému přehledu historie města a vývoji energetických 

oborů a počátkům budování energetických zdrojů, vyrábějících v Plzni i tepelnou energii. Další 

část se zabývá analýzou správního vývoje tepelných zdrojů a historií jejich budování na území 

města. V polovině 19. století začaly budovat významné průmyslové podniky první vlastní 

energetické zdroje. Energetický zdroj závodu Škoda Plzeň, který byl jeden z prvních ve městě, 

byl po druhé světové válce využit také k vytápění městských bytů a později začleněn 

do centrální tepelné soustavy. Za účelem zásobování teplem začalo město koncem 60. let 

v několika městských částech budovat výtopny a počátkem 70. let navázalo na tento proces 

výstavbou centrálního tepleného zdroje. Poslední část práce se zaobírá obdobím po privatizaci, 

kdy došlo k změně právní formy a vzniku akciové společnosti Plzeňská teplárenská 

a. s.  Závěrečné shrnutí srovnává důvody budování tepelných zdrojů v Plzni, které lze rozdělit 

do tří období. První z nich zahrnuje budování průmyslových tepláren, druhé socialistickou éru, 

kdy byl vybudován centrální tepelný zdroj v Plzni na Doubravecké třídě, a posledním obdobím, 

které je zde nastíněno, je vývoj teplárenství v tržním prostředí po privatizaci teplárny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The diploma thesis is dedicated to the development and maintenance of the central 

heating supply system in Plzeň. The first part of the thesis is devoted to a brief overview of the 

city's history and to the development of the energy sector and the beginnings of the construction 

of energy sources producing thermal energy in Plzeň. The next part contains the analysis of the 

administrative development of heat sources and the history of their construction in the city. 

In the middle of the 19th century, important industrial enterprises started to establish their first 

own energy sources.  The energy source of the Škoda Plzeň plant, which was one of the first in 

the city, also used to heat the city's flats after the World War II and later incorporated into the 

central heating system. In order to supply heat, the city began to build heating plants in several 

parts of the city in the late 60s of the 20th century and followed this process with the construction 

of a central heating source in the early 70s. The last part of the thesis deals with the period after 

privatisation, when the legal form of business was changed and the Plzeňská teplárenská a. s. 

joint-stock company was established. The final summary compares the reasons 

for the construction of heat sources in Plzeň, which can be divided into three periods. The first 

one includes the building of industrial heating plants, the second one the socialist era when 

the central heat source was built in Plzeň in the Doubravecká street and the last period outlines 

the development of the heating industry in the market environment after the privatisation 

of the heating plant. 
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1 Úvod 

 

1.1 Vymezení tématu, cíle, metody, postup a struktura práce 

 

1.1.1 Vymezení tématu, cíle 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá regionálním tématem. Sleduje budování tepelných 

zdrojů a sítí v Plzni od prvních kroků po současnost v rámci širšího kontextu. Záměrem práce 

je postihnout správu a vývoj teplofikace, analyzovat teplofikační proces a vývoj jednotlivých 

tepelných zdrojů a jejich správu v krajském městě Plzni. Po elektrizaci v Československu 

přichází na řadu také teplofikace, na rozdíl od zavádění elektrické energie se k teplofikaci 

přistupovalo individuálně. Elektrizace země se po první světové válce stala určitým ukazatelem 

vyspělosti společnosti a byla řešena v rámci Československa jako celku. Teplofikace měst 

nebyla centrálně řízena, ale vycházela z individuálních potřeb jednotlivých měst. Záleželo 

na požadavcích městských orgánů a samozřejmě také na jejich finančních možnostech. V Plzni 

se první průmyslové energetické zdroje objevily již v 19. století. Zájem o jejich vybudování 

měla zejména bohatá podnikatelská vrstva. Stavba a provoz takového zdroje byla finančně 

náročná. Pro ekonomickou elitu znamenalo vybudování vlastního energetického zdroje 

nezávislost a také společenskou prestiž. Vybudování tepelné sítě v Plzni bylo po zavedení 

elektrické energie, zprovoznění elektrické dráhy a zavedení plynu dalším krokem k doplnění 

a modernizaci městské infrastruktury. 

 

1.1.2 Metody 

 

K interpretaci vývoje teplofikačního procesu v Plzni byla zvolena kombinace několika 

metod bádání. Pomocí chronologické metody je možné sledovat časový vývoj jednotlivých 

realizačních úseků teplofikačního procesu a budování tepelných zdrojů ve městě. 

Retrospektivním pohledem na vývoj energetických oborů byly sledovány vývojové etapy 

energetických oborů a jejich návaznosti a souvislosti. Teplárenství je jedním z oborů, který patří 

do energetiky. Pro rekonstrukci vývoje jednotlivých etap budování tepelných zdrojů a její 

interpretaci byla převážně použita přímá metoda. Bádání bylo zaměřeno na studium a porovnání 



11 
 

více pramenů. V některých případech byl dostupný archivní materiál velmi omezený a bylo 

nutno využít metody nepřímé. Fondy jsou často neúplné a nelze pak nalézt přesné informace 

a potvrdit jejich souvislosti. V tomto případě bylo nutno analyzovat a porovnat informace 

a na jejich základě učinit závěr. Metody kvantitativní bylo použito v případě interpretace tržeb 

a množství vyrobených a prodaných energií. Komparativní metoda ve spojení s metodou 

chronologickou umožnila sledovat důvody budování energetických zdrojů v jednotlivých 

časových obdobích. Ty vycházely nejdříve z potřeby průmyslových podniků a jejich aktivit, 

které se rozvíjely od poloviny 19. století. Energetické zdroje vybudované v tomto období stály 

později u počátků budování systému centralizovaného zásobování teplem v Plzni.  

 

1.1.3 Postup 

 

Před zahájením práce byly v prvé řadě zajištěny prameny, pak prověřeno, které a v jakém 

rozsahu jsou k dispozici a v jakém stavu se nacházejí. Následně byl sestaven harmonogram 

bádání podle místa uložení, neboť některé archivní prameny jsou uloženy na pracovišti, které 

se nachází mimo Plzeň. Hned na začátku byl také pořízen předběžný soupis literatury, který byl 

průběžně doplňován v závislosti na dalších zjištěných okolnostech důležitých ke zpracování 

tématu. Prvotní bádání směřovalo k archivním fondům pivovaru v Plzni, ze kterých jsem 

čerpala širokou škálu informací k jedné z kapitol. Postupně byly podrobně prostudovány 

prameny dalších archivních fondů a literatury. Bohatý zdroj informací poskytují fondy 

bývalého akreditovaného archivu závodu Škoda, velmi významného strojírenského podniku 

v Plzni. Jako zaměstnanec Plzeňské teplárenské, a.s. (dále PT, a.s.), jsem měla možnost 

důkladně prostudovat materiál dostupný ve spisovně a v příručních registraturách společnosti. 

V průběhu bádání jsem využila možnost poznatky konzultovat a upřesňovat s kolegy, kteří 

pamatují budování a zprovoznění první etapy teplárenského závodu. Bylo nutné materiál 

roztřídit a vybrat relevantní písemnosti. 

Po privatizaci podniku „Tepelné zásobování města Plzně“(TEZA) byl právnímu nástupci 

PT, a.s. předán spisový materiál, ten byl posléze v rámci skartačního řízení předán Archivu 

města Plzně k trvalému uložení.  Tento fond jsem měla rovněž k dispozici pro bádání. Velmi 

důležitá pro mě byla „oral history“ bývalého vedoucího pracovníka kotelny a jeho kolegy 

ze Západočeských papíren v Plzni, kteří mi poskytli cenné informace. Ve fondu Západočeských 
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papíren jsem bohužel nenalezla dokumentaci týkající se papírenské kotelny. Od nich jsem 

například získala kopie pasportů kotlů z výtopny papírny a fotografie objektů.  

 

1.1.4 Struktura práce 

 

Diplomová práce je členěna do kapitol a podkapitol. Úvodní část seznamuje s tématem 

diplomové práce, použitými metodami, pracovními postupy a představuje nejdůležitější 

prameny a literaturu, která byla v rámci zkoumaného tématu využita. Ve druhé kapitole 

je stručně nastíněna historie Plzně, historický vývoj energetiky. Důležitou částí této kapitoly 

z hlediska orientace v tématu je vymezení pojmů. Jsou zde představeny základní pojmy 

a terminologie, které jsou v energetice a teplárenství používané. Nástin historie města od jeho 

založení dává čtenáři základní povědomí o jeho správním vývoji, vypovídá o jeho obyvatelích, 

náboženském cítění a každodenním životě. V časovém sledu má čtenář možnost sledovat 

proměny města, které bylo původně spíše zemědělsko-řemeslnického charakteru, po přerod 

v průmyslové centrum během 19. století, kdy rozvoj průmyslu zcela změnil jeho tvář 

i charakter. Právě rozvoj průmyslu si vyžádal potřebu budování energetiky, kterou se práce 

zabývá. V práci je nastíněn postupný vývoj energetických oborů od zlomového okamžiku 

vynálezu parního stroje a jeho využití v průmyslu. Využití parní energie přineslo lidstvu 

nevídaný pokrok. Dále zde pak čtenář získá základní povědomí o vývoji energetiky a počátcích 

teplárenství v Plzni a jeho dalším směřování. 

Jádrem práce je třetí a čtvrtá kapitola. Třetí kapitola je věnována vývoji energetické 

legislativy a správě tepelných zdrojů a sítí v době od změny společenské formace po válce, 

kdy začínaly dodávky tepelné energie obyvatelům Plzně. Průběžně sleduje vývoj 

až do zlomového okamžiku revolučních událostí v roce 1989 a následné změny, které přinesly 

nové podmínky tržního hospodářství. Potřeba dodávek tepelné energie si vyžádala novou 

koncepci, která postupně vedla k vybudování teplárenských soustav. Čtvrtá kapitola 

je nejrozsáhlejší a vlastním jádrem práce. Sleduje postupující teplofikační proces v krajském 

městě. Teplofikační proces lze v zásadě rozdělit do tří časových úseků.  

Prvním sledovaným úsekem je 19. století, období budování prvních energetických 

zdrojů významných průmyslových závodů, jejichž majitelé si chtěli zajistit energetickou 

nezávislost a soběstačnost. Druhý časový úsek sleduje období od konce druhé světové války, 

kdy začíná cílená teplofikace města. Právě toto období lze považovat za počátek teplofikace 
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Plzně. V této části práce jsou analyzovány důvody a koncepce teplofikace, která 

vycházela především z potřeb obnovy nedostatečného bytového fondu po válce a následně 

i jeho modernizaci. 

 Cílem bylo zkvalitnění úrovně bydlení občanů v západočeské metropoli. Poslední 

období, o kterém kapitola pojednává, sleduje změny a rozvoj od roku 1989 po současnost. 

Rozvoj teplárny po roce 1989 lze právem nazvat dobou ekonomické prosperity a nových 

moderních technologií. Podle původního konceptu již měly být dávno v provozu čtyři etapy 

centrálního tepelného zdroje. Realizace III. a IV. etapy se ovšem poněkud zpozdila 

a uskutečnila se až po roce 1989 již v nově nastolených tržních podmínkách se zcela odlišnými 

možnostmi. Poslední část této kapitoly se zabývá rozvojem a budováním tepelné sítě ve městě, 

což je nedílnou součástí každé soustavy centrálního zásobování teplem. Závěrečná kapitola 

je vyhodnocením a shrnutím výsledků bádání. Hodnotí jednotlivé časové úseky a zamýšlí 

se nad budoucností teplárenství.  

 

1.2 Pojednání o pramenech a literatuře 

 

Diplomová práce je zaměřena na rozvoj regionální energetiky a jeho správy. Výroba 

a rozvod tepelné energie stejně jako jiné energie je důležitou součástí infrastruktury města, která 

patří do skupiny energetických oborů. Teplárenství se vyvíjelo v rámci energetického průmyslu 

a je zde možné čerpat z bohaté základny pramenů. Z archivních pramenů bylo čerpáno zejména 

z archivních fondů regionálního zaměření. Fondy jsou uloženy v Archivu města Plzně 

(dále AmP), Státním oblastním archivu v Plzni – pracovišti Klášter u Nepomuka (dále SOA 

v Plzni) a v Archivu akciové společnosti Plzeňský Prazdroj (dále AS PPAP). Fondy patří 

k zásadním pramenům pro studium vývoje průmyslu v kraji a jeho vzájemných vztahů. 

Obsahují důležité informace o počátcích rozvoje energetiky na území města Plzně.  

Teplárenství je v rámci energetiky poměrně „mladý“ obor a v Plzni se začal rozvíjet 

až po druhé světové válce. Z tohoto důvodu je zatím k dispozici pouze omezený archivní fond 

vztahující se k teplárně. Při bádání proto byla využita škála dalších pramenů. Společnost 

PT, a.s. vede spisovou službu, kde je v centrální spisovně a příručních registraturách uložena 

rozsáhlá dokumentace využitelná ke zpracování tématu. Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnána 

v teplárně, měla jsem tento materiál k dispozici. Jde o velmi důležitý a zásadní zdroj pro 

studium vývoje teplofikace na území města Plzně. Studiem těchto pramenů lze podrobně 
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sledovat teplofikační proces počínaje stavbou centrálního tepelného zdroje. Částečně lze 

dohledat informace k teplofikaci města ve fondu Západočeských energetických závodů, s. p. 

Plzeň z let 1945–1993, do jejichž organizační struktury byl Teplárenský závod Plzeň 

až do privatizace začleněn.  

Na základě analýzy všech pramenů lze sledovat celý proces teplofikace a jeho vazbu 

na infrastrukturu i modernizační proces města po druhé světové válce. Zásadní zlom 

představoval rok 1989 a jeho následný rozvoj v již zcela nových tržních podmínkách. 

Dalším typem pramenů jsou výroční zprávy společností působících po privatizaci 

v teplárenství. Jsou zdrojem informací k období po privatizaci a o aktuálním dění v oboru. Při 

zpracování tématu a sledování vývoje po privatizaci jsou výroční zprávy zdrojem zcela 

zásadním vzhledem k absenci archivních zdrojů k tomuto období. Ke zpracování současného 

dění bylo možno využít pochopitelně pouze zdroje veřejně dostupné, což právě výroční zprávy 

jsou. Výroční zprávy od 1994–2003 v tištěné podobě se nacházejí ve spisovně PT, a.s. 

od roku 2004 jsou publikované on-line, na firemních webových stránkách. Prostudovány byly 

rovněž tištěné zdroje. Zejména sborníky vydané u příležitosti významných výročí, periodika 

podniků a regionální tisk. 

Pro zpracování tématu jsou velmi důležité publikace autorů, kteří působili a působí 

v oboru a zabývají se regionální historií. Jedná se o literaturu vztahující se k historickému 

vývoji Plzně, plzeňskému regionu a o odbornou literaturu pojednávající o energetice 

a teplárenství. Z literatury bylo čerpáno zejména v obecné části zaměřené na charakter oboru 

a v historickém ohlédnutí. K doplnění informací byly využity též internetové zdroje. Zejména 

to byly internetové stránky, kde je dostupná aktuální i starší legislativa. 

 

1.2.1 Archivní prameny 

 

První ze zdrojů poskytující informace o historických souvislostech počátku teplofikace 

Plzně, ze kterého lze vycházet, je fond bývalého akreditovaného Archivu společnosti Škoda 

Plzeň. Fondy jsou spravovány 3. oddělením (fondy podnikatelských a hospodářských subjektů) 

SOA v Plzni. Nalézá se v pobočce Klášter u Nepomuka. Jedná o jeden z nejobsáhlejších 

průmyslových fondů u nás. Vzhledem k jeho přesahu do zahraničí je hojně využíván 

i zahraničními badateli. Právě zde lze nalézt prameny k počátkům dodávek tepla obyvatelům 

Plzně. Je to důležitý zdroj, který se váže obecně k počátkům energetiky v Plzni. Fond obsahuje 
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dokumenty z let 1802–2009, včetně dokumentů pražského generálního ředitelství, a mnoho 

fotografického materiálu. Dochovaný materiál je dokladem o prosperující firmě od dob jejího 

založení až po její privatizaci. V depozitářích je uloženo celkem 48 archivních fondů a sbírek, 

jeho celkový rozsah je zhruba 4245 běžných metrů. 

 Unikátní soubor písemností má velmi široký záběr, obsahuje materiál ke studiu nejen 

dějin jedné z nejvýznamnějších firem u nás, ale i ke studiu dalších oborů (obchodu, techniky, 

ekonomie). Od konce roku 2010 probíhá digitalizace fondů, elektronizace je jeden 

ze základních cílů do budoucna.1 Podnikový archiv Škoda patří mezi nejpozoruhodnější 

podnikové archivy v České republice. Se shromažďováním materiálu (fotografií výrobků, 

výkresů, prospektů) začalo oddělení propagace plzeňského závodu v roce 1931. Vyhláška 

o zřízení Historického archivu Škodových závodů byla vydána v roce 1943. Nashromážděný 

materiál byl ještě za války katalogizován.2 

Před koncem války byly všechny archiválie převezeny na bezpečné místo do zámku 

v Žinkovech. Při náletu na Škodovy závody v dubnu 1945 bylo bohužel zničeno mnoho 

správních písemností, technické dokumentace i seznamy archiválií převezených do Žinkov. 

Po válce byly archiválie převezeny zpět do Plzně a Prahy. Archiválie byly posléze uloženy 

v budovách bývalých Železáren a smaltoven Bartelmus v Plzni v Železniční ulici a část 

písemností pražského generálního ředitelství v administrativní budově Škoda v Praze 

v Jungmannově ulici. V polovině 90. let minulého století byly archiválie z pražských 

depozitářů převezeny do Plzně. Vzhledem k značnému přírůstku archivního materiálu byla 

mezi lety 1995–1996 k tomuto účelu zrekonstruována budova v areálu Škodovky v blízkosti 

11. brány v Plzni–Zátiší. 

Ačkoli se zdálo, že má archiv konečně patřičné prostory, nejednalo se o definitivní místo 

pro uložení archiválií. V té době se jeho zřizovatel, tehdy již společnost s názvem Škoda a s., 

potýkal s velkými finančními problémy. V roce 2000 byl archiv organizačně začleněn 

do společnosti Škoda služby s.r.o., která pak několikrát změnila název. Po změně archivní 

legislativy v roce 2004 byla zahájena jednání s odborem archivní správy a spisové služby 

ministerstva vnitra za účelem získání akreditace. Ta byla archivu udělena v červnu 2006. Kvůli 

podmínkám akreditace byl archiv přičleněn k firmě Škoda Holding a.s. Mezi lety 2006–2007 

došlo k dalšímu stěhování do budovy bývalého ředitelství Škodovky v Tylově ulici 1/57. 

                                                           
1 Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, 3. oddělení, (dále SOA v Plzni) fondy podnikatelských 

 a hospodářských subjektů, fond Archivu společnosti Škoda, 1802-2009, a seznam fondů. 
2 Tamtéž, Historie archivu Škoda. 
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V roce 2009 rozhodlo vedení společnosti o ukončení jeho činnosti z důvodu prodeje budovy, 

kde archiv sídlil, a zřizovatel požádal o odejmutí akreditace. Odbor archivní správy a spisové 

služby ministerstva vnitra po odejmutí akreditace rozhodl o začlenění Archivu Škoda do SOA 

v Plzni. V létě roku 2012 byl celý archiv Škodovky přestěhován do prostor třetího oddělení 

SOA v Klášteře u Nepomuka.3 

Na výše zmíněném pracovišti v Klášteře jsou uloženy další fondy, které pro práci 

o teplofikaci obsahují velmi přínosný materiál. Tento archivní soubor bohužel zatím nebyl 

uspořádán. Díky vstřícnosti pracovníků SOA Klášter u Nepomuka mi ale bylo umožněno 

do dokumentů v rámci bádání nahlédnout a pro zpracování tématu fondy využít. Práce 

s nezpracovaným fondem je vždy pro badatele náročnější, neboť je nutno projít velké množství 

materiálu vztahujícího se k danému období. Jedná se o fondy Západočeských papíren (Papírna, 

v.o.s. Plzeň (1992–1996), a Plzeňská papírna 1992–2004) a fond Západočeských elektráren, 

a.s. Plzeň (1923–1956). 

Podnikový archiv pivovaru Prazdroj rovněž patří ke zdrojům důležitých pro zpracování 

tématu. Vedle podnikového archivu společnosti Škoda patří mezi nejcennější podnikové 

archivy v České republice. Pivovar se řadí k nejvýznamnějším společnostem založeným v první 

polovině 19. století, která na území Plzně vybudovala vlastní energetický zdroj s průmyslovou 

teplárnou. Akreditace byla archivu Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 499/2004 Sb. udělena 

v roce 2009. Soukromý archiv, badateli hojně navštěvovaný, spravuje písemnosti od poloviny 

19. století po současnost. V současnosti je zde uloženo 511 běžných metrů archiválií 

uspořádaných do 116 fondů a sbírek, včetně technické dokumentace k objektům společnosti 

Plzeňský Prazdroj. Technická dokumentace uložená v tzv. „technickém archivu“ tvoří 

důležitou část dokumentace. Obsahuje technickou dokumentaci k budovám a strojnímu zařízení 

pivovaru. Technický archiv byl s archivem spojen v roce 2009. Pro studium vývoje teplofikace 

v Plzni je zásadní fond původního Měšťanského pivovaru, v jehož areálu se nalézala elektrická 

centrála i teplárna a fond pivovaru Světovar, jehož kotelna byla uzpůsobena pro vytápění 

městské části Plzeň Slovany.4 

Fond prvního Měšťanského pivovaru v Plzni poskytuje široké zdroje nejen 

o rozvoji pivovaru, ale obsahuje i důležité dokumenty o důležitém dění zásadním pro zajištění 

výroby zlatého moku v Plzni. Energetická soběstačnost byla pro prosperitu podniků velmi 

                                                           
3 Tamtéž. 
4 Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj (dále AS PAPP). 
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důležitá, proto se významné podniky k těmto krokům rozhodly. Fond obsahuje dokumenty 

již z první poloviny 19. století, kde jsou v knize zápisů ze zasedání správní rady 1843–1851 

zmínky o ukládání písemností v registratuře.5 

Bohužel došlo i v případě pivovaru k neblahému jevu jako u mnoha dalších původců, 

s cenným materiálem nebylo vždy zacházeno tak, jak by si zasluhoval. Jednak byla část 

písemností zničena v dubnu 1945, když byla náletem značně poškozena správní budova, 

kde byly písemnosti původně uloženy. Po válce byly písemnosti uloženy v prostoru, který byl 

volně přístupný, a došlo tak k dalším ztrátám. Zbývající písemnosti převzal až podnikový archiv 

Plzeňských pivovarů, založený v roce 1959, kdy konečně byla zajištěna náležitá odborná péče.6 

Řada pramenů k teplofikačnímu procesu se nalézá i ve fondech Archivu města Plzně. 

Jedná se zejména o dokumenty vztahující se k poválečnému období, kdy byla započata obnova 

infrastruktury města a zahájen program obnovy průmyslu. Plzeň měla po válce velký nedostatek 

bytů a nutnost obnovy bytového fondu byla spojena také se zajištěním jejich vytápění. Velmi 

brzy po válce počítalo město s výstavbou centrálního tepelného zdroje a zařadilo 

jej do programu. Jedná se především o studie a záznamy z jednání zastupitelů města.7 Fondy 

městského archivu pocházejí z poválečného období z let 1945–1989. Některé materiály byly 

do archivu předávány často až po roce 1989, kdy byly podniky rušeny, jiné privatizovány, 

a dochovaný materiál byl předáván v torzovitém stavu. Proto obsahují mnohdy jen zlomek 

písemností původců. Dokumenty z doby zahájení výstavby sídlišť a městských výtopen 

obsahuje fond bývalých výtopen TEZA, který je uložený v AmP. Část dokumentace bývalého 

Státního podniku TEZA získala PT, a.s. při sloučení podniků v roce 1996 do své péče. 

Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnána v teplárně, měla jsem možnost velkou část tohoto 

materiálu prostudovat a využít v práci.8 

1.2.2 Tištěné prameny 

 

Před privatizací byl v minulosti Teplárenský závod Plzeň začleněn do struktury 

Západočeských energetických závodů (ZČE). Vedení společnosti ZČE vydávalo vlastní 

sborníky k důležitým mezníkům Západočeských energetických závodů. Publikace vydávané 

k těmto výročím stručně charakterizují vývoj energetiky západočeského regionu a zároveň 

                                                           
5 Tamtéž, https://www.prazdroj.cz/nas-pribeh/archiv, (23. 6. 2021). 
6 AS PAPP, První plzeňský pivovar, Plzeňské akciové pivovary (1863–1946), archivní pomůcka – Inventář. 
7 Archiv města Plzně (dále AmP). 
8 Plzeňská teplárenská, a.s., https://www.pltep.cz/, (20.7. 2020)  

https://www.prazdroj.cz/nas-pribeh/archiv
https://www.pltep.cz/
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se krátce zmiňují o počátcích teplárenství v Plzni. 9 Tyto tištěné zdroje jsou rovněž k dispozici 

tištěné v AmP. Mezi ně patří například sborníky 50 a 60 let Západočeských energetických 

závodů. 

1.2.3 Periodický tisk 

 

Informace k danému tématu nalezneme také v řadě periodik vztahujících se k oboru, 

například 3 T (Teplo-Technika-Teplárenství). Časopis je odbornou publikací, která se věnuje 

problematice teplárenství.10 Vydavatelem časopisu je Teplárenské sdružení České republiky. 

Jeho vydání bylo jednou z prvních aktivit sdružení, obsahuje informace o dění v teplárenství 

a energetice, nejnovějších trendech, legislativě a zajímavostech oboru. Lze zde nalézt mnoho 

odkazů na důležité zdroje. Nelze opomenout regionální periodika, např. Pravda, která poskytuje 

přehled o ději v plzeňském regionu. Dále pak podniková periodika, jako je Škodovák 

či Teplárník, ve kterých se dočteme o aktuálních událostech a zajímavostech ve firmě. 

 

1.2.4 Literatura 

 

Diplomová práce o teplofikaci Plzně je regionálně zaměřené téma, které zatím nebylo 

samostatně podrobněji zpracované. V literatuře většinou nalezneme pouze krátké pasáže 

v publikacích zabývající se vývojem energetických oborů. Pro úspěšné bádání a zpracování 

tématu tak lze dohledat dostačující množství studijního materiálu. 

Velmi přehledné a z odborného hlediska výborně zpracované dílo je publikace vydaná 

Československým svazem zaměstnavatelů v energetice z roku 2009 „Proměny české 

energetiky“. Publikace byla zpracována jedním z předních odborníků působících celý svůj 

profesní život v energetice, Ing. Miroslavem Kubínem DrSc. Vzhledem k jeho zkušenostem 

a odborným znalostem problematiky je dílo komplexně zpracováno. Autor čtenáře přehledně 

provází historickým vývojem energetiky, její organizační strukturou, vývojem energetické 

legislativy a všemi dalšími důležitými souvislostmi v energetice včetně přehledu významných 

osobností, pedagogů a odborníků působících v energetických oborech. Dílo mapuje časový 

úsek vývoje energetického odvětví od roku 1920 do roku 2008. V úvodní části publikace jsou 

                                                           
9 AmP 50, 60, 70 let Západočeských energetických závodů, Plzeň 1969, 1979, 1989. 
10 Miroslav KUBÍN, Proměny české energetiky. Praha 2009, s. 158. 
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též stručně zmíněné klíčové mezníky z konce devatenáctého století, kdy se začala využívat 

elektrická energie.11 

„Velké teplárny v průmyslu“ je jednou ze starších publikací, která je věnována 

teplárenství. Zabývá se především průmyslovými teplárnami. Jedná se o knihu technického 

charakteru, určenou především pro projektanty průmyslových tepláren. Nicméně v publikaci 

jsou i pro neodborníky srozumitelně vysvětleny základní pojmy, které se v práci o vývoji 

teplárenství vyskytují.12 

„ZČE-Lidé a doba“ je publikací autorů Ing. Václava Fremra a Ing. Jiřího Bartáka, 

dlouholetých zaměstnanců ZČE, kteří se věnovali energetice v západočeském regionu. 

Publikace se primárně věnuje vývoji energetiky a elektráren v západních Čechách. Vzhledem 

ke skutečnosti, že teplárenství bylo začleněno do správy ZČE, je v publikaci věnován ve dvou 

kratších kapitolách prostor také vývoji teplárenství západních Čech a poskytuje základní údaje 

k tématu.13 

Důležitou a přehlednou publikací o rozvoji energetiky v Československu 

je dílo Miroslava Kubína a kolektivu „Rozvoj energetiky v Československu“, vydané 

u příležitosti 100. výročí počátku veřejné energetiky v českých zemích. Všichni autoři jsou 

odborníci, kteří v energetice dlouhodobě působili a toto prostředí důvěrně znají. Tak mohla 

vzniknout práce, která dává ucelený přehled o vývoji energetických oborů u nás.14 

„Teplárenství“ autorů Jaroslava Kadrnožky a Ladislava Ochrany je odbornou publikací, 

určenou jednak posluchačům technických oborů, ale také všem ostatním čtenářům, kteří 

se o dané téma zajímají. I když se opět jedná o publikaci ryze odbornou, lze ji doporučit i laické 

veřejnosti, neboť zde získají ucelený přehled o teplárenství.15 

Publikace „Plzeň 1945–1970“ vydaná kolektivem autorů Vladimírem Brichtou, 

Miloslavem Bělohlávkem a Hynkem Gloserem čtenáře provede obdobím po osvobození 

Československa a následného budování socialistického hospodářství. Z publikace bylo čerpáno 

zejména v obecné části věnované správě. 

 

                                                           
11 M. KUBÍN, Proměny české energetiky. Praha 2009. 
12 Rostislav HROMEK, Velké teplárny v průmyslu. Praha 1963. 
13 Václav FREMR – Jiří BARTÁK, ZČE Lidé a doba. Plzeň 2006.  
14 Miroslav KUBÍN a kolektiv, Rozvoj energetiky v Československu. Praha 1989. 
15 Jaroslav KADRNOŠKA – Ladislav OCHRANA, Teplárenství. Brno 2001. 
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1.2.5 Internetové zdroje 

 

V práci je čerpáno rovněž z internetových zdrojů. Jednak jsou to stránky PT, a.s., 

kde je možné nalézt výroční zprávy společnosti od roku 2004, dále internetové stránky 

Teplárenského sdružení ČR, což je zájmové sdružení podnikatelů v teplárenství. Sdružení bylo 

založeno v roce 1991. Jeho činnost je řízena stanovami a zaměřuje se na energetickou 

legislativu, spolupracuje se státními orgány, poskytuje odborné poradenství pro členy a sleduje 

evropskou agendu.16 Z internetových zdrojů jsou čerpány některé informace vztahující 

se k nejnovějšímu období společnosti a informace z oficiálních stránek správních orgánů, 

kde lze čerpat aktuální informace k legislativě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Teplárenské sdružení ČR, http://www.tscr.cz/?pg=0320&1519294710,(29.3.2021). 

http://www.tscr.cz/?pg=0320&1519294710
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2 Historické ohlédnutí – vývoj Plzně 

 

2.1 Stručný nástin historie města a Plzeň v moderní době 

 

Královské město Plzeň, latinsky Pilsna, německy Pilsen, leží v západním cípu Čech. 

Jeho název podle jednoho z méně pravděpodobných výkladů (Hájkova) má být odvozen 

od plžů, kterých prý se v této oblasti hojně nacházelo. Pravděpodobnější je výklad Josefa 

Dobrovského. Ten odvozoval původ jména od staroslovanského výrazu „plza“, což znamená 

užitek, a název by mohl pocházet od přídavného jména plzný, úrodný, což zdejší kraj skutečně 

byl.17 Prameny se zmiňují o přemyslovském hradišti z 10. století v místech dnešního Starého 

Plzence.18 Hradiště bylo jedním z nejvýznamnějších správních center přemyslovského státního 

útvaru. V okolí hradiště postupně vznikalo městské osídlení se zázemím pro obyvatele známé 

jako Stará Plzeň.19 

Původní hradiště bylo později přeneseno na území, kde se Plzeň nachází dnes. Její 

založení je kladeno do doby vlády Václava II. koncem 13. století, snad do roku 1295, na soutok 

řek v Plzeňské kotlině a nazývala se Nová Plzeň.20 Královské město se tak přesunulo 

na strategicky výhodnější území, kde se křížily důležité obchodní cesty vedoucí z Norimberka 

a Řezna na české území. Přes Plzeň se vozilo zboží z bavorských měst a naopak.21 Plzeň 

se stala nejmladším královským městem v západních Čechách a posléze i nejdůležitějším.22 

Ve Staré Plzni byla ponechána správa kraje a obyvatelstvo. Řemeslná výroba a obchodní 

aktivity se přesunuly do nového města.23  

Plzeň se záhy po svém založení stala oporou království v západním cípu Čech. 

Již Jan Lucemburský ocenil město za to, že jej jako první přijalo za krále. Odpustil například 

platbu cla při průchodu některými západočeskými městy.24 Za svou věrnost panovníkovi během 

                                                           
17 Martin HRUŠKA, Kniha pamětí královského města Plzně. Plzeň 1883, s. 3.  
18 Marie MALIVÁNKOVÁ – WASKOVÁ a kol. Dějiny Plzně 1 do roku 1788. Plzeň 2014, s. 82, 

Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 

2007. (Významná přemyslovská hradiště byla základem hradské soustavy. Mezi 10 až 12 se jejich přirozená i správní funkce 

měnila. Vedle základních hradišť, kam patřila i Plzeň, kde byla původně kmenová hradiště, která ztrácela význam a jiná jej 

získala), s. 37.  

Jaroslav DOUŠA – Ivan MARTINOVSKÝ, Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost. Praha 2004 

 s. 16. 
19 KOLEKTIV Autorů, Historie a současnost podnikání na Plzeňsku, Žehušice 2002, s. 15. 
20 M. MALIVÁNKOVÁ – WASKOVÁ a kol. Dějiny Plzně 1 do roku 1788, Plzeň 2014, s. 75. s. 127. 

J. DOUŠA – I. MARTINOVSKÝ, Dějiny Plzně v datech, Plzeň 2004, s. 16. 
21 M. MALIVÁNKOVÁ – WASKOVÁ a kol. Dějiny Plzně 1 do roku 1788, Plzeň 2014, s. 136. 
22 J. DOUŠA – I. MARTINOVSKÝ, Dějiny Plzně v datech, Plzeň 2004, s. 20. 
23 M. MALIVÁNKOVÁ – WASKOVÁ a kol. Dějiny Plzně 1 do roku 1788, Plzeň 2014, s. 125, s. 133. 
24 Kolektiv autorů, Historie a současnost podnikání na Plzeňsku, Žehušice 2002, s. 22. 
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husitských válek získala od císaře Zikmunda Lucemburského řadu privilegií a v roce 1434 

Zlatou bulu. Jako náhrada škod během válek byla městu poskytnuta úleva od berně královské, 

bylo rovněž potvrzeno právo vybírat clo a město bylo osvobozeno od všech cel a poplatků. 

Zlatou bulu císaře Zikmunda potvrdili opakovaně i další panovníci. V Praze v roce 1562 

ji potvrdil král Ferdinand I, v roce 1567 byla v Praze potvrzena Maxmiliánem II. a v roce 1627 

Zlatou bulu císaře Zikmunda a všechna ostatní obdarování potvrdil Ferdinand II.25  

V 17.století byla Plzeň poprvé ve své historii dobyta a mezi lety 1618–1621 okupována 

stavovskými vojsky Petra Arnošta II. z Mansfeldu.26 Když v lednu 1621 město opustil, 

zanechal po sobě chudobu a dluhy. Další ztráty město utrpělo během třicetileté války. Pak již 

následoval postupný úpadek a ztráta privilegovaného postavení. Válka způsobila rozsáhlé 

škody a zdevastované město postihl všeobecný úpadek. Plzeň se stala nejzadluženějším městem 

v království.27 Po roce 1648 Plzeň na celá dvě století jako by usnula a proměnila se v město 

provinčního charakteru.28 Teprve v závěru 18. století se začíná opět pomalu probouzet 

z nepříznivých předešlých let. Zrušením nevolnictví začínalo do města proudit venkovské 

obyvatelstvo, které zde hledalo lepší obživu.29 

Zlomové bylo takzvané dlouhé 19. století, které přinášelo řadu změn zejména v rozvoji 

průmyslu. Změny ale Plzeň zasáhly jen pozvolna. Zřetelnější obrat nastal až za purkmistra 

Martina Kopeckého. Ten měl v úmyslu proměnit Plzeň v kulturní lázeňské město plné zeleně. 

Zasadil se o celkovou modernizaci města.30 Plzeň byla opět svědkem významné události, jako 

byla návštěva panovníka. Císař František Josef I. zde byl celkem šestkrát. Návštěva panovníka 

je pro obyvatele vždy výjimečným okamžikem.31Velmi nadšeně přijímala plzeňská společnost 

události započaté rokem 1848. Občanská společnost se začala postupně naplno formovat. 

Rozvíjel se kulturní život a zakládaly se spolky. Ve druhé polovině 19. století pak nastal rozvoj 

nových čtvrtí s nájemními domy a začal se pozvolna rozvíjet průmysl.32 

Dalším mezníkem byly události 20. století, v kterém Evropu postihly dvě ničivé války. 

Válečný konflikt v roce 1914 uvrhl obyvatele Plzně do zoufalé situace. Během války odešlo 

                                                           
25 AmP, M. BĚLOHLÁVEK, Inventář. Listiny1293–1879, Plzeň 1976, s. 12, s. 17, s. 19. 

https://www.plzeneu/o-meste/aktuality/pred-455-lety-vydal-cisar-zlatou-bulu (22. 7. 2021). 
26 M. MALIVÁNKOVÁ – WASKOVÁ a kol. Dějiny Plzně 1 do roku 1788, Plzeň 2014, s. 504–-507.  
27 Tomáš BERNHART – Jana DOMANICKÁ – Petr DOMANICKÝ, Plzeň zmizelá, Plzeň 2016, s. 21. 
28 J. DOUŠA – I. MARTINOVSKÝ a kolektiv, Dějiny Plzně v datech, Praha 2004 s. 75. 
29V. ČEPELÁK a kol., Dějiny Plzně II. Od roku 1788 do roku 1918. Plzeň, 1967, s. 21. 
30 T. BERNHART – J. DOMANICKÁ – P. DOMANICKÝ, Plzeň zmizelá, Plzeň 2016, s.25.  
31 Kateřina FANTOVÁ, Vítaný host v Plzeňském kraji, Čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí, Návštěvy Františka 

Josefa I. v Plzni, léto 02/2016, s. 14–15. 
32 Karel WASKA a kolektiv, Dějiny města Plzně 2,1788–1918, Plzeň 2016, s.16–18. 
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do armády mnoho živitelů rodin. Velmi nepříznivě se válečné události projevily v sociální 

oblasti. Zejména zásobování obyvatel potravinami bylo zoufalé. Od roku 1916 se situace stále 

zhoršovala a začalo docházet k incidentům a otevřeným projevům nespokojenosti a násilí. 

V květnu 1917 došlo k velkému výbuchu v bolevecké muničce a záhy k masovým 

demonstracím. Nuzné poměry ve městě v srpnu 1917 měly za následek hladové bouře, které 

byly vojensky potlačené. V lednu 1918 se v Plzni zúčastnilo přes 50000 pracujících celonárodní 

generální stávky.33 Neoficiální zpráva o konci války dorazila z Prahy a Vídně do Plzně 

dne 28. října 1918 v ranních hodinách. Definitivní zprávy o převratu v Praze pak odpoledne. 

Následující den oslavovaly davy všech sociálních vrstev konec války.34 

Po dvaceti letech svobody a samostatného vývoje nového státu následovala okupace 

a Evropu ochromil další válečný konflikt. Okupace dne 15. března 1939 ukončila dny 

svobodného samostatného života, město bylo obsazeno nacistickou armádou a byla 

zde nastolena vojenská diktatura. Byly odstraněny veškeré prvky demokratického státu 

a následovala germanizace společnosti. V ulicích se objevovaly dvojjazyčné nápisy a úředním 

jazykem se stala němčina. Posléze byla zavedena cenzura českého tisku a začal vycházet 

německý tisk.35 Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha stejně jako v jiných 

městech probíhaly i v Plzni manifestace zástupců okupační moci odsuzující atentát. 

Každodenní život byl poznamenán nejistotou a strachem.36 

Když v roce 1945 válka skončila, byla snaha co nejrychleji okupační moc zlikvidovat. 

Definitivní tečkou za odporem okupantů v Plzni byl podpis kapitulační listiny 

dne 6. května 1945. Radost z konce války a svobody narušila v roce 1953 měnová reforma. 

Občané přišli o veškeré úspory a reakce byla v Plzni velmi bouřlivá. Ve Škodových závodech 

došlo dne 1.června 1953 k protestům dělníků. Ti opustili závod a vydali se na protestní akci 

na náměstí Republiky, kde přerostla v potyčky s ozbrojenými složkami a v otevřený 

protikomunistický protest.37 Poválečné uvolnění a naděje na lepší život střídalo v 50. letech 

opětovné zklamání a nová beznaděj. Velké očekávání a nové naděje přineslo v roce 1968 

„Pražské jaro“. 

                                                           
33 K. WASKA a kolektiv, Dějiny města Plzně 2, 1788–1918, Plzeň 2016, s. 260, 266–267, dále Kolektiv autorů, Historie a 

současnost podnikání na Plzeňsku, Žehušice 2002, s. 35. 
34 Adam SKÁLA a kolektiv, Dějiny Plzně 3, 1918–1990, Plzeň 2018, s. 24–25, s. 27. 
35 Tamtéž, s.68–71. 
36 Tamtéž, s. 68–71. 
37 J. DOUŠA – I. MARTINOVSKÝ a kolektiv, Dějiny Plzně v datech, Praha 2004 s.375 
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Volání po změnách však bylo záhy umlčeno intervencí Sovětské armády.38 

Po odstranění reformačních politiků, reprezentovaných Aleksandrem Dubčekem, nastalo 

období tzv. normalizace. Probíhaly stejně jako všude prověrky politického a hospodářského 

aparátu a politické čistky. Všudypřítomná perzekuce zatlačila řadu občanských aktivit 

do ilegality. Plzeň a celý západočeský region byly vzhledem k poměrně blízké západní hranici 

tomto ohledu zvlášť střeženou oblastí.39 

Občané, kteří projevovali nesouhlas s režimem, byli v sledováni a vyslýcháni. Řada 

z nich byla za své aktivity potrestána vězením.40 Nespokojenost obyvatel v celé zemi postupně 

vzrůstala a vyvrcholila studentskou demonstrací dne 17. listopadu 1989 v Praze. V Plzni 

se opoziční skupiny zpočátku neangažovaly, teprve když se ze zahraničních médií občané 

dozvídali o pražských událostech, začali události sledovat. Prvními účastníky protestních 

shromáždění byli studenti plzeňských vysokých škol, pak se postupně připojili obyvatelé Plzně. 

Na manifestaci organizovanou studenty, která se konala 27. listopadu 1989 na náměstí 

Republiky, přišli zaměstnanci plzeňských podniků. Jen ze Škodovky jich na náměstí 

po 13. hodině bylo přítomno 20 000.41  

Důležitou složkou fungování měst a obcí je správa. V Plzni fungovala v nejstarším 

období na principech vrchnostenské správy panovníka a samosprávy městské obce. Městská 

správa byla dlouho často poznamenána improvizací, teprve od 16. století byla řádně 

organizována. Postupně byla Plzeň stejně jako další města vystavena čím dál většímu tlaku 

a snaze státu zasahovat do vnitřních záležitostí města.42 Vyvrcholení přišlo v 18. století, když 

bylo dne 11. října 1734 ustanoveno hospodářské direktorium, které převzalo do své kompetence 

celou správu městského majetku.43  V roce 1788 byl ustanoven a začal fungovat úplný 

regulovaný magistrát. Ve své podstatě se jednalo o postátnění samosprávy. Byl oslaben vliv 

obce na městskou správu a omezeny městské svobody. Po postátnění magistrátu byla jako 

úřední jazyk nařízena němčina.44 

Zásadní změny ve správě nastaly po revolučních událostech v roce 1848. Ty přinesly 

reorganizaci celého dosavadního správního systému. Plzeňské vesnice se staly samostatnými 

                                                           
38 Tamtéž, s 422. 
39 A. SKÁLA a kolektiv, Dějiny Plzně 3, 1918–1990, Plzeň 2018, s. 240–243, 246. 
40 Tamtéž, č. 249–250. 
41 A. SKÁLA a kolektiv, Dějiny Plzně 3, Plzeň 1918, 2018–1990, s. 257–262. 
42 M. MALIVÁNKOVÁ – WASKOVÁ a kol. Dějiny Plzně 1 do roku 1788, Plzeň 2014, s. 137, s. 387–388, s. 553, Dále 

Kolektiv autorů, Historie a současnost podnikání na Plzeňsku, Žehušice 2002, s. 19. 
43 Tamtéž, s. 582–588. 
44 K. WASKA a kolektiv, Dějiny města Plzně 2,1788–1918, Plzeň 2016, s.75–77.  
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a nově podléhaly okresnímu hejtmanství a okresnímu soudu.45 V Plzni byly k 1.lednu 1850 

zřízeny krajské a okresní orgány a ustanovena krajská vláda. Posledního června 1850 byl zrušen 

regulovaný magistrát.46 V únoru 1861 byl po obecních volbách zvolen nový obecní výbor v čele 

s MUDr. Janem Maschauerem. Společně s obecní správou prosadil vedoucí postavení města 

v kraji. Zasadil se o posílení jeho pozice a Plzeň se stala po Praze druhým nejvýznamnějším 

městem v Čechách.47 Po roce 1848, když se základními územními jednotkami staly politické 

okresy a vyššími správními jednotkami kraje, sídlily v Plzni kromě magistrátu 

i některé další úřady. Plzeň se stala sídlem krajských a okresních orgánů, což z ní činilo centrum 

kraje.48 

V roce 1914 zasáhl celou Evropu válečný konflikt, který pozastavil na další čtyři roky 

další rozvoj města.49 Protože se v roce 1913 nekonaly volby, řídily po skončení války městskou 

správu původní obecní zastupitelstvo a městská rada v čele se starostou M. Mandlem spolu 

s národním výborem, který byl ustanoven jen den před převratem dne 27. října. Ten byl 

od počátku s plzeňskou samosprávou úzce propojen. Jeho hlavním úkolem bylo převzetí moci 

v Plzni a jejím okolí a zajištění bezpečnosti ve městě a okolí. První demokratické volby 

se konaly 15. června 1919 a poslední předválečné volby v říjnu 1935.50 V polovině března 1939 

byla ustanovena okupační moc a do Plzně byla přidělena posádka 46. pěší divize generálmajora 

Wilhema von Walderfelse. Tím byla nastolena vojenská správa. Posádka zde setrvala 

až do konce okupace.51  

Plzeň se již v minulosti několikrát snažila získat postavení statutárního města, to se však 

nikdy nepodařilo. V roce 1904 usilovala o zřízení dvou hejtmanství. Ani tento návrh nebyl 

vyslyšen. Statut získala Plzeň až v roce 1942 za okupace jako páté město v Čechách 

a na Moravě a byla vyňata z podřízenosti okresnímu úřadu.52 Po skončení války v roce 1945 

došlo ve správě k dalším zásadním změnám.53 Vývoj správy v Plzni zahrnoval několik etap. 

Těsně po válce zde působil revoluční národní výbor, který byl 16. června po konsolidačních 

volbách nahrazen voleným okresním národním výborem. Záhy se ukázalo, že není vhodný 

                                                           
45 Kolektiv autorů, Historie a současnost podnikání na Plzeňsku, Žehušice 2002, s. 32. 
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pro řízení, proto byl dne 7. listopadu nahrazen Místním národním výborem statutárního města 

Plzně.54 

K další změně došlo 10. října 1946 na základě vydání Prozatímního organizačního řádu 

statutárních měst a Místní národní výbor v Plzni byl přejmenován na ústřední národní výbor 

(dále ÚNV). Po roce 1948 došlo k zakotvení národních výborů v ústavě. Posléze došlo 

na základě zákona č. 142/1949 Sb. ke změně v řízení měst. V Plzni byl na základě tohoto 

zákona dne 26. června ustanoven jednotný národní výbor. K zásadní změně došlo vydáním 

ústavního zákona 12/1954 Sb., na jehož základě byly jednotné národní výbory zrušeny. V Plzni 

byl dne 21. května ustanoven městský národní výbor, který takto působil až do 30. června 1969. 

V roce 1969 začaly správní orgány v Plzni usilovat o tzv. konsolidaci poměrů ve městě. Jejich 

úsilí bylo dovršeno schválením zákona č.41/1969 Sb. o městě Plzni, na jehož základě 

byl ustanoven Národní výbor města Plzně.55  

Od roku 1969 byla vymezena práva městem spravovaných podniků. Sem patřily 

podniky rozčleněné do několika skupin. Do této skupiny byla zařazena klíčová odvětví, 

Dřevopodnik, Kovopodnik, Obnova a Chemický závod, ty byly zrušeny na konci roku 1976. 

Stejně tak k 31. prosinci skončily komunální služby, které do té spravovaly také lokální výtopny 

v Plzni. Posléze tyto služby zajišťovaly nově ustanovené Služby města Plzně. Výtopny byly 

vyčleněny z komunálních služeb ještě před sloučením původních podniků (podrobněji kapitola 

ke správě tepelných zdrojů).56 

Po revolučních událostech a zhroucení režimu po roce 1989 došlo opět k reorganizaci 

správního systému. Prvním krokem bylo odstranění článku o vedoucí úloze komunistické 

strany a ustanovení o marxismu leninismu jako státní ideologii z ústavního zákona.57 V roce 

1990 došlo zákonem č. 425/1990 Sb. k reorganizaci krajů. V roce 1997 byl schválen zákon 

č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územně samosprávných celků a zřízeno 14 nových krajů 

a zrušeny okresní úřady. V roce 2000 bylo obnoveno krajské zřízení. Ústavním zákonem 

č. 294/1990 Sb. byla oddělena státní správa od samosprávy a obnovena samospráva. Plzeň jako 

jedno ze statutárních měst se řídí statutem.58 Statut města Plzně byl vydán formou obecně 

závazné vyhlášky č. 8/2001. Statutární město Plzeň je členěno na deset městských obvodů 

s vlastními orgány a hospodaří s vlastním majetkem. Ve statutu jsou definovány orgány města 
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a jejich činnost. Město navenek zastupuje primátor. Jednotlivé obvody zastupují starosta 

a místostarostové obvodů.59 

Od nejstarších dob se v Plzni podobně jako jinde rozvíjela nejrůznější řemesla sdružená 

v cechovních společnostech. V Plzni se již od středověku rozvíjel knihtisk. Není sice známo 

jméno prvního tiskaře ani místo první dílny, ale existuje domněnka, že právě první česká 

tiskárna a tiskař sídlili v Plzni.60 V 15. století vybudovala Plzeň rozsáhlou rybniční síť 

a zaměřila se na rybolov. Ve druhé polovině 15. století získali všichni plzeňští měšťané právo 

vařit pivo.61 Koncem 17. století se konečně začal slibně rozvíjet hutní průmysl a podnikání 

v železářském průmyslu. Městskému železářskému průmyslu se i přes odbytovou krizi 

osmdesátých let podařilo udržet a rozšiřovat podnikání. Kromě železářské výroby měla městská 

pokladna i příjmy ze zemědělství a režijního velkostatku.  

Významný příjem pro městskou pokladnu plynul z vaření piva.62 Ještě v 18. století 

převažovala v Plzni výroba řemeslného charakteru. Ve městě nebyla v té době kromě jedné 

soukenické manufaktury bratří Tuschnerů manufakturní výroba zastoupena. Město vlastnilo 

u Kyšic a Ejpovic doly na těžbu železné rudy a dobývalo se kamenné uhlí, jehož ložisko 

se nacházelo v Bolevci u Velkého rybníka. Významná byla v té době tiskárna Josefa Johana 

Morgensäulera zřízená v roce 1787. V Plzni se konaly čtyři výroční trhy a týdenní trhy vždy 

ve středu, kde se prodávalo zboží všeho druhu.63 V roce 1779 došlo ke změně v městském 

hospodářství. Část vrchnostenského pozemkového majetku byla v rámci tzv. raabizace 

rozdělena mezi poddané.64  

Výraznější rozvoj města byl zaznamenán až ve druhé polovině 19. století. Začal zejména 

v předměstských částech, které poskytovaly prostor pro rozvoj a přírůstek obyvatel.65Ačkoli 

v první polovině 19. století ještě převažovala v Plzni nejrůznější řemeslná výroba, začaly 

se pomalu rozvíjet i jiné provozovny. V roce 1815 získal majitel měděného hamru 

v Doubravce, František Maschauer, povolení k výrobě plechu, drátu, zbraní a dalšího 

sortimentu. K hamru patřily ještě další provozovny, například brusírna a kovárna. Díky bratrům 

Ledererovým z Bušovic se zde rozvíjela kožařská výroba. Bratři provozovali v Plzni továrnu 
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64 Tamtéž, s. 21. 
65 J. DOUŠA – I. MARTINOVSKÝ a kolektiv, Dějiny Plzně v datech, Praha 2004, s. 103. 



28 
 

na výrobu marokénu a safiánové kůže. Jejich přičiněním byly v Čechách zavedeny speciální 

kožařské stroje.66  

Ve druhé polovině 19. století se již změny dařilo prosazovat výrazněji. Slibná byla snaha 

o propojení Plzně s Prahou prostřednictvím železnice. První pokus o zřízení tratě mezi Plzní 

a Prahou zaznamenáváme již v roce 1828. Prosadit a zrealizovat záměr se však podařilo 

až v roce 1861, kdy byl zprovozněn první úsek tratě z bavorských hranic do Plzně.67 

Průmyslová revoluce, která jinde v Evropě již pomalu vytlačovala tradiční manufaktury, 

zasáhla Plzeň až ve druhé polovině 19. století. Plzeň se začala pozvolna industrializovat 

a přeměňovat v průmyslové centrum. Až do té doby byla Plzeň považována spíše 

za průmyslově méně rozvinuté město.68  

Plzeň měla výhodnou polohu pro rozvoj průmyslu, neboť se nachází v oblasti bohaté 

na nerostné suroviny. Nalézá se na území mezi plzeňskou, břasskou a nýřanskou pánví, 

kde byla ložiska černého uhlí, kaolínu a železné rudy. Průmysl se v 19. století začal nebývale 

rozrůstat. Byly založeny nejvýznamnější podniky, Měšťanský pivovar a Valdštejnská 

železárna. Ta začala výrazně prosperovat po roce 1869, kdy strojovnu koupil Ing. Emil Škoda. 

Jeho podnikatelská odvaha mu dovolila vybudovat prosperující a největší strojírenský podnik 

v Plzni. Konec 19. století poznamenala hospodářská krize, která se dotkla všech průmyslových 

oblastí. Škodovy závody byly v roce 1899 přeměněny na akciovou společnost. Postupně přibyly 

i jiné průmyslové podniky, jako byly další pivovary. Strojírenství a pivovarnictví zaujímaly 

v Plzni zásadní místo. Kromě nich měly významné postavení dílny státních drah (původně dílny 

České západní dráhy) a papírna Neusiedelské společnosti. Byla zde řada dalších podniků, 

např. smaltovna Bartelmus, akciová společnost J. Cingroše, První západočeská akciová 

společnost pro průmysl tiskařský a další.69 

Pozvolna vznikaly i nové provozy zaměřené na potravinářskou výrobu. Sem patřil např. 

mlýn F. Hýry, který měl první parní stroj. Pro konec 19. století byl příznačný poměrně rychlý 

technický rozvoj. Plzeň byla třetím městem v Čechách, které vybudovalo plynárnu. Díky tomu 

bylo již v 19. století ve městě zavedeno plynové osvětlení. To bylo na konci století postupně 

nahrazeno elektrickým. Koncem 19. století byl zahájen elektrizační proces. Když do ulic vyjel 
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19. června 1899 první vůz elektrické dráhy, byl tak zahájen provoz elektrických pouličních drah 

v Plzni a učiněn první krok k elektrifikaci města.70  

Modernizační proces a rozvoj města zastavila v roce 1914 světová válka. Další rozvoj 

průmyslu pokračoval až po vzniku samostatného státu. Po válce prošla řada podniků 

modernizací. Důležitým krokem byla zejména modernizace plynárny. Jako první v ČSR 

zavedla městské osvětlení stlačeným plynem. Stejně tak pokračoval po válce rozvoj městské 

elektrické sítě. V roce 1917 byl položen první vysokonapěťový kabel, který napájel nemocnici 

a vodárnu a některé další provozy. V Plzni pokrývaly spotřebu elektrické energie tři městské 

elektrárny, které dodávaly elektrickou energii pro provoz tramvají, do nemocnice a divadla.71  

Meziválečný rozvoj opět přerušila v roce 1938 okupace a další celosvětový konflikt. 

Na konci druhé světové války byla Plzeň poznamenána nálety spojeneckých vojsk. Mezi 

poškozenými podniky byly i městská plynárna a zejména největší strojírenský závod Škodovka. 

Hned po válce bylo nutno v prvé řadě odstranit válečné škody, obnovit průmysl a celou 

hospodářskou sféru ve městě. Plzeň byla důležitá zejména svým průmyslem. Škodovy závody, 

největší strojírenský závod ve městě, byl po náletech téměř zničený a dalších 33 podniků 

ve městě bylo zcela vyřazeno z provozu.72 Ve Škodovce se podařilo nejhorší válečné škody 

poměrně rychle odstranit. Již v červnu 1945 byla na některých úsecích obnovena výroba. 

Na železnici byla obnovena železniční doprava. Jednou ze zásadních nutností po válce byla 

obnova bytového fondu, neboť nálety poškodily velkou část obytných domů.73 Zpočátku 

nebyla bytová výstavba příliš intenzivní. Teprve v roce 1957 byla zahájená rozsáhlá výstavba 

nových sídlišť.74 V návaznosti na výstavbu sídlišť byla v roce 1972 zahájena stavba prvního 

výtopenského bloku centrálního tepelného zdroje v Plzni.75 

Nová etapa rozvoje podnikatelských aktivit nastala po roce 1989. Konec 

komunistického režimu umožnil nebývalý rozvoj nových podniků. Byl zahájen privatizační 

proces a položeny základy tržního hospodářství a podnikání. Vzniklo nejen velké množství 

nových podniků, ale také došlo po roce 1994 k privatizaci tradičních průmyslových podniků 

v Plzni. Připomeňme si alespoň některé důležité z nich, jako jsou Plzeňské městské dopravní 

podniky, jejichž zřizovatelem je město Plzeň, Západočeská energetika, a.s., která vznikla 
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odstátněním Západočeských energetických závodů v Plzni k 1.lednu 1994 a Plzeňskou 

teplárenskou, a.s., jejíž historií se diplomová práce zabývá. Vznikla k 1. lednu 1994 oddělením 

Teplárenského závodu Plzeň od státního podniku Západočeské energetické závody Plzeň 

a stala se hlavním a největším dodavatelem tepelné energie v Plzni.76 

 

2.2 Nástin vývoje energetiky na západě Čech 

 

2.2.1 Elektrická energie, elektrizace 

 

Počátky elektrizace průmyslu v naší zemi spadají do druhé poloviny devatenáctého 

století. Snahy o vypracování koncepce soustavné elektrizace českých zemí se objevily již v roce 

1905, proces se ovšem dokončit nepodařilo.77 Zajištění územních celků elektrickou energií 

se začalo opět diskutovat v roce 1911, kdy byl Zemským správním výborem (později Zemská 

správní komise v Praze) zřízen stálý poradní orgán, tzv. odbor strojní a energetický, který 

 v následujících letech připravoval podklady pro elektrizaci širších oblastí.78Vyjednávání 

se ale zastavila kvůli rozpoutané válce v roce 1914. Až po skončení války byl elektrizační 

proces konečně realizován. Po dlouhých diskuzích, krátce po vzniku nového Československého 

státu v roce 1919, byla na základě zákona č. 438/1919 Sb. „o státní podpoře při zahájení 

soustavné elektrizace“79 v Československu zahájena cílená elektrizace celé země.80  

Na západě Čech se elektřina začala vyrábět v polovině devatenáctého století. 

Historickým mezníkem západočeské energetiky byl rok 1913, kdy vznikl podnik, který tvořily 

dvě elektrárny „Přespolní elektrárny Darová a Břasy“. Vodní elektrárna Darová na řece Mži 

byla vybavena dvěma vertikálními Francisovými turbínami spojenými s generátorem 

a elektrickou energii dodávala do Šternberských kamenouhelných dolů a několika obcím 

(Břasy, Horní a Dolní Stupno, Vranov, Nynice, Planá a dalším). Parní elektrárna v Břasích 
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provozovala rovněž dva generátory. Koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století 

vzniklo na území Plzně několik malých parních elektráren.81  

Za počátek elektrifikace Plzně je považován již rok 1899, kdy byly založeny Elektrické 

podniky města Plzně. Samotné město vybudovalo ve spolupráci s Křižíkem82 v Cukrovarské 

ulici první elektrárnu v roce 1899. Spolu s malou vodní elektrárnou v Panském mlýně 

zajišťovala elektrárna provoz elektrické dráhy a veřejné osvětlení v Plzni. Ve městě tehdy 

začala jezdit elektrická pouliční dráha v roce 1899, vůz elektrické dráhy vyjel v Plzni poprvé 

slavnostně 29. června. První zmínky o využití elektrické energie v Plzni jsou známy 

již z roku 1880, když František Křižík navázal spolupráci s majitelem papírny 

Ludvíkem Piettem a na nádvoří papírny byly instalovány první obloukové lampy, které 

dal Křižík později patentovat.83 V roce 1902 byla zahájena dodávka elektřiny pro nově otevřené 

Velké divadlo v Plzni a činžovní domy kolem náměstí.84  

První energetické objekty byly v Plzni již v druhé polovině 19. století budovány 

průmyslníky zejména k zajištění jejich energetických potřeb pro vlastní výrobní závody. 

Podnikatelé potřebovali ve výrobním procesu velké množství energií. Pokud jim to finanční 

situace dovolovala, snažili se vybudovat vlastní energetické zázemí a zajistit si tím co největší 

soběstačnost v zásobování energií. Vše začalo výrobou páry, elektřiny a posléze přibyla 

i výroba tepla k vytápění provozních prostor. Zpočátku byl využíván elektrický proud zejména 

k osvětlení výrobních areálů, až později i veřejných budov a prostranství. Poptávka 

po elektrické energii i mimo průmysl postupně rostla. Nejdříve bylo využíván stejnosměrný 

proud.85 Přenos stejnosměrného proudu se ovšem na větší vzdálenost nevyplácel. Teprve 

využití střídavého proudu umožnilo rozsáhlejší elektrizaci. Prvním krokem byla elektrizace 

průmyslu a posléze byla elektřina využívána i veřejností.86 

Ve spolupráci se Zemským správním výborem v Praze byl v Plzni vytvořen přípravný 

výbor pro zřízení Elektrářského svazu, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Plzni 
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pro český západ. Rozhodující stanovisko o jeho zřízení bylo potvrzeno na schůzi 

20. března 1918 a dne 19. února 1919 byla na plzeňské radnici pověřenými zmocněnci 

podepsána smlouva. Plzeň byla mezi 18 městy, která se stala členy svazu.87 Jeho úkolem bylo 

zajišťovat společníkům co nejvýhodnější podmínky pro využívání elektrické energie. 

Dne 14. května 1924 se konala řádná valná hromada svazu, na které bylo rozhodnuto 

založit akciovou společnost Západočeské elektrárny. Zřízení společnosti povolilo ministerstvo 

vnitra dne 23. července 1924 a zároveň schválilo její stanovy. Společnost byla zapsána 

do obchodního rejstříku dne 8. září 1925 pod názvem Západočeské elektrárny se sídlem v Plzni 

(ZČE). Brzy po zápisu do obchodního rejstříku 19. září 1925 rozhodla valná hromada 

o uskutečnění fúze se Západočeským elektrářským svazem, s.r.o. Fúze byla potvrzena 

9. června 1925 na valné hromadě společníků svazu a dne 22. prosince 1926 byl elektrikářský 

svaz z obchodního rejstříku vymazán.88 

Škodovy závody zřídily svou první elektrickou centrálu s jedním parním strojem 

1 500 HP (koňské síly) o výkonu 1 100 kW(kilowatt) a dvěma parními stroji 350 HP o výkonu 

257 kW(kilowatt) v roce 1896. Roku 1902 následovala stavba elektrárny ELÚ I 

(tzv. elektrárenský úsek I)89 s dalším parním strojem V roce 1904 byla v závodě vyrobena první 

parní turbína o výkonu 400 kW, instalována v ELÚ I.90Právě elektrárenský úsek ELÚ I 

ve Škodovce je spojen s dodávkou tepla obyvatelům Plzně. Další elektrárna na území Plzně 

patřila Měšťanskému pivovaru, postavena byla v roce 1906.91  

Elektřina byla využívána městem nejdříve pro účely zajištění sdělovací techniky 

a následně k osvětlování veřejných prostor, později se začala elektrická energie dodávat také 

do plzeňských domácností. Pro osvětlení byla elektřina v Plzni poprvé užita prostřednictvím 

Křižíkovy obloukovky. První z nich osvětlovala nádvoří Piettovy papírny v Plzni v roce 1880, 

následovaly čtyři obloukovky, které osvětlovaly prostor před plzeňskou radnicí, a čtyři byly 

instalovány na nádvoří Měšťanského pivovaru.92 Ve spolupráci s Křižíkem vybudovalo město 

v Cukrovarské ulici parní elektrárnu a malou vodní elektrárnu v Panském mlýně. Obě dodávaly 
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89 Škodovy závody v Plzni vybudovaly celkem tři elektrárenské úseky, první z nich byl označen zkratkou ELÚ I, druhý úsek 

se nacházel ve Zbůchu, označen zkratkou ELÚ II a třetí nejnovější elektrárenský úsek je označen zkratkou ELÚ III. 
90 V. FREMR – J. BARTÁK, ZČE Lidé a doba. Plzeň 2006, s. 10.  
91 Tamtéž s. 10. 
92 AmP, Sborník. 50 let Západočeských energetických závodů, Plzeň 1969, s. 8. 



33 
 

elektřinu pro elektrickou dráhu a veřejné osvětlení. První dodávka elektrické energie 

obyvatelům byla v roce 1902 zahájena prostřednictvím kabelu stejnosměrného proudu.93 

 

2.2.2 Tepelná energie a teplofikace 

 

V našich krajinách si lze život bez topení jen těžko představit. Dříve než člověk došel 

k poznání, že mu oheň může usnadnit život a jak s ním zacházet, měl před tímto živlem velký 

respekt.94 Nejdříve se naučil oheň udržovat, rozdělávat a následně začal topeniště zdokonalovat. 

Z jednoduchého ohniště se postupně vyvinuly stále dokonalejší tepelné zdroje a topné vytápěcí 

systémy šířící teplo, tolik potřebné k přežití. 

Způsobů vytápění vznikla celá řada. K těm již dokonalejším z minulosti 

sem patří například krby, kachlová kamna, nejrůznější druhy dalších kamen, jako jsou malá 

litinová kamna, horkovzdušná kamna a topné systémy, parní vytápěcí systémy a další. Ty již 

přinášely uživatelům oproti primitivnímu ohništi vyšší komfort. Tyto systémy se po staletí 

zdokonalovaly. Důmyslné topné systémy jsou známy již ze starověku, například horkovzdušné 

vytápění zvané hypokaustum, které fungovalo na principu podlahového vytápění, používalo 

se zejména pro vytápění lázní.95 Mohlo by se tedy zdát, že od některých topných systémů 

minulosti je již jen krůček rozvoji dálkové vytápění, k tomu ovšem vedla ještě dlouhá cesta. 

Dříve než společnost dospěla k současnému komfortu a dnešní tepelné pohodě, 

ještě nějaká doba uběhla. Naše společnost procházela společenskými a modernizačními procesy 

a krok po kroku dospěla k mnoha technickým vymoženostem. Za vším stojí mnoho usilovné 

lidské práce a píle. Než dospěla doba až k rozvoji teplárenství, vznikla a rozvíjela se jiná 

energetická odvětví, na které tento obor navázal. Rozvod tepelné energie následoval 

až po rozvodu vody, plynu a elektřiny. Dodávky tepelné energie začaly nejdříve ve větších 

městech. Koncem 19. století se v průmyslových areálech začala používat k vytápění pára, 

teprve později se začala tepelná energie dodávat veřejnosti prostřednictvím teplovodů.96 

                                                           
93 V. FREMR – J. BARTÁK, ZČE Lidé a doba, Plzeň 2006, s. 10. 
94 Anselm SPRING – Fridrich ABEL – Giuseppe BRUNAMONTINI, FLAMMA MAGICA – Feuer, Wärme, Licht, Frieden, 

Vícejazyčná publikace. Germany 1992, s. 4. 
95 Jitka OMELKOVÁ, Historický vývoj oboru vytápění, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 

strojní, Praha 2017, s. 9, s.16–17, s. 28–32.dostupne on-line, https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/73071/F2-BP-

2017-Omelkova-Jitka, Bakalarska%20prace.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (16.1. 2021). 
96 M. KUBÍN, Proměny české energetiky, historie, osobnosti vědeckotechnický rozvoj, Praha 2009, s. 67. 

https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/73071/F2-BP-2017-Omelkova-Jitka,%20Bakalarska%20prace.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/73071/F2-BP-2017-Omelkova-Jitka,%20Bakalarska%20prace.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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V moderní době si obyvatelé měst začali pomalu zvykat na větší komfort, který 

mu moderní vymoženosti nabízely. Města postupně poskytovala vyšší standard bydlení 

a k tomu patřila také možnost dostupnějšího a snazšího vytápění, stejně tak jako ve většině 

větších měst tomu bylo také v Plzni. Před zavedením dálkového vytápění se běžně topilo 

v kamnech, v luxusnějších bytech v krbech či kachlových kamnech. V Plzni lze vidět například 

ukázku původních krbů v některých pozoruhodných bytech z období první Československé 

republiky. Je to několik nadčasově a moderně pojatých bytů z meziválečného období 

navržených architektem Adolfem Loosem.97 

V éře socialismu byly zpočátku v Plzni stejně jako jinde ve městech ve starší zástavbě 

nejčastěji byty vytápěny plynem, blokovými výtopnami nebo stále ještě kamny na uhlí. 

V městských bytech se často používala plynová kamna značky WaW.  Tato topná tělesa byla 

zpravidla umisťována pod okna obytných místností. V novějších bytových zástavbách 

zásobovaly teplem a teplou vodou byty vybavené ústředním topením malé blokové kotelny. 

První veřejný teplovod v Plzni vedl ze Škodových závodů. Zásoboval teplem první městské 

byty od roku 1950 v části Jižní předměstí. Po válce byla snaha nejdříve a co nejrychleji zahájit 

obnovu průmyslu, obnovu bytového fondu, fungování správy, obnovu infrastruktury města 

a dalších oblastí důležitých pro život občanů.  

V rámci obnovovacího procesu docházelo k reorganizaci podniků a struktury vztahů 

v rámci hospodářství a služeb. Hlavním úkolem bylo zkvalitnění života obyvatel a zvýšení 

životní úrovně.98 Jak se životní standard obyvatel zvyšoval, rostly s tím také jejich požadavky 

a nároky. Sem patřil i moderní způsob vytápění a dostupnost teplé vody jak v průmyslových 

podnicích a jejích provozech, tak i v domácnostech. Komfort v tomto směru poskytovalo 

dálkové vytápění. Možností bylo více. Bytové domy mohly být vytápěny z dálkových zdrojů, 

byly to již zmíněné blokové kotelny, výtopny nebo teplárny. Nejekonomičtějším tepelným 

zdrojem pro městskou zástavbu jsou teplárny, které využívají kombinovanou výroby elektřiny 

a tepla. Teplárny v minulosti často vznikaly v původních městských elektrárnách.  

Plzeň byla po druhé světové válce v důsledku náletů na zbrojovku, které zasáhly také 

obytnou zástavbu, jedním z nejvíce postižených českých měst. Po válce trpělo město 

nedostatečným bytovým fondem. Co nejrychleji bylo třeba obnovit zničené budovy a zároveň 

postavit nové byty, kterých bylo nedostatek nejen kvůli následkům války, ale i díky přírůstku 

                                                           
97 Tomáš BERNARD a kol., Plzeň, průvodce architekturou města od počátku do současnosti, 19.st., Plzeň 2013, s. 131–133. 
98 M. BĚLOHLÁVEK a kol., Plzeň 1945–1970, Plzeň 1971, s. 88–90. 
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obyvatel ve městě. V sedmdesátých letech začala v Plzni nová bytová výstavba. Postupně bylo 

postaveno několik nových sídlišť v okolí staré městské zástavby. Co se vybavenosti bytů týče, 

po druhé světové válce se řadila Plzeň na jedno z posledních míst v republice. K 1. říjnu 1964 

došlo v souvislosti s úpravami úhrady za užívání bytů k rozdělení fondu do čtyř kategorií. 

Do první kategorie byly zařazeny pouze byty s dálkovým vytápěním. Z celkového počtu 33 146 

bytů jich do první kategorie bylo zařazeno 7 447, ostatní byly kategorie nižší. 

Prvním sídlištěm, kde se začaly stavět byty a bylo nutné vyřešit zásobování teplem 

a teplou vodou, byly Slovany dostavěné v roce 1962. Následovala Doubravka, dokončená roku 

1967, a poté sídliště Bory a v roce 1968 ještě sídliště Skvrňany. S rozvojem sídlištní výstavby 

bylo zároveň nutno vybudovat inženýrské sítě a zajistit dodávky tepla a teplé vody pro tato 

sídliště.99 Zásobování měst teplem bylo po zavedení vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu 

pro obyvatelé další důležitou součástí modernizace a zkvalitnění života. Nová sídliště nabízela 

v té době již vysoký standard bydlení, protože nové byty byly vybaveny ústředním topením, 

plynem a teplou vodou. Požadavek širší teplofikace měst následoval až po elektrizaci a zavedení 

plynu a ani v Plzni tomu nebylo jinak. Teplofikace ovšem nebyla řešena plošně v rámci celého 

státu, jako tomu bylo u ostatních energetických odvětví, a neexistovala ani žádná legislativní 

norma upřesňující základní rámec rozvoje, o který by bylo možné se opřít.100 Teplofikace 

vycházela především ze specifických potřeb jednotlivých měst. Budování tepelných systémů 

bylo tedy v kompetenci městské samosprávy.  

Ačkoli byla Plzeň po válce velikostí jedním z největších měst v republice, zásobování 

teplem zde zpočátku zaostávalo. Otázkou teplofikace se orgány veřejné správy sice zaobíraly, 

ale rozhodně jí nevěnovaly pozornost, jakou by si zasluhovala.101 Poměrně krátce po druhé 

světové válce se sice začalo městské zastupitelstvo v Plzni zabývat zásobováním obyvatel 

teplem a uvažovat o stavbě centrálního zdroje, záměr však ztroskotal na jeho poněkud 

nekoordinovaném postupu. Myšlenka koncepčního programu výstavby centrálního tepelného 

zdroje pro Plzeň se poprvé objevila v padesátých letech minulého století a je spjata se Směrným 

územním plánem Plzně. Do plánu byla zahrnuta i výstavba teplárny pro město s cílem zlepšit 

vybavenost a kvalitu bydlení obyvatel Plzně.102  

                                                           
99 M. BĚLOHLÁVEK a kol., Plzeň 1945–1970. Plzeň 1971, s. 52, s. 55. 
100 Plzeňská teplárenská a.s. (dále PT a.s.), Spisovna, Koncepce zásobování tepelnou energií ze systému centrálního 

zásobování na území města Plzně pro období 2004-2008, Plzeňská distribuce tepla, s. 2. 
101 AmP, fond Energetické rozvodné závody Plzeň, národní podnik, kart. 229, Vývoj zásobování města Plzně elektrickou a 

tepelnou energií. 
102 AmP, fond Teplárna města Plzně, Urbanistické středisko města Plzně, Koncepce a příprava výstavby, Edice: informace – 

3, 1972, sign. XIVc 477/1. 
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První diskuze o stavbě centrální teplárny začala v roce 1947 a v následujících letech 

probíhala jednání mezi potenciálními zainteresovanými realizačními firmami. Dokonce 

se již hovořilo o termínu, teplárna měla být postavena nejpozději do roku 1952, k realizaci 

ale nedošlo. Teplofikace Plzně se začala projednávat sice již před rokem 1950, nebylo však 

dosaženo uspokojivého řešení. Intenzivněji se ale touto otázkou veřejné orgány začaly zabývat 

od roku 1955.103   

Pro stavbu nové centrální teplárny pro Plzeň bylo vytipováno několik vhodných lokalit 

a jako nejvhodnější byl vybrán levý břeh Úslavy v blízkosti železničního viaduktu 

na Rokycanské třídě. K dohodě o definitivním umístění teplárny došlo na schůzi rady města 

Plzně dne 13. března 1950, dohoda byla doporučena ke schválení. Stavba teplárny byla zařazena 

do výhledového pětiletého plánu a počítalo se s možností, že bude zařazena do plánu 

již v následujícím roce. Investorem měly být Mostecko-sokolovské elektrárny.104 Plány byly 

smělé, celý schvalovací proces byl ale velmi náročný a složitý a na realizaci si Plzeň musela 

nakonec počkat. První blok centrálního tepelného zdroje se začal stavět až o 20 let později. 

V roce 1958 byla vypracována Energetickým rozvodným závodem zpráva 

o vývoji zásobování města elektrickou energií a teplem na léta 1958–1965. Zpráva 

upozorňovala na neutěšený stav zásobování města teplem.105 V západních Čechách 

provozovaly historicky první teplárny Západočeské elektrárny, které zásobovaly teplem 

městské budovy a obyvatele. Na území Plzně distribuovala ZČE teplo odběratelům z první 

veřejné teplárny ze Škodových závodů.106 Teplárna Škodových závodů však byla primárně 

určená především k zajištění tepla pro vlastní provoz, pouze zbývající teplo bylo určeno 

pro veřejný sektor, a proto bylo vhodné co nejrychleji otázku centrálního tepelného zásobování 

pro Plzeň vyřešit.107 

Za první krok k zahájení teplofikace v Plzni lze označit rok 1950, kdy se poprvé začal 

využívat horkovod závodu Škoda k vytápění bytů v části Plzeň Jižní předměstí. V roce 1961 

převzala ZČE od n. p. Škoda horkovodní napáječ mezi hlavním závodem a Elektrotechnickým 

závodem Škoda Doudlevce spolu s primárními rozvody v oblasti Plzeň Jižní předměstí. Teplo 

                                                           
103 SOA v Plzni, fond Západočeské elektrárny 1923–1956, kart. 11, Teplárna-korespondence, Energoprojekt č. j. 8099/49-

121 b/Jak z 28. 4. 1949.  
104 AmP, fond Jednotný národní výbor v Plzni, rkp. 114/92, sign. 29 d 8, fol. 99, s. 4/100. Schůze rady 1950 I, Teplárna – určení 

umístění, Referáty z. 28 schůze dne 17. března 1950. 
105 Tamtéž, s. 4. 
106 AmP, 50 let Západočeských energetických závodů, Sborník, (ZČE své první teplárny provozovaly v Holýšově a Mariánských 

Lázních a výtopně v Karlových Varech a z teplárny Škodových závodů v Plzni). Plzeň 1969, s. 37, 
107 SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, Západočeské elektrárny, kart. 453, neuspořádáno, Teplárna-korespondence, 

Škodovy závody n. p., č. j. Práv/7845/49/Pb z 15. 4. 1949. 
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vyrobené v národním podniku Škoda nakupovala ZČE a distribuovala ho odběratelům. 

Další dodávky tepla do domácností a jiných objektů plzeňských sídlišť, která se postupně 

stavěla, zajišťovaly městské výtopny stavěné zároveň s těmito obytnými zónami. Za počátek 

centralizovaného zásobování teplem a teplofikace lze označit rok 1972, kdy byl odstartován 

projekt stavby centrální teplárny na Pivovarských polích v Plzni na Jateční třídě.108  

 

2.2.3 Teplárenství, základní vymezení souvisejících pojmů 

 

Pro základní orientaci v tématu je žádoucí se seznámit se základním okruhem pojmů 

a souvislostmi, se kterými se v oboru setkáme. Výroba tepelné energie patří 

do širší skupiny energetických odvětví. Sem patří teplárny využívající výhody kombinace 

výroby elektřiny a tepla, tzv. kogenerace (společné výroby elektrické a tepelné energie). Termín 

teplárenství lze chápat ve dvojím smyslu, pojem definuje teplárenství jako sdruženou 

(společnou) výrobu elektřiny a tepla. Lze jej definovat také jako průmyslové odvětví, jehož 

účelem je zásobovat konečného odběratele teplem.109 Teplárenství se jako energetický obor 

zaměřuje na rozvod tepla z dálkového (centrálního) zdroje. 

Hlavním důvodem budování prvních tepláren byla zpočátku potřeba průmyslových 

podniků zajistit vytápění a elektrickou energii pro vlastní provozy. První teplárny vznikaly 

často jako součást elektráren, jako tzv. průmyslové teplárny. Teplárny lze rozlišovat z více 

hledisek. Podle účelu jejich využití je dělíme na průmyslové a veřejné. Průmyslová teplárna 

je určena k zajištění tepla pro průmyslové areály, zásobují teplem a elektrickou energií vlastní 

provozy. Mohou být například parní nebo plynové. Teplárna veřejná zásobuje teplem široký 

okruh odběratelů, např. obytné objekty, organizace, nemocnice a další veřejné objekty, slouží 

k zajištění tepla pro veřejný sektor. Důvodem budování větších tepelných zdrojů 

je také ekologické hledisko, neboť velké množství menších tepelných zdrojů více zatěžuje 

ovzduší a ekologická zátěž je větší.110 V době rozsáhlé výstavby sídlišť byly dodávky tepla 

z centralizovaného tepleného zdroje jedinou rozumnou možností rozvodu tepelné energie 

ve městech. Města proto začala budovat soustavy centrálního zásobování teplem (dále soustavy 

CZT).111 

                                                           
108 V. FREMR – J. BARTÁK, ZČE Lidé a doba. Plzeň 2006, s. 128. SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, Západočeské 
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109 Jaroslav KADRNOŽKA – Ladislav OCHRANA, Teplárenství. Brno 2001, s. 7. 
110 Rostislav HRONEK, Velké teplárny v průmyslu, Praha 1963, s. 25–27. 
111 M. KUBÍN a kolektiv, Rozvoj energetiky v Československu, Praha 1989, s. 125. 
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Základním článkem soustavy CZT je teplárna nebo výtopna, kde výrobní proces začíná. 

Teplo je rozváděno do sítě více způsoby. Tím nejčastějším jsou horkovody, kdy teplonosným 

médiem je voda. Teplonosná voda je rozváděna potrubím horkovodní sítí, na jejichž koncích 

jsou umístěny předávací výměníkové stanice, ze kterých je teplá voda rozváděná sekundární 

sítí ke konečnému odběrateli. Další možností je parovod, kdy nosným médiem je pára. Páru 

dopravovanou parovody využívají zejména průmyslové podniky pro technologické účely 

ve výrobě. Zásobování obyvatel teplem je zajišťováno z teplárny nebo z výtopny. Mezi těmito 

tepelnými zdroji je zásadní rozdíl. Termínem teplárna je označován energetický zdroj, který 

vyrábí kromě tepla také elektřinu a má instalovanou turbínu. Ve výtopnách se turbíny 

nenacházejí a vyrábějí pouze tepelnou energii.112 

Teplárenství se rychle začalo rozvíjet ve městech, v nichž vznikaly průmyslové závody, 

které potřebovaly teplo k vytápění výrobních prostor. V kolébce průmyslové revoluce Anglii 

bylo teplo dodáváno J. Wattem již v roce 1770 do jeho továrny a bytu. Postupně se začaly 

dodávky tepla i v dalších zemích. Za zakladatele teplárenství je označován Američan Holly, 

který teplem zásoboval již v roce 1876 v Lockportu větší počet budov.113 Stejné důvody 

pro rozvoj teplárenství platily také pro české země. Rozvoj průmyslu ve městech nesl s sebou 

potřebu velkého množství energií, k nimž patřilo i teplo. Na našem území vznikaly první 

teplárny od 20. let dvacátého století. Průkopníkem a jednou z prvních tepláren byla městská 

teplárna v Ústí nad Labem, která vznikla v roce 1919–1920. Následovala další města: Krnov, 

Mariánské Lázně, Praha, Brno. Po druhé světové válce byl kladen hlavní důraz na obnovu 

průmyslu. Starší městské elektrárny byly přestavěny a uzpůsobeny na dodávku tepla 

(např. stará elektrárna Mydlovary – České Budějovice), postupně se pak začaly budovat nové 

teplárny (Strakonice, Zvolen, Přerov).114 

V Plzni byla první veřejnou teplárnou teplárna Škoda od roku 1950. Koncem 19. století 

vznikaly v Plzni nejdříve průmyslové teplárny jako součást elektráren vybudovaných 

v průmyslových areálech. Později byla dodávka tepla rozšířena i do některých městských 

budov, jako byly radnice a školy. Dodávka tepla obyvatelům následovala až v další fázi. 

Teplárny vznikaly v mnoha případech v režii měst přestavbou městských elektráren. Největší 

rozvoj teplárenství v Československu nastal mezi lety 1975–1980, v té době byla zprovozněna 

                                                           
112 J. KADRNOŠKA – L. OCHRANA, Teplárenství. Brno 2001, s.7, s.8. 
113 M. KUBÍN a kolektiv, Rozvoj energetiky v Československu, Praha 1989, s. 82. 
114 M. KUBÍN a kolektiv, Rozvoj energetiky v Československu, Praha 1989, s. 69.  



39 
 

řada moderních tepelných zdrojů. Rychlý rozvoj teplárenských soustav podpořila především 

rozsáhlá sídlištní výstavba ve městech. Plzeň nebyla výjimkou.115  

Pro podporu energetiky bylo důležité přijmout zákon, který by vytvořil právní základ 

v oblasti energetiky. Příprava legislativy byla zahájena již před vznikem samostatného státu. 

Zásadní kroky však byly učiněny až po vzniku samostatného Československa. Zpočátku 

neexistovala právní norma, která by teplárenství samostatně řešila. Zákon řešil pouze výrobu 

a rozvod elektrické energie a první teplárny byly včleněny do struktury energetických závodů 

(elektráren). 

 

3 Nástin vývoje legislativy pro energetiku před vznikem Československa a po vzniku 

samostatného státu. Vývoj správy tepelných zdrojů a sítí v Plzni 

 

3.1 Vývoj legislativy a správy v energetice  

 

První kroky k vybudování základů energetiky byly učiněny v 19. století v soukromé sféře, 

když významné průmyslové závody začaly budovat vlastní elektrárny, aby si zajistily energii 

pro své provozy. Státem byla elektrizace podporována až později, v době, kdy byla zahájena 

tzv. všeužitečná elektrizace. Příprava podkladů pro elektrifikaci a elektrifikační zákon na našem 

území byla zahájena Zemským výborem v roce 1911, do schvalovacího procesu však zasáhla 

první světová válka.116Po skončení války v říjnu 1918 a vyhlášení Československa 

byl přijat první zákon č. 11/1918 Sb. (recepční zákon). Tímto zákonem přijal nový 

československý stát celý právní řád Rakouska pro české země a pro Slovensko a Podkarpatskou 

Rus právní řád Uher.117 Počátkem roku 1919 bylo zákonem č. 76/1919 Sb. novelizováno obecní 

zřízení a zrušena některá ustanovení původní monarchie, zákon částečně legislativně upravil 

zásady obecního majetku.118 Od samého počátku si zároveň národohospodářské a podnikatelské 

elity uvědomovaly potřebu právního zakotvení vztahů veřejnoprávních a soukromoprávních 

subjektů.  

Pro hospodářský vývoj nového státu bylo stěžejní energetické zajištění celém jeho území.  

Dne 22. července 1919 byl přijat zákon č. 438/1919 Sb. „o státní podpoře při zahájení 

                                                           
115 Tamtéž, s. 70, s. 75. 
116 V. FREMR – J. BARTÁK, ZČE Lidé a doba, Plzeň 2006, s. 9–11. 
117 HLEDÍKOVÁ – JANÁK – DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2007, s. 313. 
118 Jiří ŠOUŠA Jr. Obecní majetek v Čechách, 1848-1938. Praha 2009, s. 103. 
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soustavné elektrizace“. Zákon pak byl během své platnosti několikrát pozměňován 

a doplňován.119 V počátcích byla elektrizační činnost prováděna živnostensky a na základě 

koncese. Řídila se proto předpisy živnostenského úřadu. Obcím plynul značný zisk z některých 

obecních podniků. Obecní elektrárny patřily ke skupině subjektů tzv. „všeužitečných 

podniků“.120 Výše zmíněný elektrizační zákon upravoval podmínky elektrizace a dodávek 

elektrické energie a upravoval podmínky působnosti všeobecných elektrických podniků. 

Upravoval jejich práva a povinnosti a byl významným legislativním krokem. Společně 

s prováděcím vládním nařízením č. 612/1920 Sb. z 25. října 1920 byl připraven právní základ 

pro hospodárné a systematické využívání domácích zdrojů a pro zřizování jednotné rozvodné 

sítě ve státě.121  

Elektrifikace umožnila po první světové válce rozvoj průmyslu a stala se v té době 

ukazatelem vyspělosti země. Zavádění elektřiny představovalo po využití páry další obrovský 

krok v modernizačním procesu. Stát podporoval rozvoj všeužitečných elektráren a zaručoval 

jim řadu výhod. Za státem poskytované výhody poskytovaly tyto podniky obecně prospěšné 

služby, sloužily k soustavné elektrizaci, měly za úkol přednostně zajišťovat požadavky státní 

správy, dodávat elektrickou energii odběratelům a plnily další úkoly spojené s provozem 

takového podniku. Po Praze byly také v ostatních regionech zakládány všeužitečné podniky. 

Zakládaly se akciové společnosti s účastí státu. Na ústřední pozici stanul Elektrotechnický svaz 

československý. Svaz se angažoval v mezinárodních elektrotechnických spolcích.122  

Budování energetických zdrojů probíhalo zpočátku na základě ustanovení živnostenského 

řádu. Energetické zdroje byly spravovány elektrárenskými svazy organizovanými zemskými 

výbory.123 Po vzniku samostatného státu řídilo energetické záležitosti ministerstvo veřejných 

prací.124 Po skončení druhé světové války nastala po znárodnění klíčového průmyslu další etapa 

vývoje energetiky.125 Znárodnění a vydání statutu národních podniků umožnilo vytvořit 

podmínky pro rozvoj energetiky a připravit její legislativní zakotvení.126 Nová právní norma, 

                                                           
119 M. KUBÍN a kolektiv, Rozvoj energetiky v Československu, Praha 1989, Zákon č. 438/1919 Sb., novelizace a doplňky: 

258/1921 Sb., č.187/1922 sb., č. 143/1923 Sb. č. 139/1926 Sb., č. 203/1931 Sb., č.114/132 Sb., s. 129, s. 132.  
120 M. KUBÍN a kolektiv, Rozvoj energetiky v Československu, Praha 1989, s. 131. 
121 V. FREMR – J. BARTÁK, ZČE Lidé a doba, Plzeň 2006, s. 18. 

M. KUBÍN a kolektiv, Rozvoj energetiky v Československu, Praha 1989, s. 131. 
122 Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl třetí, Praha 2003, s. 170–173. 
123 Václav BĚŠÍNSKÝ, O nové uspořádání energetického hospodářství v obnovené Československé republice, (1945), s. 1. 
124 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Praha 2020, s. 427. 
125 Sbírka zákonů na nařízení republiky Československé, Dekret prezidenta republiky č. 100 ze dne 24. října 1945 o 

znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_dekret%C5%AF_prezidenta_republiky ,(5. 5. 2020). 
126M. KUBÍN, Proměny české energetiky, Praha 2009, s. 138,  

Nařízení vlády č. 105/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-105,) (7. 9. 2020). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_dekret%C5%AF_prezidenta_republiky
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-105
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kterou se rušil zákon č. 438/1919 Sb. z roku 1919, byla přijata v roce 1957. Elektrizační zákon 

č. 79/1957 Sb. ze dne 19. prosince 1957 byl doplněn prováděcím vládním nařízením 

č. 80/1957 Sb. ze dne 30. prosince 1957.Také tento zákon byl doplněn několika prováděcími 

nařízeními.127 

K zásadním změnám došlo po roce 1989. Vznikající tržní prostředí si vyžádalo změny 

v legislativě. Prvním ze zákonů, který vešel v platnost, byl zákon č. 222/1994 Sb. Ten byl 

mezičlánkem mezi direktivním pojetím energetiky, vymezeným zákonem 79/1957 Sb. 

a vznikajícím liberalizovaným prostředím. Nový energetický zákon č. 458/2000 Sb. byl 

schválen v listopadu 2000 a účinnosti nabyl k 1. lednu 2001. V souvislosti s některými principy 

Evropské unie byl zákon doplňován a novelizován. K zásadní novelizaci došlo v roce 2003, 

neboť v této podobě již neodpovídal reálnému vývoji energetiky. V roce 2003 vešel v platnost 

zákon 278/2003 Sb., kterým se měnil zákon č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Nová úprava zákona vychází ze směrnic Evropské unie.128 

První zákon, který samostatně řeší výrobu, rozvod a spotřebu tepla, začal platit v roce 

1987, kdy byla přijata právní úprava, zákon č. 89/1987 Sb. (o výrobě, rozvodu 

a spotřebě tepla). Do té doby neexistovala samostatná právní norma, která by upravovala 

výrobu a rozvod tepla. Výrobu tepla tak řešil pouze § 38 elektrifikačního zákona 79/ 1957 Sb., 

který umožňoval vládě stanovit nařízení, že se elektrifikační zákon vztahuje také na jinou 

energii než elektrickou.129 Výroba a rozvod tepla se řídily několika podzákonnými právními 

předpisy. Byly to obecně závazné právní předpisy upravující podmínky zásobování teplem. 

Patřily sem prováděcí vládní nařízení č. 80/1957, kterými se provádí elektrizační zákon.  

Směrnice pro zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla, schválená 

usnesením vlády č. 1088 ze dne 14. prosince 1960 s vyhláškou č. 38/1963 Sb., byly 

samostatnými obecně platnými předpisy a byly podkladem pro vyhlášku Ústřední správy 

energetiky „o provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla“. Ta byla platná 

až do vydání nového zákona o výrobě rozvodu a spotřebě tepla. Dalším vydaným právním 

                                                           
127 M. KUBÍN, Proměny české energetiky, Praha 2009, k zákonu byly vydány další doplňující vyhlášky ministerstva 

energetiky: č.9/1958 Sb. (Vládní nařízení o nové organizaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství), 

Vyhláška 137/1958 Ú. I. (O podmínkách styku elektrických děl s komunikacemi, vedeními všech druhů, vodami, 

vodohospodářskými díly a zařízeními) a Vyhláška 153/1961 Sb. (O změně šířky ochranného pásma elektrického vedení 

vysokého napětí). Elektrizační zákon spolu s prováděcími předpisy platil do roku 1992, s.138. 
128 M. KUBÍN, Proměny české energetiky, Praha 2009, s. 138–140.  

Zákon 278/2003 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-278 , (7. 9. 2020). 
129Elektrizační zákon 79/1957 Sb., § 38 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-79, (7. 9. 2020) 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-278
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1957-79
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předpisem byla vyhláška ministerstva místního hospodářství z roku 1957, č. 197/ 1957 o úplatě 

za ústřední dálkové vytápění a dodávku teplé vody. Podnětem k vytvoření podmínek pro přijetí 

budoucí právní normy (zákona č. 89/1987 Sb.) bylo usnesení vlády 130/1970, kterým bylo 

federálnímu ministerstvu paliv a energetiky uloženo řídit centralizované zásobování teplem 

a vytvořit koncepci zásobování teplem v rámci celého státu.130Oblast kombinované výroby 

tepla a výrobu elektřiny z druhotných energetických zdrojů upravoval energetický zákon 

458/2000 Sb. v § 32. Tento paragraf byl později zrušen.131 V roce 2000 byl přijat nový zákon 

č. 406/2000 Sb. (o hospodaření s energiemi), který zapracovával příslušné předpisy Evropské 

unie. V platnost vstoupil k 29. listopadu 2000 s účinností od 1. ledna 2001.132  

Po vzniku samostatného státu, než byl v roce 1919 vydán nový elektrizační zákon, byla 

elektrizace řízena již dříve zmíněnými všeobecnými předpisy živnostenského úřadu. 

Organizační řízení elektrizační činnosti podléhalo několika správním orgánům: ministerstvu 

vnitra, ministerstvu veřejných prací a zemským orgánům. Od roku 1920 byl správa svěřena 

ministerstvu průmyslu, obchodu a živností.133 Po druhé světové válce patřila energetika 

ke klíčovým odvětvím národního hospodářství. Správní vývoj a organizace ústředních orgánů 

energetiky prošla několika vývojovými etapami. První období mezi léty 1945–1969 

je charakteristické tzv. přestavbou národního hospodářství. V tomto období došlo 

ke znárodnění průmyslu, k němuž patřila také energetika. 

Na základě dekretu prezidenta republiky vydal ministr průmyslu několik vyhlášek 

týkajících se znárodnění „všeužitečných elektrických podniků“.134 V Československu 

existovaly tři typy elektráren a tepláren, které se lišily strukturou a formou řízení. Patřily sem 

veřejné elektrárny, soukromé elektrárny a elektrárny průmyslových podniků, které zásobovaly 

vlastní provozy. Dne 15. ledna 1946 došlo na základě vládního nařízení k vytvoření prvního 

celostátního ústředního orgánu pro energetiku, Československých energetických závodů, n. p. 

(dále ČEZ), které byly řízeny ministerstvem průmyslu.  

Po VIII. sjezdu KSČ, konaného v březnu 1946, bylo zavedeno plánování národního 

hospodářství. Následující IX. sjezd ukládal zvýšení výroby elektrické energie v elektrárnách 

a zvýšení výroby páry v teplárnách. Aby bylo možné tyto úkoly lépe plnit, byla provedena 

                                                           
130Usnesení vlády 130/1970, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-38 ,( 7. 9. 2020). 
131Zákon 458/2000 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458 , (7. 9. 2020). 
132Zákon 406/ 2000 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406 , (7. 9. 2020). 
133 M. KUBÍN, Proměny české energetiky. Praha 2009, s. 603. 
134 Alena FEJLKOVÁ, správní vývoj a diplomatika písemností resortu energetiky v Československu v letech 1945–1969, 

Sborník archivních prací ročník XXXVIII., č. 2, Praha 1988, (Ústavní dekret prezidenta republiky č. 1/1945 Sb. ze den 2. 

dubna 1945), s. 490. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-38
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406
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reorganizace resortu energetiky. Výrobní činnost energetického sektoru byla rozdělena do tří 

skupin. První skupinu tvořily tepelné elektrárny, teplárny a důležité vodní elektrárny, druhou 

skupinu tvořily závody pro rozvod elektřiny a páry a třetí skupina zahrnovala závody 

pro výrobu a rozvod plynu.135 

Ve druhém období mezi lety 1951–1958 bylo místo ministerstva těžkého průmyslu 

zřízeno pět nových ministerstev. Jedním z nich bylo ministerstvo paliv a energetiky. Vzhledem 

k tomu, že toto ministerstvo vykazovalo během své působnosti značné nedostatky, došlo proto 

v roce 1953 k rozdělení rezortu a vytvoření nového ministerstva energetiky.136 Třetí období 

mezi lety 1958–1969 přineslo změnu v řízení průmyslu a náplně činnosti ministerstev. Vznikly 

výrobně hospodářské jednotky, které byly bezprostředně podřízeny ministerstvům. Na základě 

usnesení ÚV KSČ z února 1958 bylo v dubnu téhož roku zřízeno ministerstvo energetiky 

a vodního hospodářství. Mezi jeho úkoly patřilo zajišťování elektrické a tepelné energie 

pro potřeby národního hospodářství, dohled nad hospodárnou spotřebou energií a vody, 

vypracovávání dlouhodobých bilancí a mírové využití jaderné energie.  

K dalším změnám v organizaci energetiky došlo na základě XII. sjezdu KSČ, který 

se konal v prosinci 1962. V lednu 1963 vznikla Ústřední správa energetiky. Tato organizační 

složka byla nejvyšším orgánem rezortu energetiky až do roku 1968. V důsledku změny 

Ústavního zákona o československé federaci v roce 1969 došlo ke vzniku federálních orgánů 

s celostátní působností. Do této skupiny byly sloučeny rezorty paliv a energetiky. Pro veškerá 

průmyslová odvětví bylo na republikové úrovni zřízeno ministerstvo průmyslu.137 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 135Tamtéž, s. 490–494. 
136 Tamtéž, s. 498–500. 
137 Tamtéž, 504–511 
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Tabulka č. 1: Ministerstva řídící rezort energetiky od r. 1918 do současnosti. 

Ministerstvo. Doba působnosti. 

ministerstvo veřejných prací  1918–1920 

ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 1920–1940 

Za okupace bylo ministerstvo veřejných prací zrušeno a 

část kompetencí převzalo ministerstvo dopravy a 

techniky.138 

 

ministerstvo průmyslu  1945–1950 

ministerstvo paliv a energetiky  7. 9. 1951–30. 1. 1953  

ministerstvo energetiky a ministerstvo paliv  31. 1. 1953–10. 9. 1953 

ministerstvo paliv a energetiky  11. 7. 1960–4. 1. 1963 

ústřední správa energetiky  5. 1. 1963–31. 12. 1968 139 

federální výbor pro průmysl, federální správa energetiky 1969–1970 

federální ministerstvo paliv a energetiky  1971 do 1. 10. 1988140 

ministerstvo hospodářství  1990 

ministerstvo strojírenství 

a elektrotechniky  

1990-1991 

ministerstvo změněno na ministerstvo průmyslu a obchodu  ČR od 1990 

Zdroj: Alena Fejlková, Svorník archivních prací, ročník XXXVIII., č. 2, s. 253, dále Miroslav 

Kubín, Proměny české energetiky, s. 603–604. 

                                                           
138 Z. HLEDÍKOVÁ – J. JANÁK – J.DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2007 

 s. 412. 
139 Tamtéž, (na úrovni ministerstev byly v následujících letech po únoru 1948 některé další správní orgány, jedním z nich 

byla také Ústřední správa energetiky), s. 436. 
140 Tamtéž, (po vzniku federace došlo k rozdělení vlád na federální a republikové, část ministerstev byla spravována na 

federální úrovni) s. 436. 
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Tabulka výše zachycuje přehled správních orgánů řídících rezort energetiky od vzniku 

samostatného Československa do současnosti. Energetika byla v průběhu své činnosti svěřena 

do správy více ministerstev. Některá ministerstva byla zrušena a energetika pak přeřazena 

do kompetence jiného správního orgánu, dělo se tak většinou kvůli reorganizaci ve správě. 

 

3.2 Vývoj správy tepelných zdrojů a sítí v Plzni, privatizační proces po listopadu 1989 

 

První tepelné zdroje na území Plzně z 19. století byly provozovány jako energetické 

zdroje velkých průmyslových podniků. Jednalo se o průmyslové teplárny zásobující tepelnou 

energií své vlastní provozy. V jejich správě zůstaly tyto teplárny a kotelny i po znárodnění 

průmyslu po druhé světové válce až do doby vyřazení z provozu nebo zrušení podniku 

(po znárodnění přešlo vše ve vlastnictví státu, podnikům bylo uděleno právo hospodařit 

na státním majetku a zajišťovaly jejich správu). Průmyslová teplárna Škodových závodů ELÚ 

III byla první v Plzni, která začala v roce 1950 zásobovat teplem kromě vlastního provozu 

také veřejné objekty (např. vojenskou nemocnici na Borech) a byty, a stala se tak první veřejnou 

teplárnou na území města. Tepelnou energii prodávala ZČE a ta ji distribuovala odběratelům.141 

V roce 1953 vznikly Komunální služby Plzeň (dále jen KSMP), které pod svou správou 

sdružovaly služby pro obyvatele města. V důsledku reorganizace správy v roce 1957 došlo 

k organizačním změnám podniků místního hospodářství, které zajišťovaly služby obyvatelstvu. 

Část těchto podniků přešla z působnosti MěNV do působnosti krajského národního výboru 

Sem patřily Komunální služby města Plzně, které po výstavbě nových sídlišť převzaly 

do správy výtopny, které dodávaly teplo obyvatelům nových městských čtvrtí. Výtopny byly 

Komunálními službami spravovány až do roku 1969, kdy byl založen samostatný podnik 

Teplárny města Plzně se sídlem v Marxově ulici v Plzni, ty od roku 1970 správu výtopen 

převzaly. 

 Nový subjekt byl na základě zřizovací listiny a usnesení rady NVmP ze dne 

21. listopadu 1969 zapsán k 1. lednu 1970 Okresním soudem Plzeň-město do podnikového 

rejstříku v Plzni. Předmětem podnikání byla výroba a dodávka tepelné energie a teplé užitkové 

vody, správa, opravy, údržba, modernizace těchto zařízení včetně primární a sekundární sítě 

v domech a bytech po delimitaci z dosavadních bytových organizací a další činnost spojená 

                                                           
141 AmP, 50 let Západočeských energetických závodů, Sborník, Plzeň 1969, str. 37. 



46 
 

s provozem zařízení. Nová organizace byla podřízena Národnímu výboru města Plzně.142 

Ředitelem podniku „Teplárny města Plzně byl jmenován Miroslav Reisinger. 

Ještě dříve, než došlo k reorganizaci a vzniku samostatného podniku, bylo opakovaně 

upozorněno na neúnosnou situaci v organizaci výtopen a jejich začlenění v KSMP. Energetik 

a zároveň vedoucí výtopen KSMP Plzeň Milan Nevole zpracoval návrh reorganizace správy 

výtopen Plzni včetně organizačního schématu. Provozovatelem výtopen bylo poukazováno 

na nejednotnost v majetkoprávních, organizačních a technických záležitostech. Bylo proto 

navrženo několik alternativ, jak neutěšený stav vyřešit. Návrh byl zpracován na základě 

konzultací a zkušeností odborníků z jiných velkých měst.143 Zdůrazněna byla potřeba 

samostatné organizace, která měla zaručit záruku komplexnějšího zabezpečení dodávek tepla 

a teplé vody ve městě. Přednesený návrh byl konzultován s plánovacím a finančním odborem 

a doporučen ke schválení.144 

Nevhodnost organizačního začlenění výtopen do struktury Komunálních služeb 

byla konzultována v roce 1968 na poradě průmyslového odboru MěNV a bylo doporučeno 

vyřešit záležitost k 1. lednu 1969 formou samostatného hospodářského subjektu. Nový podnik 

měl provozovat výtopny a malé domovní kotelny včetně sekundární sítě.145 Organizačně 

byly výtopny uspořádány jako jednotlivá střediska (jednotlivé výtopny) řízená vrchními mistry 

výtopen a jako celek pod společným vedením KSMP řízené vedoucím provozovny 

a energetikem. V rámci organizace KSMP byly výtopny nesourodým prvkem.146 

V době, kdy byla doporučena reorganizace, na tom byly výtopny v Plzni 

z ekonomického hlediska lépe než v jiných velkých městech. V Pražských teplárnách 

byla např. výrobní cena tepla za 1 Gcal(gigajoule) o 12 % vyšší než v Plzni. Činnost výtopen 

byla přes poskytované dotace po roce 1967 ztrátová. Byl proto proveden rozbor hospodaření 

a předpokládalo se, že na základě reorganizace by bylo možné dosáhnout snížení ztráty 

i ozdravění způsobu provozu. Na ztráty byly poskytovány účelové dotace z centrálních zdrojů. 

V roce 1988 došlo ke změně v záznamu v obchodním rejstříku, název podniku dne 29. prosince 

1988 změněn a společnost zapsána pod novým jménem Tepelné zásobování města Plzně 

                                                           
142 AmP, fond Techn. útvar, MěNV v Plzni, Kart. 229, Zřizovací listina č. j. ra-1/1970 z 30. 12. 1969. Zápis podniku 

do podnikového rejstříku, ze dne 7. 1. 1970, Vývoj zásobování města Plzně elektrickou a tepelnou energií.  

Dále, M. BĚLOHLÁVEK a kol., Plzeň 1945-1970, Plzeň 1971, s. 88–90. 
143 AmP, fond TEZA, kart. 7510, Zpráva pro zasedání rady NV města Plzně č. j. Prům/1223/69, z 30. 10. 1969.  
144 Tamtéž, kart. 7510, Zpráva rady. 
145 AmP, fond TEZA, katr. 4188, Zápis z porady na průmyslovém odboru de dne 24. 6. 1968. 
146 Tamtéž, kart. 4188, Zpráva pro zasedání rady NV města Plzně č. j. Prům/1223/69, z 30. 10. 1969. 
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(TEZA). Po roce 1989 prošel podnik privatizačním procesem a působil pod tímto názvem 

až do jeho zániku.147  

Správní uspořádání podniků bylo za minulého režimu ovlivněno politickou situací 

v zemi. Po druhé světové válce ovlivnila české prostředí výrazná levicová orientace 

společnosti. Došlo k znárodnění, likvidaci soukromého sektoru a zavedení centrálně řízené 

ekonomiky v podobě pětiletého plánování. Výkonnost centrálně plánované ekonomiky 

zaostávala, chyběl prostor pro jakoukoliv konkurenci a přirozenou regulaci trhu, 

což je základním předpokladem pro funkční ekonomiku. Od války proběhlo několik snah 

o nápravu stagnující ekonomiky. První pokus v roce 1968, tzv. „Pražské jaro“, byl násilně 

přerušen zásahem vojsk Varšavské smlouvy. Další snaha o nápravu zaostávající ekonomiky 

ztroskotala v roce 1989, neutěšená situace vyvrcholila revolučními událostmi 17. listopadu 

1989.148 

Polistopadový vývoj umožnil demokratizaci společností, její transformaci a změnu 

politického i hospodářského směřování země. Jedním z hlavních kroků v přechodu 

od plánovaného k tržnímu hospodářství bylo obnovení soukromého sektoru. Toho bylo 

dosaženo privatizací. Ta proběhla v několika krocích, formou velké a malé privatizace a dále 

navrácením majetku v restitucích (restituce se vztahovaly k majetku znárodněném po 25. únoru 

1948). Pravidla převodu majetku byla stanovena privatizačním zákonem 92/1991 Sb. 

„o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby“ schváleným v říjnu 1990 federálním 

shromážděním, českou národní radou a slovenskou národní radou.149 

Malá privatizace probíhala od ledna 1991 do konce roku 1993. Velká privatizace 

postupovala na základě použití více metod. Sem patřily veřejná soutěž, aukce, prodej 

na veřejných kapitálových trzích, převod obcím a veřejně prospěšným organizacím, přímý 

prodej vybranému zájemci. Privatizace proběhla ve dvou vlnách. První vlna kuponové 

privatizace byla zahájena v červenci 1992 a zahrnovala český a slovenský majetek. Druhá vlna 

privatizace se týkala pouze České republiky.150 

                                                           
147 M. BĚLOHLÁVEK a kol., Plzeň 1945-1970, Plzeň 1971. s. 89, 90. 
148Eduard KUBŮ, studie „Obraz české transformace v zrcadle sociologického výzkumu“ 

https://historicalsociology.cuni.cz/HS-29-version1-4kubu.pdf, 21. 10. 2020. 
149 Tamtéž, dále Zákon o malé privatizaci, Zákon č. 92/1991 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-92  

 21. 10. 2020. 
150 E. KUBŮ, studie „Obraz české transformace v zrcadle sociologického výzkumu“ https://historicalsociology.cuni.cz/HS-

29-version1-4kubu.pdf .(21. 10. 2020). 

https://historicalsociology.cuni.cz/HS-29-version1-4kubu.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-92
https://historicalsociology.cuni.cz/HS-29-version1-4kubu.pdf
https://historicalsociology.cuni.cz/HS-29-version1-4kubu.pdf
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Státní podnik Tepelné zásobování byl zařazen do privatizačního programu 

ve druhé vlně. Na základě žádosti města Plzně a souhlasu ministerstva pro správu národního 

majetku bylo rozhodnuto o převodu nemovitého a movitého majetku, se kterým měl právo 

hospodařit státní podnik TEZA. Majetek z vlastnictví České republiky byl převeden (dle zákona 

172/1991 Sb. „o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí“ do vlastnictví města 

Plzně.151 Majetek, ke kterému měl státní podnik TEZA právo hospodaření, byl na základě 

rozhodnutí Ministerstva financí ČR převeden dnem 19. září 1994 do vlastnictví města Plzně, 

město zastoupené majetkovým odborem tento majetek svěřilo do správy státnímu podniku 

Tepelné zásobování města Plzně. 

V říjnu 1995 proběhlo jednání Rady města Plzně ve věci správy majetku města Plzně 

v teplárenství. Na zasedání rada schválila ke dni 31. října 1995 zrušení správcovství městského 

majetku Tepelné zásobování města Plzně. K 1. listopadu 1995 byl tento majetek, určený 

k pronájmu, svěřen do správy příspěvkové organizace Správa infrastruktury města Plzně.152 

Rada města odsouhlasila k 31. prosinci 1995 zrušení státního podniku TEZA bez likvidace153 

a převod podniku bez majetku do akciové společnosti PT, a.s. Při zrušení státního podniku 

Tepelné zásobování města Plzně převzala spol. s.r.o. Green-Therm středisko Světovar. 

Plzeňská teplárna provozovala výtopny až do doby, kdy byly plně nahrazeny novými tepelnými 

zdroji PT, a.s.154  

V roce 1972 byla zahájena stavba nového výtopenského bloku centrálního zdroje, který 

byl po zprovoznění až do privatizace začleněn do správní struktury Západočeských 

energetických závodů v Plzni. V dobách socialismu bylo běžnou praxí, že se teplárny 

začleňovaly do struktury energetických závodů. První etapa teplárny byla do provozu uvedena 

v roce 1977. K 1. dubnu 1977 byly do ZČE včleněny dva provozy řízené jedním společným 

vedením se sídlem v Plzni, závod Plzeň na Doubravecké třídě a provoz Klatovy. Plzeňský 

provoz ZČE převzaly od Energoinvestu a výtopnu Klatovy od Západočeského průmyslu 

masného.155  

Rozhodnutím GŘ ČEZ byly k 1. dubnu 1977 delimitovány na ZČE, k. p. organizační 

a provozní kompetence. Zahrnovaly přípravu provozu, provoz a dokončené a převzaté objekty 

                                                           
151 AmP, fond, TEZA kart., 7510, složka Rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 19. září 1994, č. j. 124/46 308/94.  
152 Tamtéž, kat. 7510, Usnesení Rady MP č. 469 ze dne 28. 9. 1995,  
153 Zák. č, 111/1990 Sb., provedeno dle tohoto zákona. 
154 PT, a.s., spisovna, prot. č. 42/2 TEZA slučování, Ministerstvo financí ČR Rozhodnutí (Ministerstvo financí ČR rozhodlo o 

převodu majetku z vlastnictví Č do vlastnictví města Plzně, jednalo se o majetek, k němuž měl právo hospodaření státní 

podnik TEZA, v době převodu právo hospodaření stále trvalo). 
155AmP, 60 let Západočeských energetických závodů, Sborník, Plzeň, 1979, s. 38. 
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a soubory objektů teplárny Plzeň včetně veškeré dokumentace. Zároveň byly k tomuto datu 

převedeny na provozovatele i pracovníci teplárny dle zásad stanovených v protokolu. 

Na základě dohody byly stanoveny veškeré podmínky o provozu teplárny.156 Dle předpokladu 

bylo počítáno s tím, že centrální zdroj tepla bude vytápět zhruba 27 tisíc bytů v Plzni.157 

V rámci delimitace Teplárenského závodu bylo ustanoveno jeho vedení, prvním ředitelem 

závodu byl jmenován Ing. Jiří Milsimer, vedoucím výroby Ing. Václav Šimice, vedoucím 

provozu Ing. Jiří Svatuška, vedoucím údržby Přemysl Komrska a ekonomem Jiří Jakubčík. 

Vedoucím výtopny v Klatovech byl Ing. Václav Černý.158 

Plzeňský centrální zdroj sestával ze tří horkovodních kotlů. Jednalo se o roštové uhelné 

kotle ČKD Tatra R 30 H s nuceným oběhem vody o výkonu 35 MW (30 Gcal/hod). 

Teplonosným mediem byla horká voda o parametrech 160/90 °C, tepelné sítě byly provedeny 

převážně v prefabrikovaných kanálech, v sídlišti Lochotín v kolektorech. V Klatovech 

byly v provozu tři parní kotle, které zásobovaly teplem sídliště a dodávaly technologickou páru 

podnikům. Jako palivo byl v Klatovech používán mazut.159 

Závěrečná jednání o podmínkách delimitace Teplárenského závodu v Plzni proběhla 

v prvním čtvrtletí 1977. Mezi koncernovým podnikem Energoinvest Praha a Západočeskými 

energetickými závody Plzeň byla dohodnuta působnost teplárny a strany se dohodly 

na finančním plánu a plánu nákladů výkonů na rok 1977.160 Definitivní podoba dohody 

o delimitaci byla stanovena 29. března 1977. Teplárenský závod zpočátku zásoboval teplem 

z centrální části oblast severní části Plzně, sídliště (Lochotín, Košutku, Bolevec), střed města, 

dodával technologickou páru pivovaru a železničním opravnám ŽOS. V severní části města byl 

v tepelných špičkách provozován dodatkový zdroj Košutka.161  

Po roce 1989 byla teplárna stejně jako podnik TEZA zařazena do druhé privatizační 

vlny na základě privatizačního projektu. Koncem dubna 1990 došlo na základě požadavku 

Občanského fóra závodu k předání funkce ředitele závodu a jmenování nového ředitele, který 

byl vybrán v konkurzním řízení. V době předání funkcí bylo závodem spravováno zařízení 

I. a II. etapy, úsek rozvodu tepla, výtopna Klatovy, vodní elektrárna Hracholusky, dodatkový 

zdroj Košutka a vodní elektrárna Darová, což bylo nejstarší energetické vodní dílo 

                                                           
156 PT, a.s., spisovna, protokol 15/8/1999, poř. č. 8, Delimitace, Protokol o delimitaci přípravy provozu teplárny Plzeň I. 
157 Pravda, (regionální deník), roč. 65, č. 268, 12. listopad 1984, „Výstavba před dokončením“, s. 1, s. 2. 
158 V. FREMR – J. BARTÁK, ZČE Lidé a doba, Plzeň 2006, s. 130–131. 
159 Tamtéž, s. 130–131. 
160 PT, a.s., spisovna, protokol 15/8/1999, poř. č. 8, Delimitace, Dohoda ze dne 23. 3. 1977. 
161 Tamtéž. Tamtéž, Zápis z jednání z 29. 3. 1977. Delimitace provozu a výkonu správy teplárny od EGI na ZČE Plzeň k 1. 4. 

1977. 
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v Západočeském kraji. Strojní zařízení elektrárny Hracholusky se nacházelo v objektu Povodí 

Vltavy. Za užívání objektu byl placen nájem.162 Oddělením teplárenského závodu od ZČE 

vznikla od 1. ledna 1994 akciová společnost, která začala působit pod názvem 

Plzeňská teplárenská, a.s., ta nadále zajišťovala správu tepelného zařízení. Převážná část 

majetku (80,5 %) byla převedena na město Plzeň a zbývající část byla rozdělena v kuponové 

privatizaci a vložena do zaměstnaneckých akcií.163 

Součástí tepelných soustav jsou horkovodní napáječe propojené tepelnou sítí. První 

trasa teplovodu, vybudovaná v letech 1948-1950 Škodovými závody, v té době již Závody 

V. I. Lenina (ZVIL), byla začleněna do správní struktury ZČE Plzeň. 164 Začlenění do struktury 

ZČE souviselo s charakterem všeužitečnosti podniku, tento statut Škodovka neměla, 

nepříslušelo jí proto provozovat činnosti související s rozvodem energií. 165 Tepelné sítě 

a výměníkové stanice zřízené městem v době výstavby lokálních výtopen byly spravovány 

správci těchto výtopen, Komunálními službami města Plzně, přejmenované později 

na Teplárny města Plzně. (blíže v kapitole ke správě tepelných zdrojů). 

Na tepelnou rozvodnou síť TEZA byly kromě vlastních výměníkových stanic napojeny 

také cizí výměníkové stanice, vybavené měřidly tepelné energie, které byly udržovány jejich 

majiteli. Pro tyto výměníky TEZA zajišťovala pouze primární dodávku tepla.166 Měřidly byly 

osazeny také všechny vlastní výměníkové stanice. V roce 1991 byla vydána vyhláška 

č. 186/1991 Sb., která ukládala, že k 1. září 1993 musí být každá výměníková stanice osazena 

také objektovým měřidlem tepla.167 Od roku 1974 byly všechny výměníkové stanice, které 

provozovala TEZA, vybaveny automatickou regulací teploty. TEZA v té době patřila k prvním 

v republice s touto regulací. V roce 1985 řešilo vedení výtopen instalaci dispečerského 

systému, který by usnadnil operativní řízení tepelné sítě a také práci obsluhy zařízení.168 

Tepelná síť vybudovaná v době výstavby centrálního zdroje náležela po dostavbě 

do správy ZČE, Teplárenský závod Plzeň. Jednalo se především o nové sídliště v severní části 

města, dále pak střed města a část sítí na Borech, kde teplárna spravovala a provozovala 

                                                           
162 PT, a.s., spisovna, protokol č. 37/33/2001, Protokol o předání a převzetí funkce ředitele teplárenského závodu. 
163 PT, a.s., Výroční zpráva (dále VZ) 1994, 6–7. 
164 SOA v Plzni, fond ZČE, kart. 453, neuspořádáno, dopis Západočeským elektrárnám „Teplovod mezi závodem Plzeň a 

závodem v Doudlevcích“ ze dne 19. 3.  
164 AmP, fond TEZA, Slučování – 194. 
165 Zákon 438/1919 9Sb. 
166 AmP, fond TEZA, Slučování – s PT a.s., kart. 7522, P 
166 AmP, fond TEZA, Slučování – s PT, a.s., podnikatelský plán duben 1995, s. 16. 
167 Tamtéž, kart. 7522, Podnikatelský plán duben 1995, s. 16.  
168 PT, a. s., spisovna, složka Slučování TEZA, Přehled o Tepelném zásobování města Plzně z 20. 6. 1985. 
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primární tepelnou síť. Teplárna zajišťovala rozvod tepla primární sítí do výměníkových stanic 

odběratelů. Výměníkové stanice teplárna neprovozovala, ty byly provozovány majiteli těchto 

stanic. Organizační struktura závodů byla definována organizačním schématem, vydaném 

na základě směrnice.169  

3.3 Organizační struktura TEZA 

 

Schéma 1: Organizační struktura TEZA před privatizací. 

 

Schéma 2: Organizační struktura TEZA po privatizaci. 

 

                                                           
169 Tamtéž, spisovna, protokol 15/7 /1999, č. 7, Výběr z tisku, podkladový text pro rozhlasové vysílání. 
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Zdroj: AmP, fond TEZA, Vnitřní směrnice, Organizační řád, kart.7510. PT a.s., spisovna, 

protokol 42/2/ 1999, schéma 1 a 2. 

 

Ze dvou schémat výše (č. 1 před privatizaci a č. 2 po privatizaci) je patrná struktura 

podniku TEZA, který provozoval a spravoval lokální výtopny, jejichž zřizovatelem bylo město 

Plzeň. Činnost podniku byla řízena organizační normou, vydanou ředitelem podniku dle zásad 

„Statutu podniku“, který byl schválen usnesením plenárního zasedání NV města Plzně 

12. 6. 1984. O změnách a doplňcích organizačního řádu rozhodoval ředitel. Organizační řád 

stanovoval zásady řízení podniku, organizační uspořádání podniku včetně působnosti 

jednotlivých útvarů a základní povinnosti nadřízených a zaměstnanců. Přílohou organizačního 

řádu je organizační schéma podniku. Organizačně byl podnik členěn po vertikální linii 

na jednotlivé organizační stupně. Schémata zobrazují organizační strukturu v době 

před sloučením s PT, a.s., která byla zástupci města Plzně projednána v roce 1994.170 

Schéma 3: Organizační struktura po fúzi podniků Plzeňská teplárenská, a.s. a TEZA Plzeň. 

 

Zdroj: PT, a.s., Výroční zpráva 1997, s. 4. 

 

                                                           
170 AmP, fond TEZA, kart. 7510, Vnitřní směrnice, Organizační řád. 

 PT, a.s., spisovna, Vnitřní směrnice, protokol 42/2/ 1999. 
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Schéma č. 3 znázorňuje organizační strukturu po fúzi Tepelného zásobování města 

Plzně (TEZA) a Plzeňské teplárenské, a.s. Po sloučení vznikl nový útvar distribuce, jeho 

ředitelem byl jmenován stávající ředitel TEZA Ing. Jiří Sobota.171 

Schéma 4: Soustava centrálního zásobování teplem (CZT). 

 

Zdroj: PT, a.s., spisovna. Útvar technického rozvoje. Protokol 42/1999.Koncepce tepelných 

sítí. 

Schéma soustavy CZT (soustava centrálního zásobování teplem) Plzeň znázorňuje 

rozložení a propojení tepelných zdrojů na celém území města Plzně. Soustavu CZT 

tvoří tepelné zdroje, výměníky tepla a tepelné napaječe, propojené horkovodním a parovodní 

potrubím, kterými je tepelná energie v podobě horké vody a páry rozváděna odběratelům.172 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 PT, a.s., VZ 1997, s. 4. 
172 PT, a s., spisovna, Útvar technického rozvoje, protokol 42/2/1999, Koncepce tepelných sítí. 
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Přehled vedoucích pracovníků TEZA: 

Milan Nevole    1. 1.1970–31. 3. 1970  

Ing. Jaroslav Reisinger  1. 4. 1970–9. 4. 1982 

Ing. Josef Pojar  19. 6. 1982–30. 6. 1990 

Ing. Jiří Škaloud  1. 7. 1990–30. 4. 1992 

Ing. Jiří Sobota  1. 5. 1992–31. 12. 1995. 

Zdroj: Jitka JANEČKOVÁ, Archivní pomůcka, TEZA 1996–1998. 

Podnik Tepelné zásobování města Plzně spravující městské výtopny v Plzni prošel 

od svého vzniku několika organizačními změnami. Ve vedení se vystřídalo několik řídících 

pracovníků. Vedoucím výtopen KSMP v roce 1970, kdy byl podnik zapsán do OR pod názvem 

„Teplárny města Plzně“, se stal Milan Nevole, který zároveň zastával pozici energetika. 

Dne 1. dubna 1970 byl vystřídán nově jmenovaným ředitelem Ing. Jaroslavem Reisingerem, 

který v této funkci setrval do počátku dubna 1982, kdy byl vystřídán Ing. Josefem Pojarem. 

Ten zastával post ředitele osm let až do 30. června 1990, kdy jej vystřídal od 1. července 1990 

Ing. Jiří Škaloud, který jej zastával necelé dva roky. Posledním ředitelem tepelného zásobování 

byl jmenován Ing. Jiří Sobota, který ve funkci ředitele pokračoval i po fúzi s Plzeňskou 

teplárenskou a.s., a setrval zde do konce roku 1995, kdy odešel do důchodu. 
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Schéma 5: Organizační schéma Teplárenský závod Plzeň. 

Zdroj: PT, a.s., spisovna, protokol č. 12/1999, Směrnice a příkazy ředitele závodu Příkaz 

č. 14.173 

                                                           
173 PT, a.s., spisovna, protokol č. 12/1999. Směrnice a příkazy ředitele závodu Příkaz č. 14. 
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Schéma 6: Organizační schéma provozu Klatovy. 

174 

Zdroj: PT, a.s., spisovna, protokol č. 12/1999, Směrnice a příkazy ředitele závodu č. 20, 

Teplárenský závod Plzeň, a Výtopna Klatov z roku 1994. 

                                                           
174 PT, a.s., spisovna, protokol č. 12/1999. Směrnice a příkazy ředitele závodu č. 20, Teplárenský závod Plzeň 

a Výtopna Klatovy z roku 1994. 
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Dvě schémata výše představují organizační strukturu Teplárenského závodu Plzeň 

a výtopny v Klatovech, oba podniky patřily po uvedení do provozu do struktury ZČE. Po 

delimitaci Teplárenského závodu bylo v roce 1984 v souladu s organizačním řádem ZČE 

vydáno organizační schéma závodu. Působnost jednotlivých útvarů stanovoval organizační řád 

koncernového podniku ZČE.  

Ředitelé teplárenského závodu 1976–1993 

Ing. Jiří Milsimer 

František Pecháček 

Ing. Karel Hrubý  

Prvním ředitelem Teplárenského závodu v Plzni byl jmenován Ing. Jiří Milsimer, 

jako druhý zastával funkci František Pěchouček. Koncem dubna 1990 byl z funkce ředitele 

odvolán a na místo ředitele byl na základě výběrového řízení jmenován Ing. Karel Hrubý, 

viz kapitola po privatizaci.175Po roce 1989 byl Teplárenský závod Plzeň zařazen do druhé vlny 

privatizace. K 1. lednu 1994 změnil závod právní formu. Oddělením od státního podniku ZČE 

na základě schváleného privatizačního projektu vznikla akciová společnost. Svou činnost 

Plzeňská teplárenská, a.s. zahájila s novým organizačním složením. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 AmP, Sborník 60 let Západočeských energetických závodů. Plzeň 1979, str. 38. 
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3.3.1 Organizační struktura Akciová společnost Plzeňská teplárenská, a. s.  

 

Schéma 7: Organizační struktura Plzeňská teplárenská a.s. 1994. 

 

Zdroj: PT, a.s., spisovna. Výroční zpráva r. 1994. 176. 

 

Po vzniku akciové společnosti byl formou „Příkazu ředitele“ vydán nový „Organizační 

řád akciové společnosti“ Organizační řád byl vydán s účinností ke dni vzniku společnosti 

dne 1. ledna 1994. Struktura společnosti je tvořena orgány společnosti, kterými jsou valná 

hromada, představenstvo a dozorčí rada. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, 

složená ze všech přítomných akcionářů. Statuárním orgánem je představenstvo, které jedná 

jménem společnosti, řídí její činnost. Řízení činnosti a jednání probíhá buď společně všemi 

členy představenstva, nebo jedním členem, který byl k tomuto úkolu písemně pověřen 

představenstvem a.s. Výkon se přitom vždy řídí jednacím řádem představenstva, vydaným 

                                                           
176 PT, a.s., spisovna. VZ 1994, s. 5. 
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k datu založení společnosti a Stanovami a.s. Členové představenstva společně nebo společně 

předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem 

písemně pověřen, mohou podepisovat dokumenty za společnost. Podepisování probíhá podle 

zásad stanovených organizačním řádem. Nejvyšším kontrolním orgánem akciové společnosti 

je dozorčí rada. 

Organizační strukturu akciové společnosti dále tvoří jednotlivé odborné útvary. 

Po založení společnosti sem patřil výrobní útvar, technicko-investiční a obchodní útvar. 

V jejich čele stojí vrcholný management, tvořený ředitelem společnosti a jeho zástupci. Širší 

vedení společnosti jedná a plní úkoly na základě podkladů užšího vedení společnosti. Všechna 

oprávnění vedoucích pracovníků jsou obsažena v organizačním řádu. Teplárna v čele 

s vrcholným managementem je základní výkonnou jednotkou.177 

Ředitelé a generální ředitelé akciové společnosti 1994-2018  

Ředitelé 

Ing. Karel Hrubý   1994–1995 

Generální ředitelé  

Ing. František Viták  1996–1997 

Ing. Josef Wenig  1997–2001 

Mgr. Tomáš Drápela   2002–2019 

Finanční, obchodní, ekonomičtí ředitelé  

Ing. Karel Dostál  1994–1995 (zástupce ředitele pro ekonomiku a finance) 

Mgr. Tomáš Drápela  1996–2001 (finanční ředitel) 

Ing. David Hoffmann   2004 do ledna 2007 

Ing. Marek Netrval  únor 2007–2008 

Ing. Helena Jahnová   od 2009–dosud 

Výrobní ředitelé  

Ing. Zdeněk Dongres 1994–2017 (zástupce pro provoz a údržbu, od r. 1996 výrobní 

ředitel) 

                                                           
177 PT, a.s., spisovna. Příkaz ŘZ, Organizační řád vydaný s účinností od 1. ledna 1994. 
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Ing. Jan Skřivánek  2017–dosud 

Obchodně techničtí ředitelé  

Ing. Jaroslav Kokoška 1994–1995 (zástupce ředitele pro techniku a rozvoj, od 1997 

investiční ředitel) 

Ing. Ladislav Rouspetr 1996 (obchodně technický ředitel) 

Karel Kocáb   2000 (obchodně technický ředitel) 

Ing. Josef Wenig  2002–2007 

Ing. Jiří Holoubek  2008 do května 2014 

Jakub Vojta, BBS  červen 2014–dosud 

Ředitelé útvaru distribuce 

Ing. Jiří Sobota  1996–1997 

Ing. Bohumil Fíla  1998–1999 

Ředitel útvaru služeb 

Ing. Vojtěch Kuchyňka 1996 

Zdroj: PT, a.s., spisovna, Protokol č. 37/32 Protokol o předání a převzetí funkce ředitele závodu, 

Výroční zprávy 1994–2020. 

Dne 23. dubna 1990 došlo na základě požadavku OF závodu ke změně ve vedení 

společnosti. Dosavadní ředitel pan František Pěchouček byl uvolněn z funkce, kterou převzal 

nově jmenovaný ředitel Ing. Karel Hrubý, vybraný na základě konkurzního řízení.178 V roce 

1996 jej ve funkci krátce vystřídal Ing. František Viták. V roce 1997 jej ve funkci nahradil 

předseda představenstva, Ing. Josef Wenig, který byl dlouholetým zaměstnancem Škoda 

Energetika.179 K 31. prosince 2001 na pozici generálního ředitele rezignoval. Nového 

generálního ředitele představenstvo společnosti jmenovalo k 1. lednu. 2002. Stal se jím člen 

představenstva a dosavadní finanční ředitel Mgr. Tomáš Drápela, který ve funkci setrval 

až do konce roku 2019. V roce 1918 došlo k fúzi sloučením Plzeňské teplárenské, a.s. 

a Plzeňské energetiky, a.s. a v roce 2020 byl generálním ředitelem jmenován 

Ing. Václav Pašek, Ph.D., který v energetice dlouhodobě působí.180 

                                                           
178 PT, a.s., spisovna, protokol č. 37/32. Protokol o předání a převzetí funkce ředitele závodu. 
179 PT, a.s. spisovna. VS 1999, s. 15. 
180 Tamtéž, VS 2001, s. 11, VS 2018, s. 4, VS 2020, s. 8. 
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3.4 Koncepce teplofikace města a příprava výstavby centrálního zdroje 

 

Po skončení druhé světové války se zástupci města začali zabývat přípravou směrného 

územního plánu. O teplofikaci Plzně se uvažovalo již v prvním směrném plánu hned po válce. 

Jeho vypracování bylo zadáno na základě usnesení Rady ÚNV statutárního města Plzně 

v březnu 1948 architektům Ing. Arch. Dr. Jindřichu Krisemu a Františku Sammerovi. 

Tato verze zpracování byla později připomínkována a byla vyhodnocena jako nejasná 

a neúplná.181 O stavbě centrálního zdroje se uvažovalo již v roce 1948. V té době se město 

začalo otázkou teplofikace zabývat intenzivněji. V následujícím roce proběhla jednání mezi 

zúčastněnými stranami a bylo dohodnuto, že stavbu teplárny provede firma Energostav, n. p., 

se sídlem v Praze. Projektování teplovodní sítě bylo zadáno Energoprojektu, n. p., se sídlem 

v Praze a hotové dílo měl převzít budoucí provozovatel ČEZ.182 Teplárna měla být postavena 

nejpozději do konce roku 1952. Zatím však nebylo dohodnuto místo stavby, hovořilo se o dvou 

možných lokalitách, U Ježíška a u řeky Úslavy v prostoru za dílnami ČSD v Plzni.183  

Navrhovaná varianta stavby centrálního zdroje nakonec nebyla realizovaná, čemuž 

se ani nelze divit. Z analýzy dochované dokumentace je zřejmé, že příprava probíhala značně 

neorganizovaně. Zejména spolupráce se správními orgány zpočátku selhávala. Dlouho 

například nebyl definitivně určen pozemek pro stavbu teplárny. Pomalý posun v řešení 

zásobování města teplem měl samozřejmě více příčin. Jedním z hlavních důvodů byly pozdní 

příprava směrného plánu a nejasné požadavky průmyslových podniků, které měly 

být výhledově na tepelný zdroj napojeny. Bez vyřešení těchto zcela zásadních požadavků 

nebylo možné otázku zásobování teplem řešit a začít s výstavbou. Plánování projektu takového 

rozsahu, jako byla městská teplárna, vyžadovalo důkladný rozbor a analýzu potřeb města.184 

Zásobování teplem se řešilo a projednávalo opakovaně. Během let 1955–1957 byl vyhodnocen 

stav tepelných zdrojů ve městě. V té době se na území města nacházely dvě průmyslové 

teplárny (ZVIL a Plzeňských pivovarů a další kotelny průmyslových podniků) a byla prověřena 

                                                           
181 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, fond Stavoprojekt, kart. 1., Soubor dílčích zpráv, zpráva o dosavadním postupu práce na 

dílčím plánování města Plzně. 
182 Sborník archivních prací, ročník XXXVIII., Praha 1988, Alena FEJLKOVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností 

resortu energetiky v Československu v letech 1945–1969, (Energostav, n. p. byl stavební závod, s působností pro české kraje. 

Jeho úkolem bylo řízení, zajišťování a provádění montáží ve vlastní režii pro elektrárny, teplárny a rozvodny dle plánovaných 

termínů. Energoprojekt, n. p. byl projektový závod s celostátní působností společný pro Československé závody těžkého 

strojírenství a ČEZ. Zajišťoval projektování energetických zařízení), s. 495.  
183 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Západočeské elektrárny, kart. 453, složka Teplárny – korespondence z jednání mezi 

jednajícími stranami – korespondence ZČE – dopis adresovaný Vojenské nemocnici v Plzni č. j. 6836/49-106/Šev, ze 17. 5. 

1949, dopis adresovaný Českým energetickým závodům č. j. 8690/4 1211 d/Jv, z 16. 4. 1949. 
184 AmP, fond Plánovací odbor NVmP, kart. 229, Energetické rozvodné závody-zásobování Plzně elektrickou energií 1958-

1968.  
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možnost jejich využití pro zásobování teplem. Tato varianta byla zavržena, neboť tepelné zdroje 

byly v té době již zastaralé. 185 

V době revize SÚP v roce 1962 byly v Plzni v provozu dvě teplárny Škodovky, teplárna 

Plzeňských pivovarů vytápějící vlastní provozy, kotelna Západočeských papíren zajišťující 

vlastní závod a závodní byty, výtopna Světovar a zhruba 570 dalších kotelen. V těchto 

tepelných zdrojích včetně dalších průmyslových závodů byly provozovány středotlaké 

a vysokotlaké kotle, přičemž 40 % kotlů dosluhovalo a bylo je nutno vyřadit z provozu. 

V přehledu níže jsou uvedeny počty a typy kotlů s rokem výroby, které byly v Plzni v roce 1962 

v provozu, viz přehled na následující straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 SOA v Plzni, fond Stavoprojekt, kart. 1, Soubor dílčích zpráv, zpráva o dosavadním postupu práce na dílčím plánování 

města Plzně, dále kart. 2, Technicko-hospodářské a architektonické směrnice pro plánování rozvoje města Plzně, díl 5., 

inženýrskotechnické zařízení, vysvětlující část. 
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Tabulka č. 2:  Přehled typů kotlů v provozu k roku 1962 a rok výroby. 

Typ kotle Počet kotlů v provozu Rok výroby 

Tischbein 10 1898-1924 

Babcocks Wilcox 5 1920-1925 

Cornwald  3 1910 

Garbe   2 1916 

Schwarzkopf  1 1912 

Landschier  5 1915 

J. F. Podpěra  1 1906 

Unra a spol. 2 1909-1910 

Schiler a Jamart 1 1930 

Škoda   8 1924-1948 

Praga   4 1922 

Roučka 7 1951-1957 

Karel Gasch  1 1917 

Kolben Daněk  2 1922 

Zdroj: AmP, Směrný územní plán 1963-1964.186 

V tabulce výše jsou uvedeny kotle, které byly v provozu v průmyslových podnicích 

na území města Plzně v roce 1962. Část zařízení byla v té době vzhledem k jeho stáří 

již na konci životnosti, jak je z přehledu patrné. 

 V rámci příprav územních plánů byla zpracována řada studií. Do roku 1972, 

 kdy byla stavba centrálního tepelného zdroje zahájena, jich bylo zpracováno celkem jedenáct. 

                                                           
186 AmP, fond Hlavního architekta města Plzně, kart. 4950, SÚP 1963–1964, svazek II, přehled s. 566–572.  

Urbanistické středisko města Plzně, Edice: informace – 3, 1972, i. č. 477/1Teplárna města Plzně, koncepce a příprava 

výstavby, s. 2–4. 
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Zvažovaly se různé varianty (rozdělené zdroje, domovní kotelny, výtopny a malá teplárna 

versus centrální zdroj).187 Během plánování stavby bylo navrhováno několik lokalit 

pro umístění centrálního tepelného zdroje. Pivovarská pole, lokalita U Ježíška, prostor u Úslavy 

a Slovany, oblast průmyslové zóny. Vzhledem k podmínkám, které musela lokalita splňovat 

(dostatek místa, doprava paliva, ukládání strusky, dostatečný zdroj vody), byla nakonec 

vybrána lokalita Pivovarská pole. Umístění teplárny vzešlo z požadavků Směrného územního 

plánu města Plzně schválené usnesením č. 194 ze dne 8. června 1966. Rozhodnutí pro umístění 

stavby teplárny vydal Národní výbor města Plzně, viz „Územní rozhodnutí č. 1297 ze dne 

5. června 1970 “.188 

Z podkladů ke schválení směrného územního plánu (dále SÚP) pro Plzeň v roce 1964 

je zřejmé, že město plánovalo další rozsáhlou bytovou výstavbu v Plzni. Z urbanistického 

a hygienického hlediska byla na základě kladného stanoviska doporučena oblast Severní 

předměstí. V plánovaném výhledu se předpokládalo, že před zahájením vlastní bytové výstavby 

bude nutné vybudovat tepelný zdroj.189 Návrh plánu koncepce zásobování teplem vycházel 

z revize stávajících tepelných zdrojů v roce 1962. V té době byly v Plzni v provozu 

dvě teplárny Oborového podniku Škoda a dalších 570 kotelen. Z toho počtu mělo zůstat 

dle směrného plánu v provozu 19 většinou průmyslových kotelen. Dodávku tepla ze zrušených 

kotelen měla nahradit dodávka z nového centrálního tepelného zdroje, teplárny na Pivovarském 

poli.  

Většina kotelen kromě větších výtopen byla konstruována na spalování koksu 

nebo kvalitního uhlí. Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení těchto kotelen postupně dožívalo, 

bylo nutné rozhodnout o jejich náhradě za ekonomičtější a technicky vyhovující zdroj. 

Jako nejvhodnější varianta byla navržena kogenerace výroby tepla a elektrické energie. 

V souvislosti s výstavbou tepelného zdroje bylo počítáno i s výstavbou dalších tepelných sítí.190 

Součástí projektu byl parovod pro rozvod tepla pro průmyslové podniky tlaku 12 at (atmosfér), 

                                                           
187 Tamtéž, s. 2–4. 
188 Tamtéž, s. 4–6. 
189 AmP, fond Hlavního architekta města Plzně, (nový název Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) kart. 4950, Materiály ke 

schválení územního směrného plánu města materiál na veřejné schůze 1964-1966, s. 8, (Na základě propočtu bytové potřeby 

byl plán výstavby rozdělen do dvou etap řešení bytového problému. Výhled pro I. etapu byl stanoven do roku 1970, přičemž 

se vycházelo z několika údajů, počtu neuspokojených žádosti (5000 žádostí), snížení dojížďky do Plzně (6700 bytů) a bytový 

odpad, asanace a demolice (4500 bytů). Celkem to znamenalo výstavbu 16200 bytů. Z propočtu pro další etapu, který měla 

následovat v období 1971-1980 vycházelo, že bude potřeba postavit nejméně 19300 bytů. Státní plánovací komise, která 

údaje posuzovala, je však považovala za nadhodnocené) i. č.5/1–5, rozsah 1964–1965, s. 8, s. 10. 
190 Tamtéž, Zpráva k SÚP Města Plzně II, Zásobování teplem s. 564–565. 
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které jsou vzdáleny do 1,5 km, a horkovod o tepelném spádu 180 /80 °C, který propojí okrajové 

horkovodní výtopny.191 

Nový aktualizovaný plán zásobování města Plzně teplem vycházel z revidovaného 

směrného plánu města z roku 1957. Část SÚP zabývající se zásobováním tepla byl zpracován 

na základě tehdejšího stavu tepelných zdrojů do r. 1962. Počítalo se s tím, že většina nově 

postavených bytů bude vybavena ústředním topením. Statistika zpracovaná k 1. březnu 1950 

na základě sčítání lidu o stavu bytového fondu po bombardování města zaznamenala, 

že bylo vyřazeno 7661 bytů, z toho 3768 zcela nevyhovujících.192 K datu sčítání lidu bylo 

v Plzni 42075 bytů, z toho 336 z nich se nacházelo ve sklepních prostorách, 874 v suterénu 

a 1902 v podkroví. Během okupace nebyl bytový fond prakticky udržován a byty se nalézaly 

v dosti žalostném stavu. Po osvobození nezbývalo na obnovu bytového fondu mnoho prostoru, 

protože pozornost byla věnována především obnově průmyslu. Úroveň vybavenosti bytů byla 

velmi nízká, viz přehled na následující straně.193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 AmP, fond Hlavního architekta města Plzně, kart. 4950, studie, Stav a potřeby občanské vybavenosti 1961, s. 26. 
192 Tamtéž, v roce 1949 bylo předáno do užívání pouze 18 bytových jednotek, s. 13. 
193 Tamtéž, studie, Stav a potřeby bytové a občanské vybavenosti 1961, s. 13. 
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Tabulka č. 3: Přehled vybavenosti bytů českých krajských měst. 

město koupelna splachovací 

WC 

vodovod Ústřední 

topení 

Praha 49,15 61,73 73,82 12,24 

Brno 45,02 60,50 75,42 12,04 

Olomouc  45,07 63,59 77,48 6,10 

Gottwaldov 56,13 62,59 71,42 13,69 

Ústí nad 

Labem 

37,04 53,61 69,61 10,62 

Liberec 33,52 45,58 66,92 8,27 

Karlovy 

Vary 

26,89 49,17 65,72 9,25 

Ostrava 24,83 42,69 63,97 6,41 

Jihlava 21,82 38,82 57,53 2,99 

Hradec 

Králové 

35,00 42,14 56,47 7,97 

Pardubice 29,11 38,62 51,57 4,84 

Plzeň 27,04 39,88 51,24 3,05 

České 

Budějovice 

25,12 38,95 50,74 3,51 

Zdroj: Studie „Stav a potřeby bytové a občanské vybavenosti 1961“, z přehledové tabulky 

vybavenosti bytů ve městech v českých krajích dle stavu k 1. březnu 1950.194  

Z výše prezentovaného přehledu v tabulce je patrné, že v roce 1961 nebyla situace 

z hlediska vybavenosti bytů uspokojivá. Plzeň na tom v tomto směru nebyla vůbec dobře. 

                                                           
194 Tamtéž, kart.  4950, Vybavenost bytů k 1. 3. 1950, s. 9–10. 
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V občanské vybavenosti se nacházela na jedné z posledních pozic. V tabulce je uveden přehled 

vybavenosti bytů českých krajských měst k datu sčítání lidu uskutečněného v roce 1950 

v procentech. 

Před zastupiteli města stál nelehký úkol, vyřešit teplofikaci města a najít provozně 

nejekonomičtější řešení, které bude zároveň odpovídat tehdejším požadavkům energetiky. 

Z provedených studií jednoznačně vyplynulo, že nejvýhodnějším řešením je zásobování města 

z jednoho centrálního zdroje. Ten se jevil jako nejekonomičtější. Směrný územní plán města 

Plzně, který zahrnoval řešení teplofikace, byl schválen usnesením vlády č. 194 

ze dne 8. června 1966. Do roku 1972 byla dodávka tepla v Plzni v zásadě řešena ze dvou zdrojů: 

z výtopen Teplárny města Plzně a teplárny Škoda – ELÚ III.195 

Tepelný zdroj měl splňovat přísné požadavky. Po zprovoznění bylo požadováno dodržet 

všechny platné technické normy pro provoz takovéhoto zařízení a přispět k zásadnímu snížení 

exhalací v ovzduší. Investor se měl zaručit, že vliv teplárny na čistotu ovzduší 

bude co nejpříznivější. Kotelní jednotky měly být dle požadavku osazeny odlučovači popílku 

s takovou účinností filtrů, která zajistí, že úlet popílku nepřesáhne 2 % tuhých částic 

odcházejících ze spalovacího prostoru kotlů.  

Problematická byla likvidace kysličníku siřičitého. V té době existovala jediná možnost, 

jak tento problém vyřešit, a sice postavit co nejvyšší komín, aby došlo k maximálnímu rozptylu 

exhalací.196 Investor původně předpokládal stavbu 150 m vysokého komína. Tato výška 

byla stanovena s ohledem na letecký provoz. Po vyhodnocení klimatických poměrů v Plzni 

bylo dohodnuto zvýšení komína na 170 m, čímž se překoná tzv. inverzní vrstva a dosáhne 

se snížení koncentrace kysličníku siřičitého o cca 30 % oproti původní výšce. Po dokončení 

plánované teplofikace se předpokládalo snížení celkové emise popílku do ovzduší o 62 %, 

což mělo přinést snížení prašného spadu ve městě.197 

Jedním ze zásadních úkolů bylo zajištění dostatku paliva pro teplárnu, 85 % kotlů 

bylo v té době zařízeno na spalování koksu. Dodávky bylo nutno vyřešit co nejekonomičtěji 

v souladu se Směrným územním plánem. Vzhledem k předpokládanému nárůstu spotřeby 

paliva po dostavbě jednotlivých etap teplárny se plánovaly dodávky uhlí z HDBS 

(Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov). Zvažována byla i kapalná paliva, ohledně této 

                                                           
195 AmP, Útvar Hlavního architekta města Plzně, Urbanistické středisko města Plzně, i. č. 477/1.  

Teplárna města Plzně, Koncepce a příprava výstavby, Edice: informace – 3, 1972, s. 4. 
196 Tamtéž, Koncepce a příprava výstavby, s. 6. 
197 Tamtéž, s. 7. 



68 
 

možnosti jednal NV města Plzně a firma Energoinvest, tato jednání však nebyla úspěšná. 

Záležitost palivové základny po roce 1971 projednával také Městský výbor KSČ. Ten striktně 

přikázal, že musí být využity místní zdroje, tj. sokolovská hnědouhelná pánev. Předpokládaná 

roční spotřeba paliva pro jednotlivé etapy činila 122 000 t pro I. stavbu, 330 000 t 

po zprovoznění II. stavby, 520 000 t po III. stavbě a 900 000 t po dokončení IV. stavby.198 

Výstavba městské teplárny byla zařazena jako důležitý, závazný úkol investiční 

výstavby v pětiletém plánu pro léta 1971–1975 a 1976–80 jako investice Českých 

energetických závodů, přičemž přímým investorem byl Energoinvest Praha. Výstavba byla 

naplánována etapovitě a zařazena do volebního programu jako podmínka komplexní bytové 

výstavby.199 Původní plán předpokládal, že všechny čtyři etapy budou realizovány a předány 

do provozu v roce 1982.  

Před zahájením stavby centrálního tepelného zdroje v roce 1972 zajišťovaly 

na území Plzně dodávku tepla městským podnikům a obyvatelům následující tepelné zdroje: 

- Teplárna ELÚ I. a III. (v roce 1972 Závody V. I. Lenina) zásobovala vlastní závod 

a prostřednictvím horkovodu oblast jižního předměstí a ETD. 

- Teplárna Plzeňských pivovarů zásobovala pivovar. 

- Výtopna Světovar o výkonu 20 Gcal/hod*200zásobovala část sídliště Slovany. 

- Výtopny Doubravka I a II o výkonu 2x 20 Gcal/hod, byly určeny pro převážnou část 

Doubravky. 

- Výtopna Jih – o výkonu 3 x 10 Gcal/hod v horké vodě a 2x 8 t/hod v páře zásobovala 

část sídliště Jih a v páře fakultní nemocnici na Borech, vojenskou nemocnici, 

mlékárnu, Alku a rozhlas. 

- Kotelna Západočeských papíren zásobovala vlastní závod a bytovky zaměstnanců. 

Kotelní jednotky v té době spalovaly mazut. 

Vytápění zbývajících objektů, jako byly rodinné domy a další technologická zařízení 

podniků, zajišťovalo v té době dalších 1037 kotelen ústředního vytápění a 30 středotlakých 

parních kotelen podniků a ústavů. Tyto kotelny představovaly značný problém a finanční zátěž. 

U většiny z nich již nebylo možno zajistit dostatek náhradních dílů, protože se již nevyráběly.201 

                                                           
198 Tamtéž, s. 8.  
199 Tamtéž, s. 13. 
200 * gigajaule = veličina gigakalorie 
201AmP, fond Urbanistické středisko města Plzně, i. č. 477/1, Teplárna města Plzně, koncepce a příprava výstavby, Edice: 

informace – 3, 1972, přehled zdrojů, s. 4. 
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4 Tepelné zdroje na území města Plzně 

 

4.1 Elektrárenský úsek I (ELÚ I). a elektrárenský úsek III (ELÚ III) – nástin vývoje 

energetického závodu 

 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, „kolébkou“ teplárenství v Plzni byl Energetický závod 

Škoda, který jako první ve městě zásoboval obyvatele teplem a stal se tak v roce 1950 první 

veřejnou teplárnou ve městě. Výroba energií je úzce spjata s průmyslovými závody v Plzni, 

které se rozrůstaly od devatenáctého století a potřebovaly k zajištění provozu značné množství 

energií. Jedním z největších a nejprogresivnějších výrobních podniků v Plzni byla Valdštejnská 

strojírna založená roku 1859, kterou již o deset let později v červnu 1869 vlastnil Emil Škoda. 

Do Valdštejnské strojírny nastoupil na post hlavního inženýra. Byl to odvážný a pokrokový 

muž a záhy po svém nástupu začal prosazovat modernizaci strojírenského závodu.  

Jakmile se stala továrna jeho majetkem, závod rozšířil a vybudoval novou kotelnu 

se dvěma kotli a komínem.202 Stavba byla zkolaudována v lednu 1874, toto datum můžeme 

v podstatě považovat za položení „základů“ Energetického závodu. Škodovi se v podnikání 

dařilo a postupně vybudoval prosperující strojírenský závod s vlastními energetickými zdroji. 

Koncem osmdesátých let 19. století již měly všechny provozy své vlastní energetické zdroje.203 

V době nástupu Emila Škody měla Valdštejnská strojírna jeden parní stroj s menším 

výkonem 12 k (koňských sil),204 další o výkonu 80 k byl instalován v roce 1875. Za další 

tři roky bylo ve Škodovce již pět parních strojů a 6 parních kotlů různého výkonu.205 

Prosperující závod se rychle rozrůstal, pro výrobu bylo potřeba stále více energií 

a ze stávajícího zařízení již nebylo možné pokrýt potřeby závodu. Na zajištění dostatečného 

množství energie byl proto roku 1902 postaven nový, velký parní stroj o výkonu 2000 k.  

Závod se rozrůstal a v roce 1896 byla postavena vlastní elektrárna, označovaná jako 

„energetické srdce“ nového závodu s kotelnou vybavenou kotli vlastní výroby. Na pokrytí 

potřeby celého závodu však kapacita zařízení strojovny nestačila, zbývající potřebná energie 

                                                           
202 SOA v Plzni, fond Závody V. I. Lenina, (dále ZVIL), V O. P. Škoda Plzeň, kart. 1560, složka 100 let výroby energií, 

Energetický závod 1974, dále Úřední povolení z 18. února 1873. 
203 Tamtéž, fond ZVIL, kart. 1560, 100 let vývoje energetického závodu O. P. ŠKODA. 
204 Koňská síla je starší označení pro fyzikální jednotku výkonu (používalo se onačení HP, z anglického horsepower, nebo 

také české označení k, jako koňská síla, dnes je používán Watt-W). 
205 Tamtéž. 
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musela být dodána z lokálních zdrojů jednotlivých oddělení, proto byl roku 1902 postaven 

nový, velký parní stroj.206  

V roce 1904 byla nainstalovaná první parní turbína o výkonu 550 k vyrobená 

ve vlastním závodě, která byla původně určená k prodeji. V té době to znamenalo obrovský 

pokrok a úspěšný krok vpřed, který odstartoval modernizaci elektrárny a světový věhlas 

strojírenského závodu. Škodovy závody se před první světovou válkou primárně soustředily 

na zbrojní průmysl. Před první světovou válkou měl závod sedm provozů, jedním z nich 

byla energetická ústředna (ELÚ), později po výstavbě dalších dvou elektráren označována jako 

ELÚ I. Výroba se rychle rozvíjela, proto si spotřeba energie si v roce 1910 vyžádala rozšíření 

elektrárny. Rozšíření strojní výroby v roce 1914 si vyžádalo rovněž rozšíření strojního zařízení 

elektrické centrály (viz příloha, obr. č. 1).207 

Během první světové války se výroba nebývale rozrostla, čímž se zvýšila 

i spotřeba energie. Po vzniku samostatného státu v říjnu 1918 se výroba utlumila, 

tím se snižovala i spotřeba energie. V roce 1918 Škodovka opět rozšířila své pozice 

a koupila důl Krimich, kde postavila novou elektrárnu ELÚ II, uvedenou do provozu v roce 

1920. V kotelně nýřanské elektrárny bylo instalováno šest kotlů o kotelní výhřevní ploše 

400 m² a ve strojovně jedna turbína o výkonu 10 000 W a jedna menší o výkonu 3000 W. 

V plzeňské elektrárně bylo v roce 1922 osm stromotrubných kotlů o výhřevnosti 470 m² 

výhřevních ploch. Další zařízení bylo instalováno ve strojovně a elektrické centrále. Energie 

byla vyráběna generátory. K vytápění provozů se používal plyn vyráběný z hnědého uhlí a část 

závodu byla vytápěna výfukovou párou pocházející z lisů a kladiv.208 

V meziválečném období vyráběly elektrárny Škodovky již tolik elektrické energie, 

že byly schopné zásobovat i cizí odběratele. Mezi lety 1927 a 1930 došlo k dalšímu rozšíření 

elektrárny, ve strojovně přibylo další podlaží. Koncem roku 1928 byla zprovozněna první 

turbína nové generace TG2 o výkonu 14 000 kW, zároveň byla připravována další menší 

protitlaká turbína TG6. a následující rok zprovozněna turbína TG7. Došlo také k modernizaci 

kotelny, kde byla část starých kotlů nahrazena novými. Koncem 20. let dvacátého století zasáhla 

svět světová hospodářská krize, která se samozřejmě dotkla velmi citelně i Škodovky.209 V roce 

                                                           
206 Tamtéž.  
207 Tamtéž. 
208 Tamtéž, fond ZVIL kart. 1560, 100 let… 
209 Eduard KUBŮ – Jindřich SOUKUP – Jiří ŠOUŠA, Eds., Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. 

století, Praha-Ostrava 2015, (Národohospodáři byla hospodářská krize označena jako vážná porucha hospodářského ústrojí, 

kdy po prosperitě přichází náhlá porucha ve formě stagnace a hospodářských propadů.  Řada firem se ocitla ve svízelné situaci, 

existenční zápas firem vedl k tvrdému konkurenčnímu boji. Do vážných problémů se dostala i konkurenční firma někdejších 
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1934 se začínala výroba pomalu oživovat a postupně se navazovaly nové kontakty a uzavíraly 

se smlouvy v zahraničí.210 

Po obsazení Československa okupační mocností se zbrojní průmysl ocitl pod kontrolou 

okupační moci. Kvůli zvýšené zbrojní výrobě brzy ve Škodovce nestačilo stávající množství 

energií a v Plzni na Karlově se v roce 1943 začala stavět další elektrárna ELÚ III (viz příloha, 

obr. č. 2), tu se ale kvůli sabotážím dělníků nepodařilo zprovoznit. Nejcitelnější ztráty utrpěla 

Škodovka ke konci války. Při náletu britského Královského letectva dne 16. listopadu 1944 

byla kromě jiných objektů poškozena ELÚ I a těsně před koncem války, když se 25. dubna roku 

1945 stala cílem leteckého útoku spojeneckých bombardérů, utrpěla nejničivější úder. Zničeno 

bylo 75 % továrny. Rozsáhlé bombardování způsobilo nejen materiální škody, zahynulo 

i mnoho zaměstnanců.211 

Po osvobození našeho státu se obnova závodu stala zásadním cílem. Přes rozsáhlé škody 

se podařilo díky ohromnému úsilí a nasazení zaměstnanců ve velmi krátké době postupně 

obnovit výrobu. V roce 1942 byla postavena na Karlově elektrárna ELÚ III, která byla za války 

poškozena a částečně vyřazena z provozu.212 V roce 1946 bylo v ELÚ III zprovozněno veškeré 

energetické zařízení. V roce 1947 již bylo zřejmé, že kapacita zařízení nestačí 

do budoucna krýt potřebu závodu. Proto byl následující rok ředitelstvím schválen návrh 

na rozšíření zařízení. V té době bylo také navrženo zavedení dálkového topení 

do stávajících i nově budovaných objektů v Doudlevcích. 

K tomuto účelu byl vybudován teplovod. Teplovod byl uveden do provozu v zimě 1950. 

Jeho část v kapacitě 22 000 000 kal/hod. byla po dohodě s Českými energetickými závody 

rezervována pro vytápění přilehlé čtvrti (tj. Jižní předměstí).213 V ELÚ I. bylo obnoveno 

zařízení v roce 1952, z provozu vyřazeny staré generátory a nahrazeny novými. V roce 1953 

ELÚ III rozšířila provoz o další kotel a generátor (K3 a TG 9). Současně byl uveden do provozu 

parní zdroj, z něhož byla vytápěna část ETD, neboť stávající kotelna již nestačila.214  

                                                           
Škodových závodů ČKD a.s., jejichž soupeření se počátkem roku ještě více přiostřilo) s. 55-56 s. 293, podrobně - viz. kapitoly 

Eduard Kubů-Jiří Šouša, Hospodářská krize v českých zemích/Československu jako historiografický problém a Jaroslav 

Jelínek, Management ČKD v konkurenčním boji se Škodovými závody za velké hospodářské krize. 
210 SOA v Plzni, fond ZVIL, kart. 1560, Plzeň 100 let výroby energií, Energetický závod 1974. 
211 Tamtéž, 100 let. 
212 SOA v Plzni, fond ZVIL, Hospodaření s energiemi, kart.819, dále SOA, ZVIL, kart. 1560, Škoda Plzeň 100 let výroby 

energií, Energetický závod. 
213 Tamtéž, fond ZVIL, kart. 488, Vývoj elektrárny III. /ELÚ III/ v Závodech V. I. Lenina Plzeň n. p. 
214 SOA v Plzni, fond ZVIL, Škoda, kart. 1560, Plzeň 100 let výroby energií, Energetický závod 1974. 
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V průběhu let 1960–1976 bylo rozšířeno a zprovozněno výrobní zařízení v ELÚ III 

a byla provedena rekonstrukce zařízení. V roce 1960 byl zprovozněn kotel K4 a turbogenerátor 

TG 10. Byl postaven nový komín a zprovozněna vodárna v Radčicích, další kotle K5 a K6 byly 

uvedeny do provozu v roce 1975. Zajištění dostatečného množství energií pro potřeby podniku 

bylo klíčovým úkolem v dalších letech. Od roku 1976 se proto podnik připravoval na možnost 

odběru elektrické energie i ze sítě ČEZ. Rozvoj teplárenského provozu ELÚ III byl vzhledem 

k výstavbě městské teplárny po roce 1976 plánován pouze v nutném rozsahu.215 V roce 1983 

zprovoznil závod rozmrazovací tunel na rozmrazování uhlí ve vagonech v zimním období. 

Hned následující rok byla zprovozněna nová acetylenová stanice v Zátiší a zmodernizován 

kotel K 1 a turbína TG6. K ozdravění ovzduší v Plzni přispělo zastavení provozu dožitého 

zařízení provozu v ELÚ 1. V roce 1992 byla zahájena stavba nového energetického zařízení, 

kotle K3 a turbíny TG9. 

 

4.1.1 Vývoj energetického závodu ŠKODA Plzeň po privatizaci 

 

Podobně jako jiné podniky prošel plzeňský energetický závod po roce 1989 

privatizačním procesem. V roce 1993 vznikla na základě privatizačního projektu společnost 

Škoda Energetika s. r. o. se sídlem v Plzni, Tylova 57. Do obchodního rejstříku byla pod tímto 

názvem společnost zapsána dne 5. března 1993. Společnost se po privatizaci zaměřila 

na zlepšení provozu, modernizaci zařízení a rozšiřování podnikatelských aktivit.216 V září roku 

1998 byl s cílem snížit úvěrové zatížení společnosti prodán obchodní podíl společnosti 

Midlands Power Europe B. V. skupiny Cinergy. Prodejem kleslo úvěrové zatížení společnosti 

o více než miliardu korun.217  

Koncem roku 1999 změnila společnost Plzeňská energetika s.r.o. zápisem 

do obchodního rejstříku dne 31. prosince 1999 právní formu na akciovou společnost. Název 

společnosti byl od následujícího roku změněn na nový, Plzeňská energetika a.s.218 Energetický 

závod pokračoval v modernizačním procesu závodu a v roce 2000 se uskutečnila ekologizace 

kotle K4, čímž byl učiněn další krok ke snížení negativního dopadu na ovzduší. Bylo dosaženo 

                                                           
215 SOA v Plzni, fond ZVIL, kart. 1560, 100 let výroby energií, Energetický závod 1994. 
216 Výpis z OR, údaje platné ke dni 10. 11. 2020. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=231539&typ=UPLNY (10. 11. 2020). 
217Škoda, a. s., Informace o prodeji společnosti ŠKODA ENERGETIKA s. r. o., údaje ke dni 10. 11. 2020. 

 https://www.kurzy.cz/zpravy/4812-skoda-plzen-prodava-skodu-energetiku,( 10. 11. 2020). 
218 Plzeňská energetika a.s. (dále PE a.s.), Výroční zpráva 2002 (dále VZ) Základní údaje o společnosti, s. 

5.též,https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=231539&typ=UPLNY, údaje platné ke dni (10. 11. 2020). 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=231539&typ=UPLNY
https://www.kurzy.cz/zpravy/4812-skoda-plzen-prodava-skodu-energetiku
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=231539&typ=UPLNY
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snížení oxidu dusíku ve spalinách. Ekologizace zařízení umožnila snížení emisí až o 30 %.219 

Společnost v té době provozovala tři uhelné kotle o celkovém tepelném výkonu 294 MWt, 

dva záložní olejové kotle o celkovém tepelném výkonu 112 MWt (megawatt tepelný) 

a tři kondenzační odběrové turbíny, umožňující jak dodávku tepla, tak i kondenzační výrobu 

elektřin (dvě turbíny o elektrickém výkonu 2x 28 MWe (megawatt elektrický) a 1x 24 MWe).220  

Energetický závod se soustředil na soustavné rozšiřování své činnosti zejména v oblasti 

prodeje elektrické energie a tepla, v tomto trendu pokračuje nadále i v současnosti. Obchoduje 

se silovou elektrickou energií, kterou dodává ze 100 % do sítě Západočeské energetiky. Dále 

firma realizuje speciální obchody (dodávky) elektrické energie dle okamžité potřeby 

kupujícího, čímž společnost dosahuje zvýšení tržeb za elektrickou energii. Tepelná síť 

je průběžně rozšiřována v oblasti průmyslové zóny Borská pole, teplem je zásobováno sídliště 

Skvrňany, objekty v areálu skupiny Škoda a objekty v dalších přilehlých lokalitách. Kromě 

hlavních obchodních komodit a zásobování energiemi vlastního závodu provozuje společnost 

kompresorovou stanici na výrobu stlačeného vzduchu pro potřeby vlastní elektrárny a ostatní 

provozy v areálu. Dále zpracovává tzv. stabilizát v míchacím centru, který je pak dále využíván 

ve stavebnictví jako stavební či sanační hmota.221 

V roce 2001 prodala společnost distribuční síť elektrické energie v areálu Škoda a.s. 

energetické společnosti Západočeská energetika a. s, čímž snížila svou závislost na společnosti 

Škoda a.s., na kterou byl dne 11. září 2001 prohlášen konkurz. V následujícím roce 2002 došlo 

k prodeji firmy, 100 % vlastník společnosti CINERGY GLOBAL RESOURSES 1 B. V. prodal 

50 % podíl akcií společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a 50 % podíl společnosti Západočeská 

energetika, a.s. Tím byla vytvořena silná pozice firmy na trhu s teplem.222 V roce 2004 dokončil 

závod velkou investiční akci „Rekonstrukce výměníkových stanic na ELÚ III“, realizovanou 

společností TENZA a.s., a v témže roce zahájil stavbu nové chladicí věže.  

Zkušební provoz výměníkové stanice byl zahájen v září 2004. Do trvalého provozu byla 

předána po jeho ukončení v lednu 2005. Zprovoznění nové výměníkové stanice umožnilo 

ukončit provoz dožitých výměníkových stanic VS I a VS II. Nová chladicí věž byla uvedena 

do provozu v dubnu 2005. Důležitým krokem v roce 2005 byl podpis dlouhodobé smlouvy 

                                                           
219 PE, a.s., VZ 2002, Základní údaje o společnosti, s. 5. 
220 Tamtéž, 2002, s. 6–7. 

Veličiny v textu: MWe (Megawatt elektrický), MWt (Megawatt tepelný) 
221 Tamtéž, VZ. 2002, s. 8. 
222 Tamtéž. 

PE, a.s., VZ 2002, s. 7 
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na dodávku paliv ze Sokolovské uhelné na období 2005–2012. Dostatek paliva a jeho včasná 

dodávka je zásadním předpokladem pro plynulou výrobu a dodávku energií.223 

V první čtvrtině roku 2006 došlo opět ke změně vlastnických podílů 

 ve společnosti. Dne 20. března byl na mimořádné valné hromadě odsouhlasen 

k datu 11. dubna 2006 převod 50 % podílu akcií vlastníka Západočeská energetika a.s. 

na společnost West Bohemia Energy Holding a.s. O dva roky později prodala 

16. května. 2008 této společnosti také Plzeňská teplárenská, a.s., svůj 50 % vlastnický podíl, 

čímž se společnost West Bohemia Energy Holding stala jediným vlastníkem energetického 

závodu. V následujícím roce došlo k fúzi sloučením  

Plzeňské energetiky, a.s. se společností West Bohemia energy Holding a.s., která se tak 

stala univerzálním právním nástupcem původní společnosti. V dalších letech byla věnována 

pozornost rozšiřování dalších služeb a pokračoval rozvoj horkovodních sítí. Byla uzavřena 

smlouva se společností TENZA, a.s. na „Odsíření v Plzeňské energetice.“224 V roce 2008 byla 

rozšířena horkovodní síť do průmyslové oblasti Borská pole. V oblasti Plzeň Jižní předměstí, 

byly rozšířeny rozvody horkovodů v ulicích Nerudova, Skrétova, Palackého a Kardinála 

Berana.225 V září roku 2009 bylo do provozu uvedeno nové odsiřovací zařízení na bázi mokré 

vápencové vypírky, což napomohlo splnění požadavků pro zajištění imisních limitů.226 

Rozsáhlý investiční projekt byl zahájen v roce 2010, kdy začala výstavba záložního 

zdroje elektrické energie v celkové hodnotě 79 milionů Kč. Na tuto rozsáhlou investiční akci 

byly v předešlém roce uzavřeny smlouvy s firmou Wärtsilä Finland OY na dodávku 

motorgenerátorů a s firmou TENZA na realizaci stavební části.227 Výstavba zdroje elektrické 

energie byla dokončena v roce 2011. Ve stejném roce byla instalována a odzkoušena 

technologie zařízení. Zahájení provozu záložního zdroje zajišťuje podpůrné služby 

pro společnost ČEPS, a.s. a stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny pro koncové spotřebitele. 

 V průběhu let 2011–2014 byly realizovány další projekty, společnost se účastnila 

výběrových řízení na doprodej volného elektrického výkonu ve formě výkonné rezervy pro 

poskytování podpůrných služeb. V roce 2013 obdržela společnost cenu za projekt „Ostrovní 

provoz města Plzně“.  Každoročně byly rozšiřovány rozvody horkovodních sítí a připojovala 

                                                           
223 Tamtéž, VZ  2004, s. 6 
224 Tamtéž., VZ 2006, Hlavní události roku, 2007, Hlavní události roku, rozvoj sítí, část 5–6, 2008, Základní údaje o 

společnosti, část 1, Hlavní události roku, část 3. 
225 Tamtéž, VZ 2008, Základní údaje o společnosti, část 1. 
226 Tamtéž VZ 2009, Klíčové události roku, kapitola 3. 
227 Tamtéž VZ 2010, Základní údaje o společnosti, kapitola 1. Klíčové události, kapitola 3. 
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se další odběrná místa. Velká pozornost byla věnována ekologii, zařízení je provozováno tak, 

aby byly dodrženy veškeré zákonem stanovené limity.228 Společnost soustavně pokračuje 

v modernizaci a obnově zařízení a nadále rozšiřuje podnikatelské aktivity.  

 

4.2 Teplárna Měšťanského pivovaru 

 

Měšťanský pivovar v Plzni provozoval vlastní tepelný zdroj a elektrárnu již počátkem 

20. století. Pivovar „Bürgeliches Brauhaus“ byl založen v první polovině 19. století 

(viz příloha, obr. č. 3). Pivo se začalo vařit novou metodou spodního kvašení, která 

se v jihoněmeckých pivovarech používala již od konce 18. století. Je známo, že před založením 

nového pivovaru bylo v Plzni pivo kvality nevalné. Svou první várku zlatého moku představil 

sládek Josef Groll z Vilshofenu 5. října 1842, od té doby obliba a věhlas plzeňského piva už jen 

stoupala a pivo se stalo známým po celém světě.229 Odbyt piva z Plzně byl čím dál tím větší 

a k výrobě bylo zapotřebí větší množství energie.  

Roku 1857 zprovoznil pivovar svůj první parní stroj vyrobený ve Valdštejnské strojírně 

a mezi lety 1962 až 1872 byly instalovány ještě další tři.230 Počátkem 20. století byla produkce 

piva již tak vysoká, že se vedení pivovaru rozhodlo vybudovat zařízení, které bude schopno 

pro provoz pivovaru do budoucnosti zajistit dostatečné zásoby vody a energií z vlastních zdrojů. 

Zástupci pivovaru proto požádali o povolení zahájení stavby vodní věže a vybudování vlastní 

elektrocentrály. Stavba vodárenské věže byla projednána již v roce 1902, dostavěna byla však 

až za pět let. 

V roce 1905 pokračovala další jednání představitelů pivovaru a zástupců města ohledně 

schválení dohodnutého projektu. Proti záměru postavit vlastní elektrocentrálu nebylo námitek 

a cesta k energetické soběstačnosti byla volná.231 Na základě usnesení bylo v říjnu 1905 vydáno 

stavební povolení a za dva roky v prosinci roku 1907 bylo rozhodnuto o kolaudaci a vydán 

souhlas s užíváním elektrické centrály a vodní věže v pivovaru.232 Po vybudování 

                                                           
228 Tamtéž VZ 2011, Profil společnosti kapitola 2, Klíčové události, kapitola 3, VZ 2012- Klíčové události, s. 5, VZ 2013, s. 

5–6, udělena cena za (Projekt „Ostrovní provoz města Plzně“ za inovativní řešení energetické bezpečnosti města 

s optimalizovaným propojením zdrojů a systémů místních energetických společností v rámci systému SnartGrids) VZ 2013. s. 

5.  
229 Kolektiv autorů, 100 zajímavostí z plzeňských archivů. Plzeň2017, s. 130. 
230 Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., (AS PPAS), i. č. 383, sign. II A 104, kart. 39, fond Měšťanský pivovar (dále 

MP) Plzeň. 
231 Tamtéž. 
232 AS PPAS, fond MP, i. č. 152, Kniha č. 152, Kommisionen und Kollaudierungen. 
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energetických zdrojů zásobovaly pivovar energiemi dvě kotelny a elektrárna. V bezprostřední 

blízkosti Prazdroje se nacházel druhý pivovar založený v roce 1869, „Erste Pilsner Actien 

Brauerei“, dnes známý pod názvem Gambrinus. Každý z těchto pivovarů provozoval své dvě 

vlastní kotelny. V první polovině 20. století v důsledku organizačních změn a spojení podniků 

začaly oba pivovary odebírat energie ze společného zdroje. Technická komise a správní rada 

rozhodla v roce 1929 o odstavení elektrárny Gambrinusu, jehož kotelna byla vzhledem ke stáří 

zařízení využívána pouze pro výrobu páry a teplé vody.233  

V průběhu let 1929–1930 byla provedena elektrifikace Gambrinusu a od roku 1931 

dodávalo veškerou energie na pohon zařízení Prazdroje. Dle srovnání s náklady 

z roku 1929, kdy si Gambrinus vyráběl ještě veškerou pohonovou energii na vlastním zařízení, 

a nákladů v roce 1931 bylo zřejmé, že po rekonstrukci došlo k úspoře. Na údržbu zařízení však 

musely být vynakládány i nadále vysoké částky vzhledem ke stáří zařízení. Vedení pivovaru 

došlo k závěru, že je nutno zvážit další možné kroky.234 V roce 1936 bylo zpracováno 

vyhodnocení hospodaření teplem a elektrickou energií. V té době byly stávající energetické 

zdroje využívány již oběma podniky. V provozu byly tři kotelny, čtvrtá byla zrušena.235 

V elektrárně Prazdroje byly v té době v provozu čtyři parní stroje o výkonu 3 100 koňských sil 

a v kotelně elektrárny šest vodotrubnatých kotlů o výhřevné ploše 230/214 m², z toho tři kotle 

byly zprovozněny v roce 1906 a tři v roce 1908. Pára vyrobená na zařízení elektrárny sloužila 

k pohonu zařízení a vytápění dílny pro opravu vagonů.  

Dalších sedm kotlů se nacházelo v kotelně chladíren Prazdroje. Nejstarší z kotlů 

pocházel z roku 1879, druhý z roku 1898, dva z roku 1900 a tři z roku 1902. Zařízení 

chladírenské kotelny se používalo k vytápění provozů a k zajištění výrobních technologií 

a pohonu v té době nerentabilních parních strojů.236 Poslední ze tří kotelen byla bývalá kotelna 

elektrárny Gambrinusu, kde byly v provozu kotle Tischbein z roku 1899, které sloužily k vaření 

piva ve varně a vytápění dalších objektů. Kromě toho byly používány pro značně neekonomický 

ohřev teplé vody. Vzhledem k tomu, že byl provoz kotelen od sebe vzdálených zhruba 800 m 

značně nerentabilní, bylo vedením podniku navrženo sloučení všech tří kotelen do jednoho 

objektu, elektrárny Prazdroje.237 

                                                           
233 AS PPAS, i. č. 830, sign. II A 25f, kart. 114, fond MP, Elektrárna – zařízení, provoz, výkon, el. Vedení1902-1945.  
234 Tamtéž, fond Elektrárna. 

AS PPAS, fond MP, i. č. 830, sign. II A 25f kart. 114, Elektrárna.235  
236 AS PPAS, fond Elektrárna. 
237 Tamtéž, fond Elektrárna. 
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O dalším směřování zásobování pivovaru energiemi zvažovalo vedení možné varianty. 

Přestože bylo stávající zařízení kotelen a strojoven shledáno ještě v poměrně dobrém stavu, 

neodpovídalo již ale tehdejším požadavkům. Další provoz vyžadoval větší investice.238 Výrobní 

zařízení obou pivovarů bylo zajišťováno zmíněnými třemi kotelnami disponujícími celkem 

16 kotli starými vesměs v rozmezí 31–41 let. K zajištění provozu všech tří kotelen bylo ročně 

spotřebováno zhruba 2200 vagonů uhlí. Kromě toho, že byla výroba energií nerentabilní, 

zvyšovalo se také vydání na údržbu a opravu stárnoucího zařízení. Z hlediska rentability 

a dalších výhod pro vývoj závodu byla doporučena rekonstrukce elektrárny a teplárny 

a navržena instalace dvou nových kotlů a jedné parní turbíny.239 Na základě propočtu byla 

vyčíslena očekávaná úspora uhlí a další úspory spojené s obsluhou zařízení zhruba v částce 

1 598 000 korun ročně.240 V roce 1938 byly instalovány dva parní stromotrubné kotle, vyrobené 

v závodě Škoda, a dvoutělesová parní turbína.241 

20. prosince 1944 a v dubnu 1945 došlo při leteckém bombardování Plzně k značnému 

poškození budov v objektu pivovaru. Nejvíce poškozena byla elektrárna. Ihned po válce 

bylo přikročeno k obnovení zařízení elektrárny, již v říjnu 1945 byly zprovozněny 

dva vodotrubní kotle. Zásobování obou pivovarů Prazdroje i Gambrinusu bylo zajišťováno 

parovodem z elektrárny. Postupně bylo zprovozněno další zařízení.242 Po roce 1945 byly 

pravidelně zpracovány rozbory a plány potřeb energií, plány úspor a realizační záměry závodu. 

Roku 1962 byla provedena revize územního plánu města. V revidovaném SÚP bylo počítáno 

se zapojením teplárny Plzeňských pivovarů do teplárenské soustavy jako špičkového zdroje. 

V roce 1962 měla kotelna v provozu dva výkonnější kotle, tři kotle nižšího výkonu, parní 

pístové stroje, turbosoustrojí a generátory ve strojovně. Výhledově se uvažovalo o zrušení 

tří kotlů a odstavení parních strojů a instalaci nového kotle a dalšího turbosoustrojí. V té době 

pivovar zásoboval teplem jen vlastní závod.243 

V letech 1962–1963 byla vedením pivovaru zpracována „Studie generálního řízení 

závodu Plzeň“ s výhledem na dalších 15 let. V roce 1965 byla zahájena modernizace 

provozního zařízení pivovaru. Na období 1976–1980 již bylo v plánu rozvoje zohledněno 

budoucí napojení pivovarského areálu na teplárnu města, která vyrůstala v bezprostřední 

                                                           
238 Tamtéž, fond Elektrárna. 
239 Tamtéž, fond Elektrárna. 
240 Tamtéž. 
241 AS PPAS, fond Národní podnik Západočeské pivovary, i. č. 367, sign. 330, kart. 335, Hlavní mechanik a energetik, 

údržba, spotřeba energie 1968-1973. 
242 AS PPAS, fond MP, i. č. 830, sign.  II A 25f, kart. 114, elektrárna – zařízení, provoz, výkon, el. Vedení 1902–1945. 
243 AmP, fond Hlavní architekt města Plzně, kart. 4950, Směrný územní plán města Plzně 1963–1964, svazek č. 2, s. 586, s. 

566. 
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blízkosti pivovaru.244 V rozmezí let 1964–1967 proběhla částečná generální oprava starých 

parních kotlů a roku 1967 byl uveden do zkušebního provozu nový parní kotel výrobce Tatra 

Kolín, který byl dimenzován pro spalování méně hodnotných paliv. Podle hodnocení rentability 

byla ale údržba provozování kotlů technicky náročná a neekonomická.245 

V meziválečném období nabídla Západočeská elektrárna velmi výhodné nabídky 

elektrické energie. Tehdy se patrně jednalo o nabídku 100 % dodávky energií pro pivovar. 

Vedení pivovaru se však chtělo vyvarovat situace, která by mohla nastat v případě odstranění 

vlastního strojního zařízení, kdy by závod byl zcela závislý na dodávkách z elektráren. 

Vedení pivovaru se obávalo možného zvyšování a diktování cen ze strany prodejce.246 

Elektrickou energii vyráběl pivovar i po druhé světové válce na vlastním zařízení, část energie 

později začal odebírat ze sítě ČEZ, se kterou byl závod propojen prostřednictvím spínací stanice 

vybudované v roce 1966. Širší spolupráce pak se západočeskou energetikou byla navázána 

v roce 1995, kdy dosloužila stará turbína elektrárny a pořízení nové bylo vyhodnoceno jako 

nerentabilní. Počátkem roku 1996 byl areál pivovaru napojen na centrální teplárnu 

na Doubravecké třídě. 

 

4.3 Kotelna Západočeských papíren 

 

Plzeňská papírna stejně jako jiné průmyslové provozy v Plzni vybudovala vlastní 

energetický zdroj. Papírenský průmysl patřil ve své době k významným podnikatelským 

aktivitám ve městě. Výroba papírenského zboží se rozrůstala a závod potřeboval zajistit 

pro své provozy dostatek energií. Stavba papírny ve vlastnictví Papírny akciové společnosti 

v Praze započala v první polovině roku 1871. Strojní zařízení dodala strojírna Emila Škody. 

V červnu 1873 byl papírenský závod zkolaudován a v červenci téhož roku zahájil výrobu.247 

Hospodářská krize, která nastala v roce 1873, zasáhla provoz papírny nepříznivě hned 

v počátku výroby. V následujícím roce získal papírnu v konkurzu Spolek Praha, kapitál 

a důchody vzájemně pojišťující v Praze, a v srpnu 1878 ji prodal veřejné obchodní společnosti 

                                                           
244 AS PPAS, fond Západočeské pivovary, koncernový podnik, i. č. 511, sign. 3204, karton 490, Energetické zdroje a vývoj 

spotřeby závod Plzeň. 
245 AS PPAS, fond Národní podnik Západočeské pivovary, i. č. 367, sign. 330, kart. 335. 

Hlavní mechanik a energetik, údržba, spotřeba energie 1968–1973. 
246 Tamtéž. 
247 Miroslav VYKYDAL, 100 let papírenského průmyslu v Plzni a Bukovci. Plzeň 1945, s. 17.  

Kolektiv autorů, 100 zajímavostí z plzeňských archivů. Piettova papírna v Plzni, s. 119, 120. 
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P. Piette.248 V jejím vlastnictví zůstala až do roku 1911, poté došlo k fúzi s vídeňskou firmou 

Neusidler A. G., po vzniku československého státu nesla od roku 1923 název Pražská 

Neusiedelská. Po druhé světové válce byla firma znárodněna a byl rovněž změněn název 

na Západočeské papírny se sídlem v Plzni.249  

Nelze opomenout, že majitel papírny Piette stál u zrodu významného vynálezu, 

obloukové lampy, která byla vynalezena a později patentovaná (r. 1881) Františkem Křižíkem. 

Ludvík Piette si při setkání s Křižíkem postěžoval na nedostatečné osvětlení papírenských 

provozů. Osvětlení provozů papírny bylo zpočátku zajišťováno z vlastní plynárny, které bylo 

ovšem nedostačující.250 Křižík navrhl osvětlení elektrické, přičemž použil zdokonalenou 

obloukovou lampu, známou jako oblouková lampa „Křižík Piette“.  

Během let 1895–1897 byly rozšířeny papírenské provozy, v areálu byla postavena nová 

kotelna a druhý tovární komín a další provozní budovy.251 Po druhé. světové válce došlo 

k znárodnění papírny a k 1. lednu 1946 pokračoval její provoz pod novým názvem 

Západočeské papírny se sídlem v Plzni. Po válce bylo postupně renovováno zařízení. Vzhledem 

k růstu požadavků na výrobu bylo nutné vyřešit nedostačující energetické hospodářství.252 

Kotelna papírny zajišťovala energie jednak pro vlastní závod, ale zásobovala teplem také 

závodní bytovky. 

Počátkem 70. let se uskutečnila revize směrného plánu z roku 1957, který zahrnoval 

stavbu centrálního zdroje. Součástí podkladů k plánu byla i revize stavu stávajících tepelných 

zdrojů v Plzni. V té době měla papírenská kotelna v provozu pět kotlů a jeden parní stroj 

ve strojovně. Parní stoj byl v té době vyřazen z provozu a provoz byl zásobován parou 

přes redukční stanici.253 Papírna postavila v blízkosti závodu několik bytových domů 

pro zaměstnance. Závodní bytovky se nacházely na Slovanech v Zahradní, Habrové a Polní 

ulici a byly napojeny na papírenskou kotelnu (viz příloha, obr. č. 4). Dle vzpomínek pamětníka 

(vedoucího pracovníka kotelny) měla být první dodávka tepla z kotelny uskutečněna 

                                                           
248 M. VYKYDAL, 100 let papírenského průmyslu v Plzni a Bukovci. Plzeň 1945, s. 18. 

Kolektiv autorů, 100 zajímavostí z plzeňských archivů. Piettova papírna v Plzni, Plzeň 2017, s. 119, 120. 
249 Kateřina SÝKOROVÁ, Dále jen DP) Plzeňská papírna rodiny Piette, diplomová práce Západočeská univerzita, fakulta 

pedagogická 2013, s. 57 dostupná online https://docplayer.cz/2730057-Plzenska-papirna-rodiny-piette.html, (16. 9. 2020). 
250 M. VYKYDAL, 100 let papírenského průmyslu v Plzni a Bukovci, Plzeň 1945, s. 17, s. 24 

Kolektiv autorů, 100 zajímavostí z plzeňských archivů, Piettova papírna v Plzni, Plzeň 2017, s.12–121. 
251 M. VYKYDAL, 100 let papírenského průmyslu v Plzni a Bukovci, Plzeň 1945, s. 26. 
252 SOA v Plzni, fond Západočeské papírny n. p., Západočeské papírny, kart. 48, neuspořádáno, Zápisy.  
253 AmP, fond Útvar hlavního architekta města Plzně (nové označení Útvar koncepce města Plzně (1944) 1992-2006, kart. 

4950, Správa k Směrnému územnímu plánu města Plzně (SÚP) II. svazek, s. 567. 

https://docplayer.cz/2730057-Plzenska-papirna-rodiny-piette.html
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pro bytovku s 16 byty v Habrové ulici č. 1, 3 již v roce 1949.254 V Habrové ulici 

byly v následujících letech dokončeny ještě další dva bytové domy. V červnu 1957 byly 

zkolaudovány a předány do užívání dva domy s 15 byty v Zahradní ulici.255 V průběhu roku 

1963 až 1964 byl postaven ještě poslední dům v Polní ulici.256 

Instalace kotelního zařízení v papírenské kotelně se realizovala mezi rokem 

1904–1928. Jednalo se o pět kotlů na uhlí. Dva kotle na uhlí typu Garbe byly vyrobeny 

a instalovány mezi lety 1904–1910 a další tři parní kotle typu BW vyrobené v letech 

1925–1927 První Brněnskou strojírnou byly instalovány a uvedeny do provozu v průběhu let 

1913–1928. V té době zprovoznila papírna také turbínu. Původně bylo všech pět kotlů na uhlí, 

od roku 1955 byla kvůli nedostatku kvalitního uhlí provedena rekonstrukce a kotle předělány 

na podmínky spalování méně hodnotného paliva. V roce 1967 byly kotle kvůli prašnosti 

předělány na systém pro spalování těžkých topných olejů. Koncem 90. let minulého století opět 

došlo k rekonstrukci kotlů, tentokrát na kombinované hořáky pro mazut a plyn. Nejdříve se 

na zařízení vyráběla technologická pára a elektřina, až později byla využívána také 

k vytápění.257 Výrobní závod byl zrušen v roce 2000 a provoz definitivně ukončen v roce 2001. 

Po odstranění zařízení z budov byly prostory pronajaty. Dnes slouží hlavní část objektu 

k alternativním kulturním produkcím.258 Domy zaměstnaneckých bytů byly po ukončení 

provozu papírny napojeny na teplovodní síť PT, a.s.259 

 

4.4 Lokální výtopny-TEZA 

 

Výtopny se začaly jako tepelné zdroje za účelem dálkového vytápění v Plzni stavět 

v šedesátých letech dvacátého století, což souviselo s rozsáhlou výstavbou nových bytů. 

Za druhé světové války bylo v Plzni velké množství domů poškozeno nálety. Bylo proto nutno 

situaci řešit a zařadit novou bytovou výstavbu jako součást prvního směrného plánu hned 

                                                           
254 Oral history, bývalý zaměstnanec, (vedoucí kotelny), kopie karet kotlů a fotografie. Časové údaje ke stavbě domů a 

napojení na tepelný zdroj se mohou být nepřesné lišit, jsou uvedeny přibližné, tak jak si je zaměstnanci pamatovali. 
255 SOA v Plzni, fond Západočeské papírny n. p., Západočeské papírny s. p., kart. č. 48., neuspořádáno, Kolaudační zápis č. j. 

výst./16-9/57- Čn (do užívání byly 4. června 1957 předány dva bytové domy v Zahradní ulici, byty stavěl národní podnik 

Lesostavby Plzeň, se stavbou bylo započato v květnu 1955).  
256 SOA v Plzni, fond Západočeské papírny, kart. č. 48., neuspořádáno, Vyjádření KNV k hospodářsko-technické 

dokumentaci (dokumentace pro 24. bytových jednotek posuzována v roce 1952, projektováno generálním projektantem 

Parcel – opravny Plzeň, investorem byly Západočeské papírny, n. p. Plzeň, investiční náklad na r. 1952 činil 7 920 000 Kč). 
257 Oral history, bývalý zaměstnanec, (vedoucí kotelny) poskytl kopie karet kotlů a fotografie. Časové údaje ke stavbě domů 

a napojení na tepelný zdroj jsou uvedeny přibližné, tak jak si je zaměstnanec pamatoval, 

Miroslav VYKYDAL, 100 let papírenského průmyslu v Plzni a Bukovci, Plzeň 1945, s. 51-54.  
258Kolektiv autorů, Plzeň Průvodce architekturou města od počátku 19. století do současnosti. Plzeň 2013, s. 241. 
259 PT, a.s., registratura stavební přípravy. 
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po roce 1945. V polovině padesátých let byla pod vedením J. Hausnera provedena revize 

směrného územního plánu.260 Na základě tohoto územního plánu se v Plzni začalo s postupným 

rozšiřováním bytového fondu. Výstavbu nových sídlišť tzv. proudovou metodou, přejatou 

dle sovětského vzoru, zahájilo město v průběhu padesátých let dvacátého století. Metoda měla 

zajistit sjednocení technologických postupů v bytové výstavbě a urychlit stavební práce 

a zajistit její plynulý postup. Využívala typizované stavební prvky, jako např. prefabrikované 

železobetonové součásti, typizovaná okna, dveře a další součásti bytů. V podstatě 

se jednalo o typizovanou výstavbu bytů.261 První rozsáhlejší projekt výstavby nových bytů začal 

na Slovanech (území Východního předměstí). Vzhledem k bytové výstavbě bylo třeba dořešit 

otázku zásobování teplem a teplou vodou. Zásobování nových sídlišť teplem se řešilo stavbou 

výtopen, které byly v podstatě pojaty jako dlouhodobé provizorium. Po dostavbě centrální 

teplárny měly výtopny sloužit jako špičkové tepelné zdroje.262 

Během výstavby nových sídlišť zprovoznila Plzeň celkem pět nových výtopen. 

Ve čtyřech z nich se spalovalo hnědé uhlí. V páté kotelně, tzv. dodatkovém zdroji tepla 

Košutka, byl spalován mazut. 263 Tato kotelna ovšem nepatřila pod správu tepelného 

zásobování města, měla sloužit jako záložní zdroj a byla spravována Teplárenským závodem 

v Plzni. Její výstavba byla zahájena v roce 1972 (po privatizaci Plzeňská teplárenská, a.s.).264 

Lokální výtopny provozovaly po dokončení Komunální služby města Plzně. Po reorganizaci 

správy je provozoval nově založený podnik Teplárny města Plzně, které po zahájení stavby 

centrálního tepelného zdroje ještě jednou změnily název na Tepelné zásobování města Plzně 

(TEZA). 

K roku 1972 se na sídlišti na Slovanech nacházelo 22 předávacích stanic 

(VS–výměníkových stanic) a 11 strojoven. Celkový objem dodávek tepla zajišťovala z 50 % 

výtopna Světovar a z 50 % blokové výtopny. Sídliště v Doubravce zásobovaly dvě výtopny. 

V provozu bylo 18 výměníkových stanic. Sídliště Bory vytápěla výtopna Plzeň-jih, která 

provozovala také parní sekci, z níž byla vytápěna fakultní nemocnice, mlékárna a Český rozhlas 

Plzeň. Tepelnými zdroji provozovanými KSMP, bytovými podniky a družstvy bylo v roce 1961 

                                                           
260 AmP, fond Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, J. STRAKA a kol. Byty a bydlení v Plzni, Plzeň 1988, s. 24.  

  s. 1–3, s. 51. 
261 Klub Architektů, Architektura ČSR, ISSN 0300-5305, Praha, 1946–1989, ročník 1955. č. 5. s. 184. 4412, 1 
262 AmP, fond Plzeňská teplárenská a.s., kart. 4684, Technická zpráva Výtopna Plzeň Doubravka, Technická zpráva. 
263 M. BĚLOHLÁVEK a kol., Plzeň 1945–1970, Plzeň 1971, s. 89–90. 
264 PT, a.s., spisovna, prot. poř. č. 42/2 TEZA slučování, Výpis z OR 29. 12. 1988. 
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zásobováno teplem 5 386 bytů, na konci roku 1967 to bylo 8 515 bytů, v roce 1968 9 017 bytů 

a počet se stále zvyšoval. 

V době slučování s PT, a.s. provozovala tepelná rozvodná síť TEZA 67 vlastních 

výměníkových stanic (viz příloha, obr. č. 5, VS 53). a 53 cizích výměníkových stanic, na které 

bylo připojeno 783 odběrných míst a sedm parních odběrů.265 Po zprovoznění poslední čtvrté 

etapy, tzv. zeleného teplárenského bloku se postupně technicky zastaralé a z hlediska ekologie 

nevyhovující výtopny postupně vyřazovaly z provozu a demolovaly. 

 

4.4.1 Výtopna Světovar 

 

První výtopna zprovozněná v Plzni byla výtopna Světovar. Zásobovala nové byty 

na Slovanech. Pro tento účel město využilo objekt bývalého areálu Českého plzeňského 

pivovaru, akciová společnost v Plzni, produkujícího pivo značky Světovar (Weltbrau). Světovar 

byl jedním ze čtyř původních pivovarů, v roce 1932 se stal součástí Prvního akciového pivovaru 

v Plzni. Přestože bylo vynaloženo značné úsilí udržet se na trhu, produkce piva se v roce 1933 

v tomto pivovaru zastavila. Po ukončení výroby získalo větší část bývalého objektu 

Ministerstvo národní obrany pro potřeby Armády České republiky a další část stávajících budov 

získalo město pro přestavbu na výtopnu. Od roku 1957 byla zahájena postupná přestavba 

původní strojovny a kotelny, která po rekonstrukci sloužila k vytápění nově postavených bytů 

městské části Slovany.266 

V areálu se nacházela bývalá varna s kotelnou, zauhlování (provoz zajišťující zásobu 

a dopravu paliva do kotlů), dílna, sklad, komín, opěrná zeď na uhlí a ocelový sklad. Vlastní 

budova výtopny sestávala z jednoho nadzemního a jednoho podzemního podlaží. Aby objekt 

mohl sloužit pro účely vytápění sídliště, bylo nutno přizpůsobit některé jeho části, 

jako například zauhlování, kvůli zajištění dostatečného množství paliva.267Přestavba kotelny 

probíhala etapovitě. Pro novou výtopnu bylo třeba kromě veškerého technologického zařízení 

zajistit snadný přístup k vodě v případě požáru v areálu. Státní projektový ústav v Plzni 

vypracoval projekt na vodovodní přípojku pro hydrant k druhé skládce paliva a prodloužení 

                                                           
265 AmP, fond TEZA, kart. 7522, Slučování TEZA. 
266 PT, a. s., registratura stavební údržby, složka výtopna Světovar, Opis 1, Y 18 - Státní projektový ústav v Plzni, Kopeckého 

sady 11, Technická zpráva a rozpis prací, Výtopna Světovar, II. etapa, s. 1,2.  
267 Tamtéž.  
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vodovodu v objektu výtopny v listopadu 1958.268 Po přestavbě areálu disponovala výtopna 

čtyřmi horkovodními kotli K1 až K4 vyrobené závodem ČKD Dukla na spalování 

sokolovského hruboprachu s celkovým výkonem 23 MW (Megawatt). 

Po ukončení provozu výtopny na Světovaru zahájila PT, a.s. v roce 2009 jednání 

se Správou veřejného statku MP o udělení souhlasu K odstranění části staveb. Protože se jedná 

památkově chráněný objekt, mohla být na Světovaru odstraněna pouze část staveb.269 Soubor 

staveb bývalého Českého plzeňského pivovaru Světovar prohlásilo ministerstvo kultury 2008 

za kulturní památku.270. Odstranění technologií provedla firma SITA CZ., a. s. Divize Západ 

během prvního čtvrtletí 2010. Památkově chráněné objekty jsou určeny k rekonstrukci 

a dalšímu využití městem. 

Zastupitelstvo města Plzně přijalo v prosinci 2009 na svém zasedání usnesení 

a schválilo uzavření darovací smlouvy mezi PT, a.s. a statutárním městem.271 Předmětem daru 

byly objekty bývalé výtopny Světovar: studna, objekt zauhlování, památkově chráněný komín 

a památkově chráněný objekt varny a strojovny s kotelnou včetně výměníkové stanice tepelné 

sítě v suterénu kotelny. Areál bývalé výtopny Světovar (viz příloha, obr. č. 6) byl na základě 

darovacích smluv městu předán (jeho správci společnosti Obytná zóna Sylván) dne 30. června 

2010.272  

 

4.4.2 Výtopny Doubravka I Letná a Doubravka II Hrádecká 

 

Doubravka je další částí Plzně, kde proběhla rozsáhlá bytová výstavba. Nové byty 

v Doubravce zásobovaly teplem a teplou vodou dvě výtopny, Doubravka I Letná 

a Doubravka II Hrádecká, propojené horkovodem podobného výkonu jako výtopna Světovar 

na sídlišti Slovany.273 Stavba výtopen v Doubravce byla investičním úkolem, který vycházel 

z teplofikační studie zásobování teplem východního předměstí města.  

                                                           
268 Tamtéž, Opis 1, Y 18 - Státní projektový ústav v Plzni, Kopeckého sady 11, Technická zpráva a rozpis prací, Výtopna 

Světovar, II. etapa, s. 1,2. 
269 PT, a. s., registratura stavební údržby, složka výtopna Světovar, Žádost z 29. 9. 2009, ÚMO 2 Slovany, Sdělení k záměru 

odstranit stavbu z 9. 11. 2009. 
270 Tamtéž, Vyjádření Odboru nabývání majetku Magistrátu MP – Objekty výtopny – dar + demolice, Příloha základní 

regulační podmínky pro zástavbu areálu Světovar, s. 1, bod 1. 7., Ministerstva kultury č. j. 10904/2007 ze dne 13. března 

2008. 
271 Tamtéž, dopis z 5. ledna 2010 - Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 761. 
272 Tamtéž, Předávací protokol z 30. 6. 2010. 
273 AmP, fond TEZA, kart. 4190, Zápisy DII. (v dokumentaci je používáno označení výtopen-výtopna V I, V II nebo také D I., 

DII, jedná se o totožné objekty. 
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Výtopna Letná D I (V I) 

Stavbu výtopny Letná schválila rada Městského národního výboru jako investiční úkol 

dne 9. února 1962 a zahájena téhož roku. Po dostavbě měla výtopna zásobovat teplem cca 2500 

bytových jednotek. Investorem této stavby byl Investorský útvar Měst. NV Plzeň. 

Technologická zařízení výtopny dodala ČKD Dukla a stavební práce dle projektu Krajského 

projektového ústavu v Plzni provedl národní podnik Pozemní stavby v Plzni. Výstavba výtopny 

Letná, vybavená čtyřmi horkovodními kotli ČKD Dukla o celkovém výkonu výtopny 23,2 MW, 

která se nacházela na oblasti tzv. Malé Doubravky, v Těšínské ulici byla zahájena v roce 

1962.274 Areál výtopny včetně technologií a výměníkových stanic byl dostavován 

a předáván do provozu postupně.275  

V době realizace výtopny již probíhala stavba sídliště a v dohledné době měla být část 

bytů dokončena. Národním výborem v Plzni byl proto vznesen požadavek zajistit provoz 

alespoň jednoho kotle již pro topnou sezonu 1963–1964.276 Ze záznamů o dodávkách tepla 

je patrné, že se termín podařilo splnit. Stavba areálu výtopny a zařízení byla dokončena v roce 

1965. V objektu se nacházela kotelna, zauhlování, objekt vodního hospodářství, strojovna, 

zázemí pro zaměstnance, dílny, administrativní část, komín, skládka uhlí, hlubinný zásobník 

a další příslušenství.277 

Doubravecká výtopna Letná byla první v pořadí, kterou čekala z důvodu dosluhujícího 

zařízení a napojení stávajících horkovodních tras na nový ekologický zdroj likvidace (viz 

příloha, obr. č. 7). V únoru 2002 podala PT, a.s. žádost na ÚMO Plzeň 4, o povolení 

k odstranění stavby a úřadem bylo následně vydáno povolení k provedení demolice. Návazně 

na podanou žádost bylo v březnu 2002 vypsáno zjednodušené výběrové řízení na akci 

„Demolice výtopny Plzeň Letná“. Zakázku na demoliční práce získala firma Lidrone spol. s.r.o. 

Plzeň. Veškeré práce včetně úpravy terénu byly dokončeny koncem září.278 

 

                                                           
274 AmP, fond útvaru hlavního architekta města Plzně (nové označení Útvar koncepce města Plzně (1944) 1992-2006, kart. 

4950, Správa k Směrnému územnímu plánu města Plzně (SÚP) II., s. 567.  

PT a.s. spisovna PT a.s. protokol 42/2 Slučování PT TEZA, s. 20, FOND Plzeňská teplárenská a.s. kart. č. 4684 PT a.s., 

registratura stavební přípravy, složka Letná – demolice, kopie katastrální mapy. 
275 PT, a. s., spisovna, protokol č. 42/2, Slučování PT TEZA, přehled o tepelném zásobování města Plzně,  

z 20. 6. 1985, s. 1. 
276 AmP, fond Plzeňská teplárenská a.s., kart. 4684, Technická zpráva, výtopna Plzeň Doubravka. 
277 Tamtéž, fond TEZA kart. 4190. Technická zpráva, výtopna Plzeň Doubravka. 
278 PT, a.s. registratura stavební údržby. Rozhodnutí ÚMO 4, odbor výstavby, č. j. 577/2002 ÚMO4/Výst-Ne 

ze dne 10. 7. 2002. 
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Výtopna Hrádecká D II (V II) 

Druhá z lokálních výtopen označená jako výtopna V2 v Doubravce se nacházela 

v Hrádecké ulici.279 Stavební práce byly zahájeny v září 1965 a dokončeny v prosinci 1967. 

Stejně jako výtopnu na Letné převzaly výtopnu do užívání Komunální služby města Plzně. 

V březnu 1968 proběhlo komisionální šetření ohledně povolení k trvalému provozu, při kterém 

komise stanovila podmínky, za kterých může být výtopna provozována. Komise zjistila 

nedodělky, které uložila do 30. června 1968 odstranit. Teprve po jejich odstranění bylo vydáno 

povolení k trvalému užívání výtopny. Převzetí stavby na základě kolaudačního řízení 

se uskutečnilo dne 15. července 1968.280 Výtopna D II. v Hrádecké ulici měla stejně jako 

výtopna Letná instalované čtyři horkovodní kotle na tuhá paliva o celkovém výkonu 23,2 

MW.281  

Výtopna v Hrádecké ulici byla poslední z lokálních městských výtopen v Plzni, 

která byla určena po zprovoznění posledního bloku teplárny k demolici. Výběrové řízení 

na demolici areálu bylo zadáno koncem června 2011, souhlas s odstraněním stavby udělil odbor 

stavebně správní a dopravy čtvrtého městského obvodu v Plzni v září téhož roku.282 Zakázku 

na demoliční práce získal Metrostav a.s. Praha. Firma zahájila demoliční práce 10. října 2011 

a dokončila je na konci listopadu téhož roku.283 

 

4.4.3 Výtopna Plzeň jih–Bory 

 

Třetím sídlištěm realizovaným podle směrného územního plánu bylo sídliště v městské 

části Plzeň-Bory, kde byly zahájeny stavební práce v roce 1966.284 Zhruba dva roky před 

zahájením jeho výstavby proběhla jednání a přípravné práce pro stavbu výtopny Plzeň Jih, která 

měla zásobovat tepelnou energií byty nového borského sídliště. Na základě zadávacího projektu 

schváleného Státním krajským investorským útvarem (KIÚ)285 v Plzni byl vypracován 

                                                           
279 Tamtéž, Stavba výtopny byla povolena na základě rozhodnutí č. Výst./328/2-23/65 Mau, ze dne 29. 1. 1965. 
280 AmP, fond TEZA, kart. 4190, Zápisy DII.  
281 Tamtéž, Plzeňská teplárenská a.s., kart 4684, Technická zpráva, výtopna Plzeň Doubravka. 

PT a.s. spisovna. Slučování TEZA, prot. č. 42/2. 
282 PT, a. s. registratura stavební údržby, složka Demolice Hrádecká 2011, Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor stavebně 

správní a dopravy, Sdělení k záměru odstranit stavbu, čj. UMO4/19069/11 ze dne 19. 9. 2011. 
283 Tamtéž, Smlouva o dílo „Demolice výtopny Doubravka – Hrádecká“. 
284 M. BĚLOHLÁVEK a kol., Plzeň 1945–1970, Plzeň 1971, s. 55. 
285 KIÚ, zkratka pro organizaci Generální investor komplexní bytové výstavby Plzeň 1957–1960, v letech 1960–1966 byl 

název organizace Krajský investorský útvar v Plzni, v letech 1966–1990 přejmenována na, Krajská inženýrská organizace 

v Plzni,1991–1991 organizace s názvem Inženýrská organizace. 
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prováděcí projekt výtopny. Dne 12. února 1964 bylo uděleno rozhodnutí o přípustnosti stavby. 

Podle projektu bylo počítáno se dvěma parními kotli a třemi horkovodními kotli a výstavbou 

komína vysokého 85 m. Investorem projektu byl KIÚ, středisko Plzeň město, generálním 

projektantem KPÚ.286 Plzeň a generálním dodavatelem stavby Pozemní stavby, n. p. Plzeň.287 

V dubnu 1964 byl schválen zadávací projekt s rozpočtem stavební části (jednalo 

se o odhad). Investiční úkol byl schválen jako komplexní náklad pro výtopnu včetně veřejných 

investic ve výši 22 076 000 Kčs. Podle projektové dokumentace však byly náklady vyčísleny 

v částce 24 208 120 Kčs, což znamenalo navýšení celkem o 2 132 120 Kčs oproti investičnímu 

úkolu. Důvodem navýšení rozpočtu bylo nezapočtení nepředvídaných prací, znovu projednání 

otázky zvýšení komína o 25 m, nutnost překládky kabelů a navýšení nákladů u parních 

kanálů.288Zadávací projekt pro stavbu komína byl zpracován Projekční složkou národního 

podniku Teplotechna, nositel Řádu práce, Olomouc. 

Komín podle nařízení směrnic a požadavků pro letectví musel splňovat předepsaná 

kritéria. Ve smyslu tohoto požadavku byl komín označen jako denní a noční letecká 

překážka.289 Výtopna na Borech byla se svou kapacitou největší výtopnou v Plzni. Provozovala 

dva horkovodní kotle o jmenném výkonu po 11,63 MW, parní částí se dvěma kotli o výkonu 

8 t/h a jedním parním kotlem 16 t/h o výkonu o celkovém výkonu 23,2 MW pro dodávku 

technologické páry do mlékárny a nemocnice. Pro případ havárie a špičkové spotřeby byl 

ve FN nainstalován rezervní kotel firmy LOOS (obr. č. 8).290 

Výtopna na Borech (viz příloha, obr. č. 9) patřila k pěti výtopnám určeným ke zrušení 

po připojení oblasti na centrální zdroj tepla.291 Borská výtopna byla odstavena v roce 2004. 

Výběrové řízení na odstranění technologií a staveb výtopny bylo vypsáno červnu 2006 

a koncem srpna téhož rok PT, a.s. podala podnět na odbor výstavby a dopravy 

ÚMO Plzeň 3 k zahájení správního řízení ve věci povolení odstranění stavby.292 Část 

technologických celků byla určena pro zpětné použití v areálu klatovské teplárny. při výstavbě 

nového tepelného zdroje. Jednání o podmínkách proběhla v září 2006 a demontáž stávající 

                                                           
286 SOA Plzeň, fond KPÚ – zkratka pro Projektový závod P-100 Stavoprojekt (1949–1957), Státní projektový ústav pro 

výstavbu měst a vesnic v Plzni (1958–1960), Krajská projektová organizace Stavoprojekt Plzeň (1966–1989), Stavoprojekt 

Plzeň (1989–1991).  
287 PT, a.s. registratura stavební údržby. Výtopna Plzeň – Jih, Krajský projektový ústav v Plzni, Kopeckého sady, Prováděcí 

projekt Plzeň – Jih část D, stavební část – Technická zpráva, červenec 1964 s. 3. 
288 Tamtéž, opis opisu, Krajský investorský útvar Plzeň, opis opisu Schvalovacího protokolu č. PD/4/B1/64, z 6. 4. 1964. 
289 Tamtéž, Teplotechna, Zadávací projekt, Technická zpráva, list 1. 
290 PT, a. s., spisovna, prot. Č. 42/2, přehled o tepelném zásobování města Plzně, z 20. 6. 1985, s. 2. 
291 Mladá fronta dnes, Plzeňský kraj, roč. XVIII, č. 103, 3. května 2007, „Zmizí výtopna i s komínem“. 
292 PT, a.s., registratura stavební údržby, složka „Demolice výtopna Plzeň – Jih“, ÚMO Plzeň 3, Rozhodnutí Plzeň, dne 27. 

101.2006 č. j. OVD/5390/06/Hu-6. 
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technologie určené k odprodeji byla provedena během září 2006 firmou EGS, a.s. Hodonín.293 

Ostatní demoliční práce v areálu výtopny prováděla firma Lidrone spol. s.r.o. Termín 

odstranění stavby byl stanoven nejpozději na konec října 2008, demoliční práce byly dokončeny 

ještě před stanoveným termínem a dne 18. března 2008 proběhlo místní šetření stavebního 

úřadu a objekt byl předán městu.294 

4.5 Centrální zdroj tepla v Plzni 

 

4.5.1 Stavba centrálního tepelného zdroje v Plzni 

 

Nový impuls k zahájení výstavby centrálního zdroje pro Plzeň byl dán vládním 

usnesením č. 194 ze dne 8. června 1966 jako jeden z úkolů obsažený ve „Směrném územním 

plánu města Plzně.“ V říjnu 1968 došlo mezi Západočeským krajským národním výborem 

a bývalou Ústřední správou energetiky v Plzni k dohodě. Projekt plánovaný již v padesátých 

letech dvacátého století se konečně blížil k cíli. Podle dohody měla být v první etapě 

vybudována první část tzv. výtopenská o tepelném výkonu cca 90 Gcal/hod a měla být uvedena 

do provozu v topné sezóně 1972–1973. Pokračovat se mělo teplárenskou částí, což znamenalo 

spolu s dalšími kotli i instalaci a zprovoznění turbíny.295 

Jednání o zabezpečení výstavby a přípravy projektu centrálního tepelného zdroje 

pokračovala i v následujícím roce, v prosinci 1969 projednával stavební útvar hlavního 

architekta města Plzně stav plánovaného projektu. Na schůzi byly upřesněny některé detaily 

stavby. Byl odsouhlasen návrh na umístění složiště popílku pro první a další etapy teplárny. 

Ministru průmyslu byla podána žádost o zajištění splnění usnesení vlády č. 194/66 a dohody 

s ministrem energetiky ze dne 4. října 1968, týkající se etapové výstavby v návaznosti 

na bytovou výstavbu. Nová bytová výstavba byla podmíněna stavbou tepelného zdroje, který 

bude zajišťovat dodávku tepla pro nové bytové jednotky. 

V požadavku bylo zdůrazněno zvážit všechny dostupné možnosti zkvalitnění provozu 

tak, aby provoz centrálního zdroje co nejméně zatížil životní prostředí. V úkolech první stavby 

bylo zahrnuto vybudování horkovodního napáječe pro Severní předměstí a napojení veškerých 

výměníkových stanic na Jižním předměstí, napájené z ELÚ III, jako i veškeré kotelny 

                                                           
293 PT, a.s., registratura stavební údržby, složka „Demolice výtopna Plzeň – Jih“ EGS, a.s. Hodonín. 
294 Tamtéž, Vyjádření k pozemku – místní šetření z 18. 3. 2008. 
295 AmP, fond Městského národního výboru v Plzni (dále MěNV), 1969, sign. 29 d 85, i. č. 23230 Schůze rady MP 1969, s. 

249. 
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na horkovodní trase na centrální zdroj.296 Již v roce 1969 se počítalo s postupným odstavením 

některých stávajících kotelen ELÚ I, části ELÚ III a většiny městských kotelen Tato varianta 

byla podmíněna stavbou centrálního zdroje.  

V případě, že by k tomu nedošlo, uvažovalo se naopak o stavbě dalších výtopen 

ve Skvrňanech, na Lochotíně, v Bolevci, Košutce a U Ježíška pro část vnitřního města.297 

Pro účel stavby zdroje byla zpracována „Studie souboru staveb“, dokončená v roce 1969. 

V následujícím roce byl zpracován projektový úkol, který vycházel z odsouhlasené varianty B 

„Studie souboru staveb“, která předpokládala zahájení stavby v roce 1971 a zahájení provozu 

v roce 1973.298 Stavba centrálního tepelného zdroje na Doubravecké třídě byla realizována 

postupně ve čtyřech etapách, jak bylo původně plánováno. Stavba však byla oproti původnímu 

časovému harmonogramu ve značném skluzu.299 

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně bilance potřeby tepla, byla Západočeskými 

energetickými závody zpracována bilance nová. Důvodem přepracování bilance bylo 

především přehodnocení rozsahu výstavby bytů v Plzni. Na základě takto vyhodnocených 

závěrů zpracoval Energoprojekt v roce 1970 ekonomické porovnání podle nových požadavků. 

Nově přepracovaný projektový úkol byl schválen 30. dubna 1972 Federálním ministerstvem 

paliv a energetiky.300 Po přípravných fázích a řadě jednání byly konečně v roce 1972 přípravné 

práce výstavby I. etapy zahájeny. Další část měla být podle původní koncepce zahájena v roce 

1976.301 Tento termín byl posunut a ZČE počítalo se zahájením stavby v roce 1979 a jejím 

dokončením roku 1983. Ve skutečnosti byla II. etapa realizována až během let 1982–1985. 

Stejně tak třetí a čtvrtá etapa byly proti původnímu záměru dokončeny mnohem později, nic 

nepostupovalo tak rychle, jak se předpokládalo. Poslední etapa pak měla být podle výhledu 

ZČE dokončena roku 1989,302 podle přípravné dokumentace se počítalo dokonce s tím, že čtvrtá 

etapa bude do provozu uvedena již v roce 1982.303 

                                                           
296 AmP, fond MěNV, Schůze rady města Plzně 1959/II, (dále jen MP), sign. 29 d 85, i. č. 23230 s. 248. 
297 Tamtéž, s. 250. 
298298 PT, a.s., registratura stavební přípravy, Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň – I. etapa, 

říjen 1978, s. 16. 
299 AmP, fond Teplárna města Plzně, koncepce a příprava výstavby, Edice: informace – 3, 1972, Urbanistické středisko města 

Plzně, s 12. 
300 PT, a.s., registratura stavební přípravy, Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň – I. etapa, 

říjen 1978. 
301 AmP, fond Teplárna města Plzně, koncepce a příprava výstavby, Edice: informace – 3, 1972, Urbanistické středisko města 

Plzně, s 12. 
302 AmP, 60 let Západočeských energetických závodů, Sborník Praha, 1979, s. 31. 
303 Tamtéž, 1979, s. 13. 
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Na základě vypracovaného harmonogramu stavby byl stanoven termín zahájení 

projektu na únor 1973. Kvůli skluzu v uzavření hospodářské smlouvy s generálním 

dodavatelem ČKD Dukla Praha byla stavba zahájena až v červnu.304 Stavba teplárny v Plzni 

byla započata v období socialistického Československa, v té době fungovalo hospodářství 

plánovitě v pětiletých plánech. Hospodaření státu probíhalo centrálně na základě ustanovení 

Zákona „o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky“. 

Teplárna byla jako stavba státního zájmu pod přísným dohledem orgánů státní správy. Vedly 

celý projekt od rozhodovacího procesu až po jeho realizaci. Tyto postupy vycházely z právního 

řádu a správního systému socialistického zřízení. Podmínky výstavby teplárny byly stanoveny 

na základě vládního usnesení. Termíny uvedení tepelného zdroje do provozu byly pak určeny 

usnesením č. 208 ze dne 5. července 1973.305 

Třetí etapa byla zahájena až několik let po privatizaci teplárny. Ta byla privatizována 

na základě privatizačního projektu v roce 1994. Stavba třetí části byla zahájena v roce 1996 

a uvedená do provozu v roce 1999, kdy Plzeňská teplárenská jako jedna z prvních v České 

republice uvedla do provozu jednotku s moderní technologií fluidního spalování.306 Stavební 

práce čtvrté etapy byly zahájeny v říjnu 2008 a v roce 2010 byla uvedena do provozu.307 

Umístění jednotlivých staveb teplárenského komplexu bylo určeno směrným územním plánem 

v lokalitě „Pivovarská pole“, nacházejících se na pozemcích mezi pivovarem a seřaďovacím 

nádražím. Následně pak studie souboru staveb centrálního zdroje vypracovaná 

Energoprojektem řešila vzájemné propojení jednotlivých staveb po stránce ekonomické, 

technické a funkční. Studie souboru staveb ze září 1975 upřesňovala generální řešení 

zpracované Chemoprojektem v rámci první etapy a byla podkladem pro druhou a další etapy 

výstavby.308 

 

 

 

                                                           
304 PT, a.s., Registratura stavební přípravy Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň I s. 30. 
305 Tamtéž, s. 30. 
306 PT, a.s., VZ 1996, s. 3, VZ 1999 s. 7.  
307 PT, a.s., VZ 1998, s. 4, VZ 2010, Klíčové události roku, s. 14. 
308 Tamtéž, registratura stavební přípravy, Energoprojekt Praha – Teplárna Plzeň, Studie souboru staveb, Praha září 1975, Ev. 

č. 06-6624-01-302/7, s. 9. 



90 
 

4.6 Stavby I. a II. etapy 

 

První výtopenská část s názvem Teplárenský závod, ze které je zásobováno teplem 

sídliště Severní předměstí v Plzni, byla uvedena do provozu v roce 1977. Před dokončením 

stavby oblast prozatímně zásoboval mobilní zdroj LOOS. Přípravu a realizaci stavby provázely 

potíže s uzavíráním hospodářských smluv s generálními dodavateli. Komplikace byly 

i při zemních pracích z důvodu nálezů munice v místě stavby. Protože byly během stavby 

prvních dvou etap pomocné práce prováděné osobami ve výkonu trestu, musela být učiněna 

další bezpečnostní opatření. Dozor zajišťoval během směny Sbor nápravné výchovy.309 

Přítomnost pracovníků nápravného zařízení vyžadovala řadu opatření.  Celý prostor byl 

obehnán dvojitým plotem. Směla se například otevírat pouze jedna brána, což omezovalo 

příjezd na staveniště 310 Nasazení pracovníků sboru nápravné výchovy zapříčinilo i komplikace 

s řešením skladovacích ploch, protože jejich pohyb na staveništi vyžadoval zvláštní režim.311 

Kvůli pozdnímu rozhodnutí o určení generálního dodavatele došlo ke skluzu stavby. 

Na první stavbu měla navázat plynule stavba II. etapy. Kvůli skluzu plánovaných staveb bylo 

ale nutno nadále provozovat nevyhovující zdroj ELÚ I, který již měl být vyřazen z provozu.312 

Kapacita teplárny umožnila rozvoj další bytové výstavby. Od roku 1979 začala dodávat teplo 

také do oblasti Jižního předměstí, které doposud zásoboval o. p. Škoda Plzeň. V prvním období 

po uvedení výtopenského bloku do provozu nebyla využívána jeho kapacita plně. Výkon kotlů 

byl využit pouze v rozmezí 47–57 %, což bylo způsobeno nízkým odběrem tepla. Teprve 

počátkem roku bylo dosaženo cca 65 % jmenovitého výkonu instalovaného zařízení. 

Na výstavbu teplárny byly v průběhu stavby čerpány dotace ve výši 80 % rozpočtových nákladů 

ze státního rozpočtu.313 

První etapa centrálního zdroje zajišťovala připojené odběratele pouze tepelnou energií, 

byla tzv. částí výtopenskou. Teplárenská část byla zprovozněna po dostavbě II. etapy, kdy byla 

instalována a zprovozněna turbína a začala vyrábět také elektřinu. Provoz zahájila v roce 1982, 

navázala na stávající zdroj a bylo počítáno se značným navýšením její kapacity. Odbor 

                                                           
309 Sbor nápravné výchovy, https://cs.wikopedia.org/wiki/Sborn%/C3/A1pravn%/C3/%A9_v%C3%BDC (14. 8. 2019). Sbor 

nápravné výchovny byla bezpečnostní složkou ministerstva vnitra ČSSR, která vznikla v roce 1965, jehož hlavním úkolem byl 

dozor v ústavech nápravné výchovy (ÚNV). 
310 PT, a.s., registratura správy stavební přípravy, Výstavba teplárny II, Rozbor dopravních a skladovacích podmínek na 

stavbě Tp Plzeň II z důvodu nasazení SNV (Sbor nápravné výchovy). 
311 Tamtéž, Opis – Vliv provozu TEZS a nasazení SNV na výstavbu Tp II. 
312 PT, a.s., spisovna, protokol 15/8/1999, Delimitace-dokumenty 1976-1977, složka Organizace staveb TP I. stavba. 
313 Tamtéž, dotace byly čerpány na základě předpisu o čerpání dotací ze státního rozpočtu. Dopis SBČS č.j. 521/79/Pů. 

https://cs.wikopedia.org/wiki/Sborn%25/C3/A1pravn%25/C3/%A9_v%C3%BDC
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územního plánování a architektury NV města Plzně vydal 7. dubna 1976 územní rozhodnutí 

na rozšíření teplárny o další části.314  

 

4.6.1 I. etapa  

 

Stavbu prvního bloku teplárny realizoval generální dodavatel Armabeton Praha 

dle projektu generálního projektu Chemoprojekt Praha. Počátkem června 1971 NVmP Plzeň 

vystavil územní rozhodnutí pro stavbu centrálního tepelného zdroje a v listopadu téhož roku 

odbor výstavby ObvNV Plzeň 4 vydal stavební povolení, na jehož základě mohla být stavba 

zahájena.315 Zároveň bylo zpracováno souběžné projektové řízení, schválené investiční komisí 

Českých energetických závodů 28. září 1972, a stanoveny termíny předpokládaného uvedení 

kotlů do provozu včetně ukončení stavby.316 Kvůli značně napjatým termínům, zvláště těch, 

které souvisely s vypracováním dokumentace, bylo přistoupeno k mimořádným formám jejího 

zpracování. Jednotlivé části byly rozděleny na část základní, hrubou stavbu a kompletní projekt. 

Takový postup zapříčinil složitější projednávání rozpočtu. Celou stavbu rovněž ztížila změna 

předpisů a cen ve fázi přípravy a realizace projektu.317 

Realizace stavby představovala náročný a složitý proces vzhledem ke složitosti zařízení 

vyžadoval zodpovědnou koordinaci tak, aby na sebe jednotlivé úseky prací navazovaly. Musely 

být zajištěny základní podmínky pro zahájení stavby. Stavba měla být původně zahájena 

na základě schváleného harmonogramu již v únoru 1973. Kvůli pozdějšímu uzavření 

hospodářské smlouvy s dodavatelem technologií ČKD Duklou Praha, uzavřené rozhodnutím 

krajské státní arbitráže až 31. května 1973, mohla ale být stavba zahájena až v červnu. Na části 

pozemku určené pro stavbu teplárny na Pivovarských polích se nacházela řada stávajících 

objektů, jednalo se o provozní budovy ČSD, Prefa a Uhelných skladů Plzeň. Před zahájením 

stavebních prací byly objekty postupně demolovány a pro stavbu byl připravován terén.318 

                                                           
314 PT, a.s., registratura správy stavební přípravy, Veřejnoprávní jednání II etapa, složka 1/III Územní rozhodnutí 1297/a z e 

7. 4. 1976, NV MP, Odbor územního plánování a architektury, Tp. Plzeň II stavební povolení č. j. Výst/1282/82/Kub/Ne, 

ObvNV Plzeň 4, složka3/III (Stavební povolení pro II. etapu bylo Energoinvest Praha vydáno dne 24. 10 1980314. č. j. 

Výst/1326/80v listopadu 1982, které nabylo právní moci 18. 1. 1983. Zahrnovalo stavbu odkalovacího potrubí na odkaliště 

Božkov, odkaliště Božkov, trasu dispečerského kabelu, stavbu II blok 

 a další doprovodných staveb), s. 1. 
315 PT, a.s., spisovna, Protokol č. 15/8/1999, poř. č. 8, Delimitace, Dohoda ze dne 23. 3. 1977. 
316 PT, a.s., registratura správy stavební přípravy, Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň – I. 

etapa, říjen 1978, s. 17, 18. 
317 Tamtéž, projektová dokumentace byla zpracována dle tehdy platné vyhlášky č. 107/66 Sb. s. 18 
318 Tamtéž, složka TP Plzeň I., Předávací protokoly, Zápis č. 49/1977. 
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Nemalé komplikace zapříčinila skutečnost, že se stavba centrálního tepelného zdroje 

nacházela v zóně, kde na konci druhé světové války byly při náletech spojenců na Plzeň 

shazovány bomby. Nálezy munice zapříčinily zpoždění zemních prací a následné nedodržení 

termínů.319 V průběhu prací docházelo k dílčím změnám a také navýšení rozpočtu. Objevily 

se nevyhnutelné vícepráce, spojené například s požadavky majitele skládky, kam byla 

přesunuta zemina, jejím zhutněním, což souviselo s budoucím využitím skládky.320 

Důležitou součástí stavby byly elektroinstalační práce osvětlení objektu. Z hlediska 

osvětlení areálu byl objekt teplárny rozčleněn do dvou částí: na část venkovního osvětlení, 

zahrnující stožáry podél komunikací v okolí teplárny, a část celkovou uzemňovací, která 

zahrnovala veškeré uzemňovací sítě teplárenských objektů. Tato část projektu byla 

po kompletním ukončení všech prací předána v říjnu 1977 za přítomnosti zástupců dodavatele, 

investora a provozovatele. Předávací řízení této části bylo zahájeno 29. září 1977 a ukončeno 

10. října. Elektroinstalace zahrnovala vnější slaboproudé kabelové instalace, což bylo stejně 

jako u osvětlení objektu rozděleno na dvě části. První část zahrnuje slaboproudé rozvody 

objektů a část druhá instalace pro požární signalizaci (EPS), tato část byla předána v rámci 

předávajícího řízení koncem září 1977.321 

Kanalizace splaškové vody a dešťové vody byly řešeny v rámci městského 

kanalizačního systému. Pro splaškovou vodu bylo využito stávající vedení. Byla odváděna 

do stávající městské stoky. Dešťová kanalizace byla napojena na kanalizační řád odvodňování 

vleček, kterou byla dešťová voda odváděna do řeky Mže.322 Zásobování pitnou vodou 

bylo zajištěno litinovým potrubím napojeným na městské sítě v Doubravecké ulici. Budova 

kotelny je zhotovena z ocelové konstrukce se stropem z ocelových nosníků. Kotle jsou usazeny 

na betonových základech a celá budova kotelny je tvořena několika úrovněmi (patry), 

kde se nacházejí jednotlivé části kotlů.  

Na kotelnu navazují další objekty související s výrobním procesem, jako jsou 

kouřovody, transportní a odstruskovací most, zásobník popílku, strojovna 

a mezistrojovna, hlubinný zásobník na uhlí a samozřejmě komín.323 170 m vysoký teplárenský 

komín v Plzni Doubravecké ulici je nejvyšším komínem v kraji. Komín PT, a.s. nalezneme také 

v seznamu nejvyšších staveb v Česku. Nejvyšším komínem v České republice je komín 

                                                           
319 Tamtéž, s. 30. 
320 PT, a.s., registratura stavební přípravy, PT Plzeň I., Předávací protokoly, zápis č. 5/73, z 29. 6. 1974. 
321 Tamtéž, předávací protokol, z 29. 9. a 10. 10. 1977. 
322 PT, a.s., registratura správy stavební přípravy, PT Plzeň I., Předávací protokoly, Zápis č. 34/77 ze 17. 5. 1977. 
323 Tamtéž, Zápisy, složky č. 17,20, 21 až 28. 
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Elektrárny Prunéřov II s 301 m a hned po něm následují komíny chvaletické elektrárny 

a Elektrárny Tušimice II, oba jsou vysoké 300 m.324 

Vzhledem ke své výšce představuje teplárenský komín překážku pro leteckou dopravu. 

Byl proto označen jako denní a noční letecká překážka a podléhá pravidlům pro označování 

takových překážek. To představuje barevné pruhy pro denní označení a pro noční označení 

je instalováno šest světel. Koruna komína je navíc opatřena hromosvodem a v několika 

úrovních je komín opatřen ochozy.325 Teplárenský komín v Plzni bývá často vyhledáván 

nadšenci–členy Svazu českých komínářů, jejichž cílem je zdolávání komínů. Plní si tak své 

dětské sny. Tato zájmová organizace je v České republice registrována od roku 1981 a je prý 

ve světě raritou.326 

Během montážních prací došlo také z různých příčin k prodlevám, muselo být například 

žádáno o prodloužení uvedení kotlů do zkušebního provozu oproti původnímu plánu. Kotel K1 

měl být uveden do provozu do 30. srpna 1976, stanovený termín se ale nepodařilo dodržet. 

Nově stanovený termín do 31. března 1997 pak již dodržen byl. Vzhledem k celkovému posunu 

termínů bylo vše upřesněno dodatkem č. 4 Hospodářské smlouvy mezi podnikem EGI Praha 

a Armabeton Praha a stanoven na září 1977. Kromě dokončení objektu „Trakční vedení“ 

se podařilo vše splnit. Ten byl dokončen v červnu 1978.327 Dokončená stavba byla po konečné 

úpravě pozemků za účasti zástupců zainteresovaných firem předána provozovateli ZČE závodu 

Teplárna Plzeň. Převod celého objektu byl proveden v rámci delimitace v dubnu 1977. 

V objektu centrálního tepelného zdroje byly při výstavbě I. etapy instalovány 

tři horkovodní kotle, jejichž odzkoušení a následné uvedení do zkušebního provozu 

bylo zahájeno v lednu 1977. První kotel K3 byl vyzkoušen ve dnech 21.–24. ledna 1977, kotel 

K2 ve dnech 28.–31. ledna 1977. Kotel K1 byl vyzkoušen o dva měsíce později v rozmezí 

25.–28. března 1977. Předání do zkušebního provozu proběhlo dne 30. března 1977. 

Dle vyhodnocení stavby byla kotelna I. etapy řešena klasickým způsobem s nepříliš moderními 

kotli ČKD Dukla. Již v době zpracování projektu bylo doporučeno použít kotle s fluidním 

spalováním. Kvůli odstoupení dodavatele od původních nabídek však bylo od fluidního 

                                                           
324 Seznam nejvyšších staveb v česku  

https://cs.wiki 

pedia.org/wiki/Seznam_nejvyšších_staveb_v_česku. (20 .11. 2020) 
325 Tamtéž, Zápis – složka 20. 
326 Na komín plzeňské teplárny vylezly desítky komínářů. 

 https://lidovky.cz/...A120908_155314_In-zajimavosti sk, (20.11.2020) 
327PT, a.s., registratura stavební přípravy, Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň – I. etapa, 

říjen 1978, s. 31. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejvyšších_staveb_v_česku.%20(20%20.11
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejvyšších_staveb_v_česku.%20(20%20.11
https://lidovky.cz/...A120908_155314_In-zajimavosti%20sk
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spalování upuštěno. Základní parametry instalovaných kotlů neumožňovaly bezprostřední 

napojení do primární tepelné sítě, bylo proto navrženo přepouštění a recirkulace topné vody.328 

Během zkušebního provozu docházelo k poruchám na některých zařízeních, což u takto 

rozsáhlých staveb není nic neobvyklého, nebo zařízení nemohlo být v plném provozu kvůli 

opoždění některých dodávek. Problémy se vyskytly například na odpopílkovacím zařízení, 

dávkovacích a stáčecích čerpadlech na CHÚV. Všechny nedostatky byly většinou do konce 

zkušebního provozu odstraněny. K 31. srpnu 1977 bylo provedeno vyhodnocení provozních 

souborů tepelného zdroje s uspokojivým výsledkem a dne 30. listopadu 1977 proběhlo 

posouzení způsobilosti stavby odbornou komisí a doporučeno vydání souhlasu k uvedení stavby 

do trvalého provozu.329 

Kolaudační rozhodnutí pro I. stavbu bylo vydáno počátkem prosince 1977 ObvNV 

Plzeň 4 na základě přezkoumání žádosti přímého investora Energoprojektu závod Plzeň. 

Dne 25. října 1977 proběhlo komisionální šetření na místě, byly stanoveny podmínky 

pro užívání stavby a rozhodnuto o kolaudaci. Kolaudačním rozhodnutím ze dne 12. prosince 

1977 byla stavba I. etapy předána do trvalého užívání. (Viz příloha, obr. č. 10).330  

 

4.6.2 Dodatkový zdroj Košutka–DZT 

 

Po uvedení první etapy teplárny do provozu zásobovala tato výtopenská část 

v osmdesátých letech dvacátého století oblast Jižního předměstí, ETD Doudlevce, 

část sídliště na Borech a část nové výstavby Severního předměstí Plzně. Výkon teplárny 

byl v roce 1980, kdy na první etapu navazovala výstavba další části sídliště Severního 

předměstí, plně vytížen. Vzhledem ke skluzu II. stavby teplárny bylo potřeba situaci řešit 

pomocí mobilních horkovodních kotlů, tzv. dodatkového zdroje (DZT, viz příloha, obr. č. 11). 

Zdroj měl plnit funkci špičkového zdroje tepla, který se měl provozovat zásadně v případě 

vytížení základního zdroje nebo při poruše zařízení centrální teplárny.331 

Dodatkový zdroj tepla na Košutce byl vybudován jako prozatímní provizorní zdroj tepla 

pro nové sídliště v městské části Plzeň-Lochotín. To mělo být po dostavění druhé etapy 

                                                           
328 Tamtéž, s. 35. 
329 Tamtéž, s. 32. 
330 Tamtéž, spisovna, Kolaudační rozhodnutí ze dne 12. 12. 1977 vydané ObvNV Plzeň 4, Mohylova 55, s. 1,2. 
331 PT, a.s., registratura stavební přípravy, složka Demolice Košutka, Západočeské energetické závody, Žádost o vydání 

stavebního povolení na „Dodatkový zdroj tepla Plzeň, 27. 6. 1980. 
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Teplárenského závodu připojeno na centrální zdroj na Doubravecké třídě.332 Stavba byla 

umístěna na sídlišti Košutka mezi ulicí Špálovou a v té době nově budovanou Gerskou ulicí. 

Zástupci ZČE požádali o stavební povolení pro stavbu provizorního tepelného zdroje 

dne 1. července 1980, schváleno bylo odborem výstavby a ObvNV Plzeň již v druhé polovině 

června.333 Povolení k trvalému užívání II. etapy dodatkového zdroje bylo vydáno odborem 

výstavby kolaudačním rozhodnutím v srpnu 1982.334 

Stavba dodatkového zdroje byla realizována ve dvou fázích. V první části stavby byly 

provedeny stavební úpravy, vybudována trafostanice a rodinný domek, který na pozemku stál 

se upravil pro účely provozní budovy.335 Ve druhé části bylo vybudováno hospodářství topného 

oleje: kotelna s mobilními kotli a ostatní technologie potřebné pro provoz zařízení a komín 

z ocelového plechu o výšce 45 m.336 V dodatkovém zdroji tepla byly instalovány dvě mobilní 

horkovodní jednotky ČKD Tatra Kolín o výkonu 2x 17,4 MW, vybavené hořáky pro spalování 

mazutu, a dvě nádrže na zásobu topného oleje.337 Dokončená stavba byla předána jako dočasná 

stavba k 28. srpnu 1981 a povolena jako dočasná do doby zprovoznění II. etapy teplárny Plzeň. 

338 Provoz dodatkového zdroje byl ukončen v roce 2000.  

V září následujícího roku PT, a.s. vypsala výběrové řízení na demoliční práce 

odstaveného tepelného zařízení.339 V březnu 2002 bylo zahájeno řízení k odstranění 

dodatkového zdroje v Plzni na Košutce. Vzhledem k tomu, že byla ukončena životnost 

technologie a byla zprovozněna nově stavěná jednotka na PT, a.s., nebylo zařízení jako záložní 

zdroj potřebné a stalo se nežádoucí z hlediska ekologie. Provedením demolice byla na základě 

výběrového řízení pověřena firma Petra Březiny – APB Plzeň.340 Odstranění stavby bylo 

odborem výstavby městského obvodu Plzeň 1 schváleno v dubnu 2002.341 

 

                                                           
332 Tamtéž, složka „Demolice Košutka“, Obvodní národní výbor (dále jen Obv. NV) – Stavební povolení č. j. Výst./1076/80-

Zí-Kri ze dne 24. července. 1980. 
333 PT, a.s., registratura správy stavební přípravy, složka „Demolice Košutka“, Obvodní národní výbor (dále jen ObvNV) – 

Stavební povolení č. j. Výst./1076/80-Zí-Kri ze dne 24. července. 1980. 
334 Tamtéž, Obvodní národní výbor Plzeň l – odbor výstavby a VHZ, Sverdlovská 60, Plzeň, č. j.: Výst/552/82-Kri, nabytí 

právní moci dne 22. 9. 1982. 
335 Tamtéž, Rodinný domek byl vykoupen v rámci komunikačního řešení komunikace Karlovarská I. etapa (zápis z pracovní 

porady 4. 10. 1979). 
336 Tamtéž, složka Demolice Košutka, ObvNV, Stavební povolení č. j. Výst./1666/80-Zí-Kri z  27. října 1980. 
337 Tamtéž., složka Demolice Košutka. 
338 Tamtéž, Zápis o předání a převzetí dokončené stavby podle § 292 zákona 109/64 Sb. 
339 Tamtéž, složka Demolice Košutka, Výběrové řízení na likvidaci DZT – Gerská ul. Z 18. 9. 2001.  
340 Tamtéž, Žádost o povolení k odstranění stavby ze dne 26. 2. 2002. 
341 Tamtéž, Rozhodnutí ÚMO Plzeň 1, č. j. Výst/275/2002-Sch, ze dne 8. 4. 2002. 
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4.6.3 II. Etapa 

 

Před zahájením druhé části stavby teplárny bylo zpracováno několik studií zaměřených 

na problematiku optimálního řešení centrálního tepelného zdroje. V roce 1975 byla 

Energoprojektem Praha zpracovaná jedna z nich, studie souboru staveb. To bylo v době, 

kdy se již budoval první výtopenský blok centrální teplárny. Investiční záměr II. bloku 

a zpracovaná dokumentace související s realizací měly za úkol řešit vzájemnou koordinaci 

a upřesnit generální řešení teplárny.342 Studie představila ucelený pohled na stavbu, která měla 

splňovat veškeré moderní, technické a také estetické požadavky. Řešila stavbu jako celek 

se všemi aspekty a dopady na život ve městě.343Dispozičně mělo být dosaženo jednoduchého 

a přehledného provozu, který by harmonicky zapadal do stávajícího prostředí.344 

Studie souboru staveb vycházela z podkladů z první etapy a z předpokladu, 

že z teplárny bude po dostavění jednotlivých etap zásobována tepelnou energií podstatná část 

města. Teplárna měla podle připravovaného projektu zajišťovat prostřednictvím horkovodu 

oblast severního a jižního předměstí, centrum města, Slovany a Doubravku. Kromě dodávek 

tepla obyvatelům města měla dle plánu prostřednictvím parní sítě dodávat také i dalším 

odběratelům. Teplo ve formě páry měly odebírat průmyslové podniky a tu využívat kromě 

vytápění svých provozů také k technologickým účelům.345 Studie řešila koordinaci celé stavby, 

průběh prací a vzájemnou provázanost jednotlivých požadavků. Upřesňovala generální řešení 

teplárny zpracované již v rámci I. etapy, zároveň byla podkladem pro návrhy dalších staveb. 

Při zpracování studie se vycházelo z řady podkladů, a to zejména z „Bilance potřeb tepla 

v Plzni ve vztahu k napojení na teplárnu“,346 z podkladů z I. stavby, z mapových a měřičských 

podkladů a z podkladů z již schválené dokumentace. 

V době zpracování této studie byla část města zásobována teplem parními 

a horkovodními výtopnami a teplárnou ELÚ III. o p. Škoda. Do budoucna se počítalo s tím, že 

stávající výtopny Doubravka (I a II) budou určeny jako špičkové tepelné zdroje. ELU III. 

zásobovala v roce 1975 teplem sídliště Skvrňany, jižní předměstí a závod ETD. Původní 

dohoda předpokládala, že sídliště ve Skvrňanech bude zásobovat tato teplárna trvale a dodávky 

                                                           
342 PT, a. s., registratura správy stavební přípravy, Energoprojekt Praha – Teplárna Plzeň  

 Studie souboru staveb, Praha září 1975, Ev. č. 06-6624-01-302/7, s. 7-9. 
343 Tamtéž, 23,24. 
344 Tamtéž, Energoprojekt Praha – Teplárna Plzeň.  

 Studie souboru staveb, Energoprojekt Praha září 1975, Ev. č. 06-6624-01-302/7, s. 24-30. 
345 Tamtéž, Energoprojekt Praha – Teplárna Plzeň. 

Studie souboru staveb, energoprojekt Praha září 1975, Ev. č. 06-6624-01-302/7 s. 5.  
346 Tamtéž s. 10. 
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tepla pro jižní předměstí a závod ETD v budoucnu převezme centrální zdroj stavěný 

na Doubravecké třídě. Již v průběhu výstavby první etapy centrálního zdroje bylo zřejmé, 

že časový předpoklad dohody nebude možno kvůli posunu termínů splnit.347 V roce 1981 

se dostavovala poslední část sídliště Lochotín, které mělo být na centrální zdroj připojeno. 

Kapacita prvního bloku byla již značně přetížena a čtyři roky trvající stavba druhého bloku 

si vyžádala náhradní řešení. Teplo pro nové sídliště na Lochotíně bylo dodáváno z náhradního 

zdroje. Vytápění zajišťovala pomocná kotelna, tzv. dodatkový zdroj Košutka.348  

Stavební práce byly zahájeny již v roce 1980. Ty zahrnovaly přípravné kroky pro stavbu 

II. etapy. Část staveniště byla předána 9. prosince 1980 AB Praha, zbývající část převzala tato 

firma až následující rok počátkem března 1981. Po převzetí staveniště nebyl zaznamenán 

výrazný postup prací, neboť stavba nebyla zařazena do státního plánu, na jehož základě 

se finanční prostředky přidělovaly.349 Původně plánovaný objem finančních prostředků ve výši 

12,6 milionů korun nebyl rozepsán, a nebyl proto k dispozici dostatek financí potřebných 

pro postup prací. 

V roce 1981 byly proto provedeny jen úpravy staveniště, výkopové práce 

a přípravné stavební činnosti, jako například betonáž základů a podobně. Nebyl to ale pouze 

problém finančních prostředků, nejzávažnější překážkou plynulého průběhu stavby 

byla nedokončená vlečka potřebná pro dopravu materiálu a technologií. Nedokončené bylo také 

složiště pro ukládání popílku.350 Během stavby rovněž vznikaly spory mezi účastněnými 

stranami a došlo k arbitrážnímu řízení.351 Docházelo také ke skluzu dodávek i zpracování 

pracovních postupů jednotlivých úseků stavby.352 Všechny tyto problémy narušovaly plynulý 

průběh stavby a zapříčinily její zdržení. 

Stejně jako v případě první stavby byla i druhá etapa naplánována v rámci jednoho 

staveniště.  Oblast katastrálního území mezi pivovarem a seřaďovacím nádražím ČSD v Plzni 

Doubravce byla řešena na základě studie souboru staveb. Realizace II. stavby byla náročnější 

kvůli stísněným poměrům na staveništi. Bylo potřeba zajistit návaznost na první část stavby. 

                                                           
347 Tamtéž, Studie souboru staveb. 
348 Pravda, (regionální deník), roč. 62, č. 253, 26. října 1981, „Plzeňská teplárna připravena na zimu“. 
349 PT, a.s., registratura stavební přípravy, Výstavba teplárny II, Zpráva pro kontrolní stranický den ze dne 17. 9. 1981, 1-3. 
350 Tamtéž, Teplárna ZČE Plzeň II., dokončení stavby vlečky Tp., nedatováno. 
351 Tamtéž, složka Výstavba teplárny II., Zpráva pro kontrolní stranický den ze dne 17. 9. 1981. 
352 Tamtéž, Protokol z jednání 2. Kontrolní porady Tp Plzeň II z 9. 7. 1981. 
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Zejména z tohoto důvodu musela být studie souboru staveb pro tuto část zpracována v širším 

rozsahu a byla rozdělena na samostatné celky.353 

Podobně jako v případě první stavby bylo třeba stavební plochu postupně uvolňovat 

a přizpůsobovat postupujícím pracím. Ještě i během druhé etapy stavby docházelo k nálezům 

munice z období války. Při práci na výkopech bylo třeba postupovat s velkou opatrností. Nález 

nevybuchlé letecké bomby byl nahlášen ještě 3. června 1982. Jednalo se o poškozenou bombu. 

To představovalo značné nebezpečí, neboť mohlo při neodborné manipulaci dojít k výbuchu. 

Bomba byla odvezena a zlikvidována pyrotechnikem KS SNB.354  

Druhá etapa teplárny byla dokončena v polovině roku 1985. Protože stavba nebyla 

dokončena najednou, ale postupně po jednotlivých stavebních souborech, bylo vydáno 

rozhodnutí o předčasném užívání.355 Do předčasného užívání byly předány dva kotle o výkonu 

2x 160 t/hod a jeden turbogenerátor TG 1x 55 MW. V červnu 1987 požádal investor ZČE Plzeň 

o vydání kolaudačního rozhodnutí pro hotovou stavbu TP Plzeň II. Při místním šetření konaném 

20. srpna 1987 byl na místě prověřen stav stavby a nebyly shledány žádné závažné nedostatky, 

které by bránily kolaudaci. Při kolaudačním řízení bylo konstatováno, že veškeré stavby byly 

provedeny dle platných předpisů a byly splněny stanovené podmínky. Povolení k užívání 

stavby na základě kolaudačního rozhodnutí vydal ObvNV Plzeň 4 dne 21. září 1987 

pod č. j. Výst/1587/87NK.356  

Podle původního harmonogramu měla být druhá etapa teplárny dokončena 

již v polovině roku 1984, termín se ovšem nepodařilo splnit. Předsednictvo vlády 

ve svém usnesení č. z 28. června 1984 č. 123 stanovilo nové termíny předání do provozu. 

Náhradní termíny předání byly stanoveny pro předání prvního kotle II. etapy k 15. prosinci 

1984, druhého kotle a turbogenerátoru TG 1x 55 MW k 30. dubnu 1985, což již bylo dodrženo.  

 

 

                                                           
353 PT, a.s., registratura správy stavební přípravy, Energoprojekt Praha – Teplárna Plzeň. 

Studie souboru staveb, Praha září 1975, Ev. č. 06-6624-01-302/7, s. 7,8. 
354 PT, a.s. registratura stavební přípravy, Výskyt letecké bomby, Složka 7/III. 
355 Tamtéž, Kolaudace, Tp Plzeň II Zpráva ke kolaudačnímu řízení. (Rozhodnutí o předčasném užívání bylo vydáno dne 30. 

10. 1986, č. j., výst./1998/96/Mb). 
356 Tamtéž, Kolaudace, Tp Plzeň II Zpráva ke kolaudačnímu řízení. 

Kolaudace, Teplárna, Plzeň II Zpráva ke kolaudačnímu řízení. 
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4.6.4 Odkaliště, odstruskování, odpopílkování, zauhlování, chemická úpravna vod  

 

Zajištění plynulých dodávek tepla obyvatelům města je možné pouze 

za předpokladu, že budou dodrženy všechny technologické postupy. Při výrobě tepelné 

a elektrické energie je kromě kotelního zařízení nutné zajistit i některá další pracoviště, 

bez kterých zařízení nelze provozovat. Jsou to zauhlování, odkaliště a chemická úpravna vody. 

Zauhlování zajišťuje zásobu paliva a jeho dopravu až ke kotlům. Výroba energií má bohužel 

i negativní stránku. Při spalování vzniká odpad, který představuje ve výsledku jak ekologickou, 

tak ekonomickou zátěž. Odpad vzniklý při spalování uhlí je nutno likvidovat. Jednou 

z nejlevnějších variant likvidace popelovin bylo hydraulické odpopelňování, k němuž 

se využívala povrchová voda z řeky Mže. Toto odpopelňování bylo povolené pro Teplárnu 

Plzeň II NVmP na základě vodohospodářského řízení.357 

Vypouštění odpadních vod muselo být v souladu se zákonem č. 130/74 Sb., 

a muselo být prováděno na základě povolení k vypouštění odpadních vod. Vodoprávní povolení 

vydal na základě projednání ve sloučeném stavebním řízení Západočeský krajský výbor, odbor 

vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Z areálu teplárny bylo stanoveno maximální 

vypouštění odpadních vod 2 l/s do povrchových vod dešťovou kanalizací do řeky Berounky 

s přípustným stupněm znečištění chemickými látkami.358 

 

Zauhlování 

 

Každá teplárna či jiný energetický zdroj musí mít zajištěnou dostatečnou zásobu paliva 

a jeho plynulou dopravu ke kotlům. Zásobu paliva zajišťuje tzv. zauhlování. Část zauhlování 

tvoří venkovní plocha, kde je palivo vykládáno z vlakových souprav a skládkováno, a část 

vnitřního zauhlování, odkud je palivo dopravováno do kotlů. Na venkovní části se nacházejí 

hlubinné zásobníky, do kterých se palivo přesypává přímo z vagonů a jež slouží k přechodnému 

uskladnění uhlí. Uhlí je pak dopravováno pásovými dopravníky, vedoucími přes zauhlovací 

most do vnitřního prostoru výrobního bloku. Přímo do zásobníků kotlů je palivo dopravováno 

z prostoru vnitřního zauhlování. Zde je uveden pouze základní nástin zauhlování, celý proces 

                                                           
357 PT, a s., registratura správy stavební přípravy, Veřejnoprávní jednání EGI – závod Plzeň II, Tp PN II, Vodoprávní řízení. 

j. VLHZ/2623/1982 z 9. 12. 1982, s. 1 a 2. 
358 Tamtéž, Veřejnoprávní jednání. 
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je složitější a zahrnuje i další technologická zařízení. Zauhlování je místem s vysokým 

požárním nebezpečím a musí se proto důsledně dbát na protipožární opatření.359 

Původně spalovala teplárna v Plzni výhradně hnědé uhlí ze Sokolovské pánve, které 

je dopravováno vlakovými soupravami ČSD. V současné době jsou spalována i jiná alternativní 

paliva. Objekt zauhlování je umístěn v prostoru mezi provozními budovami kotlů, 

lokomotivním depem a objektem Plzeňského Prazdroje. Hlubinný zásobník v teplárenském 

závodě sestává ze čtyř hlavních částí, z provozní budovy, hlubinného zásobníku, z vykládací 

části nacházející se v prostoru pod vlečkou a z objektu odlučovačů. Další částí je přihrnovací 

zásobník. V principu se jedná o železobetonovou vanu zapuštěnou do terénu, která je tunelem 

napojena na hlubinný zásobník. Skládka uhlí je umístěna mezi budovou zauhlování a vykládkou 

uhlí. Na skládku uhlí navazují přesypové věže spojené se zauhlovacími mosty (viz příloha, 

obr. č. 12) sloužící k dopravě uhlí ze skládky do výrobního bloku.360 

 

Odkaliště Božkov 

 

Během první etapy ještě nebylo provozováno vlastní odkaliště, bylo zprovozněno 

až od dalších etap, a to včetně hydraulické dopravy popelovin. Odpadní materiál a popeloviny, 

které vznikají spalováním hnědého uhlí, je nutno vhodným způsobem likvidovat. To bylo 

po zprovoznění I. etapy řešeno odvozem popelovin nákladními automobily.361 Likvidace 

se prováděla tak, že popeloviny (struska) byla navážena na vhodnou plochu a ta byla postupně 

rekultivována. Kromě popelovin jsou produkovány odpadní vody, které jsou využívány 

pro hydraulickou dopravu popelovin z kotlů. 

Výběr vhodné lokality proběhl 23. září 1975. Jako nejvhodnější lokalita pro tento účel 

bylo určeno území v blízkosti obce Božkov, která se nacházela zhruba 6 km jihovýchodně 

od teplárny, v údolí, kudy protéká Božkovský potok. Ostatní plochy tvořily louky a les.362 

Pro potřeby složiště popelovin byly nutné některé úpravy terénu. Zahrnovaly vykácení části 

lesa, což provedl správce pozemku Lesní závod Plzeň-Bílá Hora. Kvůli postupnému 

                                                           
359 Vratislav KOŠEK, Požární bezpečnost systémů zauhlování, diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, katedra požární ochrany, 2017 s. 5, s. 6, s. 10. 
360 PT, a.s., registratura správy stavební přípravy, TP Plzeň I., Předávací protokoly, složka 28-32. 
361 Tamtéž, Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň – I. etapa, říjen 1978, s. 36. 
362 Tamtéž, Energoprojekt Praha – Teplárna Plzeň.  

 Studie souboru staveb, Praha září 1975, Ev. č. 06-6624-01-302/7, s. 23. 
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zaplavování údolí popílkem byla nutná také přeložka koryta Božkovského potoka, který 

protékal v oblasti jižního břehu odkaliště.363 

Likvidace popílku z II. etapy byla řešena pomocí hydraulického odpopelňování, 

splavovacími kanály do bagrovací jámy, odkud byl odpad z kotlů ve formě hydrosměsi 

dopraven na odkaliště do Božkova. Součástí objektu odkaliště je čerpací stanice vratné vody 

a hráz odkaliště. Hráz odkaliště sloužila k usazování popelovin. Pod hrází popelovin 

byla umístěna čerpací stanice vratné vody s nádržemi, do kterých přitékala voda používaná 

při hydraulické dopravě, a byla vracena potrubím vratné vody zpět do teplárny.364 Do trvalého 

provozu bylo odkaliště uvedeno rozhodnutím Západočeského krajského výboru 

dne 13. června 1990. 

 

Chemická úpravna vody-CHÚV 

 

Chemická úpravna vody – CHÚV je důležitou součástí zařízení zajišťujících výrobu 

energií. Aby nedošlo k poškození zařízení a byl zajištěn bezporuchový provoz, je třeba suroviny 

přesně dávkovat. Pracoviště CHÚV slouží k úpravě surové vody (viz příloha, obr. č. 13). 

Při technologii úpravy se mění chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti vody. Pokud 

jde o úpravu vody na pitnou, požadavky stanovuje platná legislativa. Požadovaná kvalita vody 

je zajištěna pravidelnými laboratorními testy. Chemická úpravna vody byla realizovaná ve dvou 

etapách, pro I. a II. etapu výrobních bloků. V zásadě byla koncipována tak, aby bylo možno 

bez problémů zajistit provoz I. etapy a návazně rozšiřovat provoz pro další etapy centrálního 

zdroje.365 Objekt chemické úpravny vody teplárny v Plzni je umístěn ve dvou budovách včetně 

veškerého zázemí pro pracovníky. Během první etapy byla realizovaná stavba provozní budovy 

a vlastní CHÚV (viz příloha, obr. č. 14). 

 

 

                                                           
363 Tamtéž, Složka 2/III, Podmínky stavebního řízení, Protokol z jednání z 25. listopadu 1982. 
364 PT, a.s., registratura stavební přípravy, Složka 2/III, Podmínky stavebního řízení, Protokol z jednání z 25. listopadu 1982. 
365 Tamtéž, Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň – I. etapa, říjen 1978, s. 36. 
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4.7 Privatizace a vznik Plzeňské teplárenské a.s. a její následný vývoj. 

 

4.7.1 Privatizace teplárny. 

 

Plzeňská teplárenská, a.s. byla zařazena do II. vlny kuponové privatizace. 

V novodobé historii působí na trhu s energiemi od roku 1994 jako akciová společnost, 

kdy vstoupila do prostředí začínajícího tržního hospodaření. Jako akciová společnost byla 

teplárna zapsána do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1994. Vznikla oddělením od ZČE 

na základě schváleného privatizačního projektu, který předložilo město Plzeň. Rozhodnutím 

zakladatele fondu národního majetku při vzniku společnosti získalo město 80,5 % akcií. 

Zbývající část byla rozdělena v rámci kupónové privatizace drobným vlastníkům 

(15 % akcií), 3 % akcií získal restituční fond, 1 % nadační fond a zbývající 0,5 % představovaly 

zaměstnanecké akcie.366  

Usnesením jediného akcionáře, Statutárního města Plzeň, bylo na valné hromadě 

konané dne 20. března 2014 rozhodnuto o přeměně listinných akcií společnosti znějících 

na jméno na akcie zaknihované.367 Základní jmění společnosti činí 1 092 957 000,- Kč, 

je rozděleno na 1 092 957 akcií na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty. V té době Plzeňská 

teplárenská vlastnila také 100 % základního kapitálu v dalších společnostech. Plzeňská 

teplárenská Autodoprava, s. r. o, se sídlem Doubravecká 2760/1, Plzeň, Čistá Plzeň, s.r.o., 

se sídlem Edvarda Beneše 430/23, Plzeň a Plzeňská teplárenská SERVIS IN, a.s., se sídlem 

Doubravecká 2760/1, Plzeň. 

Hlavními předměty podnikání teplárny po privatizaci se stal rozvod a prodej tepelné 

energie, výroba a obchodování s elektrickou energií. Kromě toho se společnost začala zabývat 

dalšími obchodními aktivitami. Teplárna začala vyrábět a prodávat chlad, provozovat odpadové 

hospodářství a aktivně se angažovat v oblasti ekologie.368 Centrální tepelný zdroj zásobuje 

teplem více než 40 tisíc domácností, což představuje převážnou část obyvatelstva, a značnou 

část dalších průmyslových subjektů na území města. Od roku 1994 investovala společnost 

značné finanční prostředky do modernizace a rozšíření svých podnikatelských aktivit. 

Přes nemalé finanční náklady na provoz a údržbu rozsáhlého zařízení se daří dlouhodobě 

                                                           
366 PT, a.s., VZ 1994, s. 6, 7. 
367 www. Plzeňská teplárenská, a. s., Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované 

a výzva k odevzdání listinných akcií. 
368 PT, a.s., VZ 2016, s. 44. 
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udržovat stabilní cenu tepla pro odběratele. Cena tepla v Plzni je jednou z nejnižších v České 

republice. 

V minulosti se v kotlích spalovalo výhradně uhlí, což představovalo ekologickou zátěž. 

Společnost se dlouhodobě snaží tuto zátěž co nejvíce eliminovat. Postupně je hnědé uhlí 

nahrazováno novými ekologickými palivy. Klíčovým projektem roku 1995 bylo zadání 

realizace odsíření kotlů na principu cirkulující fluidní vrstvy. Projekt byl přidělen německé 

firmě Lurgi, další návazné práce zahrnující stavbu odstraňování produktu odsiřování 

byla svěřena firmě ABB Brno. Kromě stavby odsíření směřovaly další investice 

do modernizace stávajícího zařízení, měřicí techniky a řídicích systémů v provozu. Realizace 

výstavby odsíření byla největší investiční akcí společnosti. Odsíření včetně dopravy 

a skladování produktu bylo dokončeno v listopadu 1997 a do zkušebního provozu bylo uvedeno 

v prosinci 1997.369  

Rok 1996 přinesl společnosti další organizační změny. Na počátku roku se uskutečnila 

fúze s podnikem TEZA. V rámci realizace opatření na optimalizaci městského systému 

centrálního zásobování teplem převzala PT, a.s. k 1. lednu 1996 do své správy provoz kotelen 

 a tepelných rozvodných sítí státního podniku TEZA (Tepelného zásobování města Plzně) 

včetně všech zaměstnanců.370 K 1. lednu 2000 byla organizační jednotka úseku distribuce 

začleněna do organizační struktury společnosti THERMTRANS, a.s., jejíž obchodní jméno 

se k 31. prosinci 2000 změnilo na Plzeňskou distribuci tepla, a. s.371  

V souladu s dlouhodobým záměrem byla v roce 1996 zahájena přípravná fáze výstavby 

III. etapy teplárny, jejíž realizace byla zahájena v prosinci následujícího roku. Nová 

kogenerační jednotka nahradila dožívající horkovodní kotle. V roce 1997 byl na základě 

podnětu představenstva změněn počet odborných útvarů ve společnosti.372 Výstavba 

kogenerační jednotky byla jednou z nejvýznamnějších investičních aktivit teplárny. V České 

republice vybudovala PT, a.s. jako jedna z prvních tepláren kogenerační jednotku využívající 

technologii fluidního spalování.373 III. etapa výstavby kogenerační jednotky byla zahájena 

položením základního kamene dne 16. prosince 1997 a o dva roky později byla nová jednotka 

                                                           
369 PT, a.s., VZ 1996, VZ 1997., s. 2. 
370PT, a.s., VZ 1995, 1996 PT a, s, s. 1. 
371 Tamtéž, VZ 2000, s. 4. 
372 Tamtéž, VZ 1997. s. 2. 
373 J.KADRNOŽKA –L. OCHRANA, Teplárenství, Brno 2001, (Fluidní spalování je proces ve spalovací technice. Pevné 

látky (palivo) udržuje v tzv. fluidní vrstva za prostřednictvím proudu tekutiny, přitom vznikají fyzikální podmínky. Fluidní 

spalování je pro vysokou účinnost vhodné pro teplárenská zařízení), s. 117–118. 



104 
 

o výkonu 180 tun páry/hod a turbogenerátoru s odběrovou kondenzační turbínou 

50 MWe dokončena a slavnostně uvedena do provozu dne 23. listopadu 1999.  

Kvůli výhledovému zabezpečení dodávek tepla a zajištění jednotného systému 

zásobování území Plzně tepelnou energií nakoupila společnost v roce 2002 50 % obchodní 

podíl společnosti Plzeňská energetika.374 Teplárna rozšiřovala činnost o další podnikatelské 

aktivity. V roce 2003 zahájila dodávku chladu, jeho první dodávka směřovala do plzeňského 

pivovaru. Dalším odběratelem chladu byla Západočeská univerzita v Plzni a v následujícím 

roce začala teplárna chlad dodávat také do Fakultní nemocnice Plzeň–Lochotín. V roce 2005 

byla zahájena výroba pitné vody pro potřeby pivovaru v Plzni. 

Postupně byl ukončován provoz neekologických výtopen se zastaralým výrobním 

a technickým zařízením. V roce 2000 byl ukončen provoz dodatkového zdroje tepla Lochotín 

na spalování mazutu a v roce 2002 proběhla jeho demolice. V témže roce byla provedena také 

demolice lokální výtony Letná.375 V roce 2008 proběhla likvidace výtopny na Borech, 

následovala demolice výtopny na uhlí Světovar v roce 2010 a koncem roku 2011 byly 

odstraněny poslední dvě výtopny na uhlí v Doubravce. Výstavba IV. etapy centrální teplárny 

byla zahájena v roce 2008. Tato etapa zahrnovala instalaci kotle K7 na spalování biomasy, 

turbosoustrojí TG3 a sušicí linky pro přípravu paliva pro tento kotel. Hlavní část realizace 

pokračovala a „zelený kotel“ byl úspěšně dokončen v květnu 2010. 

Významným krokem PT, a.s. se stal projekt zařízení na energetické využívání odpadů 

ZEVO Plzeň a jeho propojení s horkovodní a tepelnou sítí. To souviselo jednak se skutečností, 

že společnost již v roce 2004 převzala provoz skládky Chotíkov, kde byl ukládán převážně 

komunální odpad z Plzně a okolí. Kapacita skládky v té době již nedovolovala další provoz. 

Neslučovala se ani s úkoly vyplývajících z platné legislativy. Před společností stál náročný úkol 

vypořádat se s problematikou likvidace komunálního odpadu. Po náročných jednáních 

a přípravné fázi mohla být konečně výstavba spalovny komunálního odpadu v roce 2013 

zahájena.  

Přelomovým mezníkem společnosti se stal rok 2016, kdy byla stavba po třech letech 

dokončena a v srpnu zahájen roční zkušební provoz. Kvůli požadavkům ekologických skupin 

se kolaudace zařízení protahovala. Nové energetické zařízení bylo zkolaudováno v dubnu 

                                                           
374 Tamtéž, VZ 2002, s. 7. 
375 PT, a.s., VZ 1997. s. 2. 
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2019.376 V říjnu 2017 v rámci své třídenní návštěvy Plzeňského kraje navštívil spalovnu 

prezident Miloš Zeman. Spalovnu si prohlédl a projektu vyjádřil podporu.377 

 

4.7.2 Stavby III. a IV. etapy a ZEVO 

 

Realizace dalších etap centrálního zdroje v Plzni pokračovala až po privatizaci teplárny. 

Nejen plzeňští zastupitelé, ale především odborníci působící v energetice zvažovali možnosti 

rozvoje lokálního vytápění. Dlouhodobě diskutovaným tématem je v energetice ekologie 

a zajištění dostatku paliv pro energetické zdroje. Tato témata se řeší již delší dobu celosvětově. 

Po roce 1989 zajišťovaly dodávku tepelné energie dvě teplárny a další lokální a blokové 

výtopny, které provozovaly již zastaralé zařízení, které vyžadovalo obnovu a rozšíření. 

Zastupitelé města jako jednu z možných alternativ zvažovali i možnost stavby jaderné výtopny. 

Pro případ realizace byla třeba důkladná analýza této možnosti. Za účasti Energoprojektu Praha, 

Západočeských elektráren Plzeň, Západočeské univerzity a koncernu Škoda byla proto 

zahájena jednání s firmou Siemens a dohodnuto zpracování studie technického řešení 

případného projektu. V květnu 1991 byla studie předána Městskému úřadu v Plzni, tím veškeré 

aktivity skončily.378 

Ačkoli představuje jaderná energie ekologicky čistou energii, nesetkala se tato varianta 

se souhlasným postojem. Vzhledem k tragické události v jaderné elektrárně Černobyl zde byla 

jednak obava obyvatel z jaderné energie, proti byli také zástupci Strany zelených 

v Plzni, kteří poukazovali na nejeden problém, například nevyřešený uspokojivý způsob 

likvidace jaderného odpadu. Dalším důvodem byla bezesporu také nákladnost takového 

projektu, finanční stránka stavby nebyla zanedbatelná.379  Energoprojektem Praha byla koncem 

roku 1991 zpracována studie k dořešení zásobování města Plzně tepelnou energií a další 

strategie rozvoje centrálního zásobování teplem. V úvahu přicházelo několik variant. Takzvaná 

varianta minimální navrhovala rozvoj decentralizovaných zdrojů tepla, což představovalo 

budování menších tepelných zdrojů na zemní plyn a rekonstrukci stávajících zdrojů tepla 

v Plzni (teplárnu na Doubravecké třídě a teplárnu Škoda), jejich modernizaci a přizpůsobení 

                                                           
376 PT, a.s., VZ 2019., Úvodní slovo představenstva, s. 4–5. 
377 Město Plzeň, 18.10. 2017: https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/prezident-si-prohledl-spalovnu-

odpadu-v-chotikove-projektu-vyjadril-podporu.aspx,(2. 8. 2021). 
378 AmP, Škodovák, noviny koncernu Škoda Plzeň, a.s., sign. 58339. „Studie možnosti instalace jaderné výtopny v Plzni“, 

roč. 63, č. 15 ze dne 21. 2. 1992, s. 1.  
379 Nová Pravda, roč. 1, č. 41 z 18. 2. 1991 „Jadernou výtopnu ano či ne?“ uloženo Studijní vědecká knihovna Plzeňského 

kraje, sign. 37A97. 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/prezident-si-prohledl-spalovnu-odpadu-v-chotikove-projektu-vyjadril-podporu.aspx,(2
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/prezident-si-prohledl-spalovnu-odpadu-v-chotikove-projektu-vyjadril-podporu.aspx,(2
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novým požadavkům ekologie. Varianta zahrnovala modernizaci stávajících výtopen instalací 

plynových kotlů. 

Další z variant byla koncipována jako maximální varianta rozvoje CZT. Počítala 

s výstavbou fluidních kotlů a nových napáječů. Měla být doplněná o stavbu jaderné výtopny, 

jež měla být propojena s teplárnou prostřednictvím tepelného napáječe. Třetí varianta 

předpokládala kombinaci rozvoje CZT a doplnění systému decentralizovanými tepelnými 

zdroji.380 V Plzni v té době bylo kromě výtopen v mnoha městských objektech v provozu 

množství zastaralých, z hlediska ekologie nevyhovujících uhelných kotelen, jejichž stav 

vyžadoval rychlé řešení. Ve městě se nacházely lokality, které byly označeny jako území 

s nejhorším stavem ovzduší v celé Plzni, což bylo zdůvodňováno především spalováním tuhých 

fosilních paliv v zastaralých kotelnách s nízkými komíny.  

Intenzivněji se začal Útvar investic města Plzně společně s Bytovým podnikem města 

Plzně zabývat likvidací kotelen na tuhá paliva v roce 1992. Jednou z možností byla plynofikace 

těchto kotelen ve vybraných objektech. Pro tento účel bylo vypsáno výběrové řízení, na jehož 

základě byly vybrány dodavatelé na akci „Plynofikace kotelen“. Do projektu byly zařazeny 

lokality města, kde bylo možné plynofikaci provést, a kotelny těchto lokalit byly postupně 

zařazovány do programu plynofikace.  Na realizaci akce získalo město podporu v rámci 

Programu ozdravění ovzduší v ČSR od Státního fondu životního prostředí.381 

Teplárna začala po privatizaci s modernizací a obnovou části dosluhujícího výrobního 

zařízení. Zahájení celoročního provozu zařízení přineslo zvýšení zisků a umožnilo firmě 

rozsáhlé investice.382 V období před listopadem 1989, kdy zařízení bylo provozováno jen část 

roku, byl zisk minimální, výroba tepelné energie byla v podstatě ztrátová. Ačkoli byla výstavba 

dalších výrobních jednotek finančně i koordinačně velmi náročná, měla tato fáze již jisté 

výhody. Před realizací projektů odpadly rozsáhlé přípravy terénu, zčásti se jednalo o náhradu 

již dosluhujícího zařízení. Výhodou byla také možnost volby vhodného dodavatele stavby 

a výrobního zařízení. Nelze opomenou skutečnost, že na realizaci nové III. a IV. části se podílejí 

především dodavatelé, kteří vznikli privatizací původních tuzemských mateřských firem, 

jako jsou Škoda, ABB či Vodní stavby a další.383 

                                                           
380 AmP, fond Útvar investic města Plzně, kart. 7570, Zrušené výtopny, Stručná charakteristika hodnocených variant 

z ekonomické zprávy studie k dořešení zásobování teplem města Plzně 1995–1997. 
381 Tamtéž, Zrušené výtopny. 
382 PT, a.s., VZ 1995, s. 6. 
383 PT, a. s, VZ 1998, s. 4. 
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4.7.3 III. etapa 

 

Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energií, kdy největší nárůst představuje spotřeba 

elektrické energie, je třeba se zaměřit na výstavbu vhodných energetických kapacit. Energetické 

zdroje musí splňovat náročné požadavky z hlediska životního prostředí a zároveň vyhovět 

požadavkům spotřebitelů, které zajímá zejména cena energií a náklady. Velké dodavatelské 

firmy, jako je PT, a.s. dodávají svou produkci jak velkoodběratelům, tak maloodběratelům, 

kteří tvoří významnou část cílového spotřebitele. Pro dodavatele energií to představuje náročný 

úkol zavádět co nejefektivnější technologie, zajistit potenciální odběratele energií, zajistit nízké 

zatížení životního prostředí a vysokou spolehlivost zařízení. Nejvhodnější způsob výroby 

energií, který splňuje současné požadavky, zůstává stále kombinovaná výroba tepelné 

a elektrické energie (kogenerace). Při kogenerační výrobě tepelné energie představuje 

elektrická energie vedlejší produkt, přičemž se zisk z jejího prodeje odečítá z nákladů na výrobu 

tepla. Kogenerace zůstává stále nejhospodárnějším řešením pro dodávky tepla. Vzhledem k této 

skutečnosti se vedení PT, a. s., rozhodlo pro stavbu kogenerační jednotky s fluidním kotlem.384 

Výstavba III. etapy byla pro teplárnu důležitou a řadu let připravovanou investiční akcí, 

zaměřenou na rozšíření výroby teplené a elektrické energie. Zajištění výstavby třetího bloku 

bylo svěřeno valnou hromadou společnosti vedení PT, a.s. V přípravné fázi proběhla výběrová 

řízení. Jednání a příprava projektu pro realizaci výstavby fluidního parního kotle a kondenzační 

odběrové turbíny s generátorem byly základními kroky.385 Během přípravné fáze proběhla 

jednání v několika kolech. V průběhu výběrového řízení bylo v prvním kole jednáno s firmou 

Babcoc & Wilcox, v dalším s firmou ABB. Teprve třetí kolo bylo vzhledem k náročnosti stavby 

úspěšné.  

Zakázku na celý projekt ve třetím kole na základě výběrového řízení získala ŠKODA 

TS s.r.o., s níž byla dne 18. května 1997 podepsána smlouva o dílo. Jednalo se o tzv. „dodávku 

na klíč“.386 Na realizaci akce se podílelo několik dodavatelských subjektů. Generálním 

dodavatelem pro investiční akci PT, a.s. byla Škoda TS, ŠKODA ENERGO dodala 

turbosoustrojí s příslušenstvím, ABB ALSTOM POWER Czech, s.r.o., zajišťovala pro nový 

                                                           
384 PT, a.s., VZ 2005, O společnosti, s. 6. 

 PT, a.s., spisovna protokol č. 27/7/2001, Koordinace. 
385 PT, a.s., VZ 2005, s. 9. 
386 PT, a.s., VZ 1997, s. 2. VZ 1998, s. 4. 
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výrobní blok fluidní kotel v licenci americké firmy Combustion Engineering a veškeré stavební 

části realizovala firma Vodní stavby Bohemia.387 

Základní kámen III. bloku byl položen 16. prosince 1997 a okamžitě byly zahájeny 

stavební práce. Stavební práce prováděné Škodou TS, s.r.o. ve spolupráci s jejími subdodavateli 

probíhaly během roku 1998 a pokračovaly téměř po celý rok 1999. V listopadu 1999 byl nový 

kotel slavnostně uveden do provozu.388 Jako jedna z prvních tepláren v České republice 

provozovala plzeňská teplárna. kogenerační jednotku s moderní technologií fluidního 

spalování. Technologie fluidního spalování významnou měrou přispěla ke snížení 

ekologických dopadů výroby tepla a elektrické energie.389 Nová kogenerační jednotka 

po dokončení a uvedení do provozu nahradila dožité horkovodní kotle a navýšila kapacitu 

pro rozšiřující se síť odběratelů tepla.  

Moderní ekologické zařízení umožnilo ekonomicky příznivější režim celého výrobního 

zařízení. Spuštěním turbíny III. výrobního bloku byla teplárna schopna dodat do sítě ZČE ročně 

až 580 tisíc MWh elektrické energie. Tepelný výkon činil po spuštění fluidního kotle 4 200 000 

GJ, přičemž zhruba polovina tepla byla určena velkoodběratelům a druhá plzeňským 

domácnostem. Po uvedení do provozu výrobní jednotky zahrnující kogenerační jednotku a 

kondenzační turbínu je Plzeňská teplárenská schopná zásobovat teplem téměř celé město a 

výrazně se tak posílila její pozice energetického výrobce v Plzni a regionu.390 

 

4.7.4 IV. Etapa 

 

Příprava projektu realizovaná vedením společnosti začala v roce 2006. Projekt výstavby 

IV. etapy PT, a.s. zahrnoval stavbu kotle K7 (viz příloha, obr. č. 15) a turbínu TG3. Hlavním 

přínosem projektu je ekologické využití biomasy. Spalování biomasy umožňuje snížení 

spotřeby uhlí a zároveň snížení emisí, které se spalováním uhlí souvisejí. Generálním 

dodavatelem projektu se stala na základě vítězné nabídky společnost ČKD PRAHA DIZ, a. s, 

                                                           
387 Tamtéž. s. 5–7. 
388 PT a.s., VZ 1999, s. 7. 
389 PT a.s., VZ 1997, s. 2, VZ 1999, s. 7. 
390 PT, a s., VZ 2005, Zpráva o činnosti, s 26, marketing, s. 20–21. 

PT, a.s. spisovna protokol č. 27/7/2001 Zahájení provozu. 
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jako dodavatel stavebních prací byla vybrána firma Metrostav, která část subdodávek 

zajišťovala prostřednictvím dalších dodavatelských firem.391 

Čtvrtá etapa výstavby teplárny byla zahájena položením základního kamene 

23. září 2008 za přítomnosti ministra Martina Římana a Jiřího Pospíšila, zástupců ČKD, 

zástupců teplárny a představitelů města Plzně. Samotné stavební práce byly zahájeny v říjnu 

2008. 392 V druhé polovině roku 2009 již byla značná část stavby hotova. Po zhruba roce a půl 

od zahájení prací byl dne 20. května 2010 za přítomnosti ministryně životního prostředí Rút 

Bízkové a dalších osobností veřejného života Plzně slavnostně uveden do provozu nový „zelený 

blok“ na spalování biomasy. Plzeňská teplárenská, a.s. se tak stala opět jednou z prvních 

v České republice, kde je toto alternativní palivo využíváno.393 Pro teplárnu to znamená 

náhradu značné části uhlí biomasou a výrobu téměř 35 % elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů. 

 

4.7.5 Spalovna komunálního odpadu ZEVO Plzeň 

 

Plzeňská teplárenská, a.s. patří k těm firmám, které se aktivně podílejí na péči 

o životní prostření a jeho zkvalitňování. Její přístup potvrzuje i výstavba moderního zařízení 

pro využití komunálního odpadu, které provozuje v Chotíkově v bezprostřední blízkosti Plzně. 

Projekt „ZEVO“ je po „zeleném kotli“ další velkou investiční akcí, která má přispět ke zlepšení 

životního prostředí Plzně i jeho okolí. Součástí projektu je propojení s horkovodní tepelnou sítí 

města.394 Příprava projektu probíhala řadu let před zahájením stavby. Otázkou výstavby 

zařízení na zpracování komunálního opadu se zástupci společnosti začali intenzivně zabývat 

již v roce 2008.395  

Během následujících let pokračovala příprava všech potřebných podkladů 

a v roce 2010 bylo toto úsilí úspěšně završeno stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského 

kraje.396 Vzhledem k náročnosti projektu byla v roce 2011 podána žádost o poskytnutí dotace 

z evropských fondů. V lednu 2013 získala zakázku na realizaci projektu na základě výběrového 

                                                           
391 Tamtéž, Zahájení provozu. 
392 PT, a.s., VZ 2008, s. 4., dále Teplárník, čtvrtletník pro zaměstnance PT a.s., č. 3. 2008. 
393 Teplárník, čtvrtletník pro zaměstnance PT a.s., č. 2 2010, dále PT a.s., VZ 2008, s. 4, VZ 2010, s. 4. 
394 PT, a.s., VZ 2013, s 42. 
395 PT, a.s., VZ 2008, s. 4. 
396 PT, a.s., VZ 2010, s. 4. 
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řízení společnost ČKD Praha DIZ a s Konsorciem bank byla uzavřena smlouva o úvěru 

na financování stavby.397  

Výstavba spalovny směsného komunálního odpadu byla zahájena 17. září 2013. Podle 

původního záměru se předpokládalo, že stavba bude dokončena v roce 2015. Kvůli několika 

zásadním problémům však nebylo možno tuto stavbu dle původního harmonogramu dokončit. 

Přes souhlasné stanovisko Evropské unie, se společnosti z důvodu absence odpadové 

legislativy nepodařilo získat přislíbenou dotaci ve výši 500 mil. Kč. Další nemalé problémy 

při dokončení stavby připravili ekologičtí aktivisté opakovanými žalobami, kvůli nimž byla 

Krajským soudem v Plzni několikrát zrušena pravomocnost stavebního povolení.398  

Značnou komplikaci způsobilo i nucené odstoupení ČKD Praha DIZ od smlouvy 

o dílo v květnu 2016. Projekt byl v roce 2016 dokončen vlastní inženýrskou činností a následně 

se v srpnu 2016 podařilo získat povolení k ročnímu zkušebnímu provozu.399 Stavba byla 

zkolaudována v dubnu 2019. V roce 2020 získalo „Zařízení na energetické využití odpadu 

ZEVO Chotíkov“ nominaci na titul Stavba roku 2020 za provedení stavby. (viz příloha, 

obr. č. 16). Ocenění bylo uděleno za celkový ´vzhled, účel a vnější působení stavby a začlenění 

do okolního prostoru.400 

4.8 Tepelné sítě, horkovody a parovody 

 

Tepelné zdroje jsou propojeny horkovodní a parní sítí, přičemž primární rozvody vedou 

do výměníkových stanic a z nich vedou sekundární rozvody přímo k odběratelům. Systém 

sekundárních rozvodů je vybudován v městských částech Doubravka, Letná, Bory, Skvrňany, 

Severní předměstí a část Jižního předměstí.401 Jednotlivé lokality města jsou propojeny napáječi 

s centrálním tepelným zdrojem. První trasu teplovodu vybudoval národní podnik Škodovy 

závody. Byla realizovaná na základě povolení Zemského národního výboru z listopadu 1948. 

Tento teplovod sloužil především k dodávce tepla do nového závodu Škodových závodů v Plzni 

Doudlevcích, později na něj byli napojeni další odběratelé. Povolení bylo uděleno 

Západočeským elektrárnám jako všeužitečnému podniku, protože národní podnik Škodovy 

závody všeužitečným podnikem nebyl.402 Teplovod byl vybudován podle projektu závodu 

                                                           
397 PT, a.s., VZ 2013, s. 5. 
398 PT, a.s., VZ 2015, s. 4. 
399 PT, a.s., VZ 2016, s. 5. 
400 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Stavba roku 2020.28. katalog ročníku soutěžní přehlídky Praha 2020, s. 139. 
401 AmP, fond Plzeňská teplárenská a.s., Koncepce tepelných sítí 1998, karton 5168. 
402 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, Praha1918-1939, Zákon č. 438/1919 Sb., Zákon o podpoře při zahájení 

soustavné elektrizace, oddíl I. Finanční účast státu, oddíl II. Elektrické podniky všeužitečné. 
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Škoda na trase směrem Borská-Thámova-Kroftova ulice, mezi 5. bránou Škodovky v Borské 

ulici a hranicí pozemku závodu Škoda v Plzni-Doudlevcích.403  Později byla na závodní 

teplárnu z horkovodního napáječe závodní teplárny Škoda napojena nová výstavba městské 

části Skvrňany. 

Budování sítě horkovodů a parovodů včetně výměníkových stanic pokračovalo v době 

výstavby lokálních výtopen pro bytovou výstavbu v 60. a 70. letech 20. století v městských 

částech Slovany, Doubravka, Bory. Po dostavbě byly výtopny předány do užívání Komunálním 

službám města Plzně (později Teplárny města Plzně a TEZA). Na tepelnou rozvodnou síť 

TEZA byly kromě vlastních výměníkových stanic napojeny také cizí výměníkové stanice 

vybavené měřidly tepelné energie, které byly udržovány jejich majiteli. Pro tyto výměníky 

TEZA zajišťoval pouze primární dodávku tepla.404  

Měřidly byly osazeny také všechny vlastní výměníkové stanice. V roce 1991 byla 

vydána vyhláška č. 186/1991 Sb., která ukládala, že k 1. září 1993 musí být každá výměníková 

stanice osazena také objektovým měřidlem tepla.405 Od roku 1974 byly všechny výměníkové 

stanice, které provozovala TEZA, vybaveny automatickou regulací teploty. TEZA v té době 

patřila k prvním v republice s touto regulací. V roce 1985 řešilo vedení výtopen instalace 

dispečerského systému, který by usnadnil operativní řízení tepelné sítě a také práci obsluhy 

zařízení.406 

Rozvíjející se bytová výstavba v Plzni si vyžádala odpovídající tepelný zdroj, který bude 

schopen zásobovat nové bytové jednotky teplem a teplou vodou. Součástí sestavy centrálního 

tepelného zdroje, který zajišťuje dálkové vytápění, je rozsáhlá síť tepelných tras, 

prostřednictvím kterých je teplo dopravováno ke konečnému odběrateli. Budování tras 

tepelných sítí bylo v Plzni započato paralelně počínaje stavbou prvního výrobního bloku 

teplárny na Doubravecké třídě. Stavba horkovodní sítě probíhala v několika etapách. V rámci 

I. etapy byly vybudovány dva horkovodní napáječe. Jeden pro nové sídliště Lochotín 

(tzv. severní větev) a druhý napáječ pro jižní část Plzně Bory, napáječ jih (tzv. jižní větev).407 

Horkovodní síť se dělí na část primárních a sekundárních rozvodů. Primární síť tvoří systém 

                                                           
403 SOA Plzeň, fond ZČE, kart. č. 453, neuspořádáno, dopis Západočeským elektrárnám „Teplovod mezi závodem Plzeň a 

závodem v Doudlevcích“ ze dne 19. 3. 1949. 
404 AmP, fond TEZA, kart. 7524, Slučování – s PT a.s., Podnikatelský plán duben 1995, s. 16. 
405 Tamtéž, Slučování, Podnikatelský plán, s. 16. 
406 PT, a.s., spisovna, složka Slučování TEZA“protokol 42/2/2002, Přehled o Tepelném zásobování města Plzně z 20. 6. 1985. 
407 V. FREMR – J. BARTÁK, ZČE Lidé a doba, Plzeň s. 128. 
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horkovodního potrubí vedeného z tepelného zdroje do výměníkové stanice a část sekundární 

tvoří rozvody z výměníkové stanice k odběrateli. 

Práce na stavbě horkovodní sítě severní větve pro sídliště Lochotín probíhala 

ve čtyřech etapách a byla rozdělena do celkem pěti staveb. Jižní větev horkovodní sítě 

pro městskou část Bory probíhala v pěti etapách a byla stejně jako jižní větev rozdělena 

na jednotlivé stavby. Prováděcí projekt pro první etapu stavby zpracoval 

pro Západočeské energetické závody n. p., který byl provozovatelem tepelného zdroje, 

generální projektant Energoprojekt Praha, pobočka Přerov. Investorem stavby byl Energoinvest 

Praha a dodávky k realizaci horkovodů zajišťoval generální dodavatel Vodní stavby Praha, 

stavební správa Plzeň.408 

Během provozu zařízení docházelo samozřejmě k opotřebení a muselo se postupně 

nahrazovat novým, například výměníkové stanice novějšími typy, ocelové trubky 

výměníkových stanic a další zařízení. Některé části zařízení podléhaly opotřebení velmi rychle. 

Velkým problémem byl ohřev teplé užitkové vody pro sídliště. Teplá voda byla rozváděna 

potrubím z pozinkovaných trubek vedených neprůleznými kanály. U těchto trubek se první 

zámky opotřebení projevily již po dvou letech, kdy se na potrubí objevovalo poškození. 

Po deseti letech bylo na každém metru několik děr, začaly se objevovat netěsnosti a provoz byl 

nákladný.409 

Po zkušenosti z minulosti byly topné systémy nové výstavby v severní části města 

řešeny novým způsobem. Výměníky byly opatřeny měděnými trubkami, teplá užitková voda 

byla ohřívaná dvoustupňově, začala se používat chemicky upravená voda a rozvody 

jsou vedeny v kolektorech (viz příloha, obr. č. 17).410 V době realizace první etapy teplárny 

v letech byly vybudovány horkovodní sítě severní větve pro jednotlivá sídliště, která byla 

postupně dokončována.411Veškeré tepelné rozvody v městské části Lochotín byly uloženy 

do kolektorů. V nich jsou uloženy rozvody mnoha podniků v Plzni (Plzeňské teplárenské, a.s., 

Plzeňské energetiky, a.s., SPT Telecom, Dopravních podniků města Plzně a dalších).412 Tepelná 

síť se v Plzni stále rozrůstá a na horkovodní řád se připojují nová odběrná místa. 

                                                           
408 PT, a.s., registratura správy primáru, Energoprojekt Praha, I. Stavba, Technická zpráva, Přerov, listopad 1994, s. 2, 

situační plán, příloha č. 6. 
409 PT, a.s., spisovna, Slučování TEZA, protokol č. 42/2/2002, Přehled o Tepelném zásobování města Plzně. 
410 Tamtéž. 
411 PT, a.s., správa primár, Technická zpráva. 
412 Tamtéž. 
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Tepelné sítě kromě horkovodní části také doplňoval parovod „MOVO“. Prostřednictvím 

parovodu byly zásobovány průmyslové objekty opraven kolejových vozidel, areál ZČE 

na Slovanech ve Sladkovského ulici a výměník, ve kterém dochází k transformaci páry 

na horkou vodu. Z horkovodní strany byl výměník v době provozu napojen na výtopnu 

Světovar. Parovodní část provozovala také výtopna Bory. Parovod zásoboval mlékárnu, 

vojenskou nemocnici, budovu rozhlasu, transfuzní stanici a polikliniku na Borech.413 

 

5 Ekologie 

 

Ekologická otázka se řešila již v době, kdy se o výstavbě centrálního zdroje tepla teprve 

uvažovalo. Již tehdy si zástupci města uvědomovali závažnost problému, který bude centrální 

tepelný zdroj přinášet, vzhledem k tomu, že měl spalovat především méně kvalitní hnědé uhlí 

z dolů v oblasti Sokolova. Tepelné zdroje musely splňovat platné normy již v minulosti. 

Po roce 1989 byly přijaty další nové zákony s cílem zajistit minimalizaci poškozování životního 

prostředí. K zákonům, které se nejvíce dotýkaly PT, a.s. patří zákony o ochraně ovzduší, vod 

a zákon o odpadech. Další změny a zpřísnění přišly po vstupu České republiky do EU v květnu 

2004. Vzhledem k charakteru výroby je Plzeňská teplárenská i přes snahu co nejvíce provoz 

zefektivnit stále považována za zdroj znečišťování ovzduší. Teplárna každý rok vynakládala 

značné částky na poplatky za znečišťování ovzduší. K tomu, aby se dopad centrálního zdroje 

tepla na životní prostředí co nejvíce minimalizoval, investuje akciová společnost od svého 

vzniku nemalé částky. Na to je kladen velký důraz. 

V prosinci roku 1997 byl přijat Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 

Dle jeho úmluvy se účastněné země zavázaly do roku 2012 snížit emise skleníkových plynů 

o 5,2 % oproti stavu v roce 1990. V roce 2012 byl potvrzen dodatek, kterým se 28 členských 

států EÚ a zavázalo pokračovat ve snižování skleníkových plynů.414 Dne 9. prosince 2004 

byl přijat zákon 695/2004 Sb. „o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů“. Do systému 

obchodování s emisemi se Česká republika zapojila v roce 2005.415Dne 24. března 2010 byl 

přijat zákon 164/2010 Sb., „o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

                                                           
413 AmP, fond Plzeňská teplárenská a.s., Koncepce tepelných sítí 1998, karton 5168. 
414 Ministerstvo životního prostředí, Kjótský protokol, (Na základě usnesení vlády č. 669/1998 byl Protokol Českou 

republikou podepsán dne 23. 11.1998),https://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol, (29. 3. 2021). 
415 Sbírka zákonů, ročník 2004, částka 235, 2004. 

https://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol
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plynů“, kterým se mění původní zákon 695/2004 Sb., „o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů“.416 

V roce 1994 bylo zprovozněno kontinuální měření emisí na kotlích K4 a K5. Přesnější 

měření, zejména za tuhé úlety, přineslo snížení poplatku za emise v roce 1994 cca o 2,6 mil. 

V následujícím roce byly na kotlích K4 a K5 osazeny nízkoemisní olejoplynové stabilizační 

a zapalovací hořáky pro snížení tmavosti kouře. V roce 1996 byla pozornost zaměřena zejména 

na snížení emisí škodlivých látek v kouřových plynech. Za významný posun lze považovat  

již zmíněnou stavbu odsiřovacího zařízení, která byla zahájena v roce 1996, a v následujícím 

roce bylo zařízení zprovozněno. Přínosem bylo efektivní čistění kouřových plynů.417Výsledky 

měření potvrdily, že zařízení umožňuje snížit oxid síry minimálně o 70 % původní hodnoty. 

V roce 1996 byly výtopny Bory a Doubravka kompletně vybaveny tkaninovými filtry. Tím bylo 

dosaženo výrazného snížení úletu popílku v těchto provozech. Uvedení odsiřovací jednotky 

do provozu umožnilo v průběhu dalších let dodržovat emisní limity, které jsou stanoveny 

zákonem o ochraně ovzduší č. 309/1991 Sb. 

Dne 26. února 2004 bylo Krajským úřadem Plzeňského kraje vydáno „Integrované 

povolení“ nahrazující všechna dosavadní povolení vydaná v rámci zákonů o ochraně životního 

prostředí. Kontrola České inspekce životního prostředí potvrdila, že společnost všechny 

podmínky pro provoz stanovené tímto integrovaným povolením plní. V roce 1998 se změnila 

legislativa a v platnost vstoupil nový zákon o odpadech a nový katalog odpadů. Odpady byly 

nově zařazovány do dvou kategorií na nebezpečné a ostatní. V souvislosti s touto změnou došlo 

i k novému zařazení odpadů produkovaných teplárenskou společností. Popel, struska, škvára 

a produkt z odsíření spalin byly z kategorie nebezpečných a zvláštních odpadů zařazeny 

do kategorie ostatní, což vedlo k útlumu likvidace popílku na odkališti Božkov 

a v následujících fázích k postupné rekultivaci odkaliště. 

Využitím certifikací vedlejších energetických produktů se snížila produkce ostatních 

odpadů, zejména popelovin. Popílek odebírala firma Readymix Bohemia s.r.o. a zbývající 

popílek byl využit na certifikovaný materiál při drobných rekultivacích a rekultivaci složiště 

Božkov. Využitím popílku se například v roce 2004 snížila produkce ostatních odpadů 

                                                           
416 Tamtéž, ročník 2010, částka 58, 2010. 
417 PT, a.s., VZ 1994, Zpráva představenstva, s. 11, VZ 1996, Investice a ekologizace, s. 12–13 
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o 8,5 tis. tun. Využívání popelovin jako materiálu pro rekultivaci a využívání produktu 

do betonových směsí přispělo k poklesu produkce tohoto druhu odpadu. 

Od roku 2004 převzala společnost PT, a.s. provoz skládky Chotíkov, sloužící převážně 

k ukládání komunálního odpadu města Plzně a blízkého okolí. V souvislosti s provozem 

skládky bylo požádáno o integrované povolení provozu skládky. Povolení vydal Krajský úřad 

Plzeňského kraje koncem prvního pololetí 2004. Vzhledem k tomu, že byla kapacita skládky 

již téměř naplněna, proběhla jednání o dalším postupu skládkování. Na skládce v Chotíkově 

je provozována kogenerační jednotka na skládkový plyn. Provoz skládky je během roku 

monitorován a kontroly jsou prováděny i v okolí skládky. Vlivem dokončení stavby zařízení 

k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň došlo v roce 2016 k výraznému poklesu 

ukládání odpadů a v roce 2017 bylo skládkování zcela zastaveno.418 

Vzhledem k charakteru výroby vypouštěl centrální zdroj tepla odpadní vody. Jednalo 

se o vodu využívanou pro hydrodopravu popelovin z kotlů. V průběhu roku 2000 požádala 

společnost z důvodu ukončení hydrodopravy popelovin MŽP o povolení vypouštět průsakové 

vody z odkaliště Božkov do Božkovského potoka. Povolení o dočasném vypouštění 

průsakových vod získala společnost koncem roku. Limity množství a znečištění vypouštěné 

odpadní vody jsou stanoveny zákonem č. 58/1998 Sb. „o zpoplatnění vypouštěných odpadních 

vod “. V roce 2001 teplárna provoz odkaliště Božkov zastavila, tím se vypouštění odpadních 

vod ještě snížilo. Množství vypouštěných odpadních vod snižovalo až do roku 2004, podobný 

trend byl také ve spotřebě surové vody. Od roku 2005.došlo k navýšení odběru surové vody, 

způsobené výrobou pitné vody. Kvůli ekonomičtějšímu využití chemické úpravny vody byla 

v roce 2005 zahájena dodávka technologické vody pro Plzeňský Prazdroj, a.s.  

Z hlediska ekologie je Plzeňská teplárenská společností, která se snaží co nejvíce 

minimalizovat dopad své činnosti na životní prostředí a snižovat tak ekologickou zátěž. Výroba 

energií v plzeňské teplárně je postavena na kogeneračním způsobu výroby energií, společnost 

se snaží využívat obnovitelné zdroje, což je od roku 2003 především biomasa. Důkazem 

promyšlené strategie snižování dopadů civilizačních vymožeností na životní prostředí 

je i projekt „ZEVO Plzeň“ (zařízení k energetickému využívání odpadů). Přínosem tohoto 

zařízení je bezesporu to, že je k výrobě energií využíván odpad, kterého moderní společnost 

vyprodukuje velké množství a s jehož likvidací je celosvětově značný problém. Zároveň i šetří 

                                                           
418 PT, a.s., VZ 2002–2016, Ekologie, VZ 2016 Hospodaření s odpady s. 44. 
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finanční prostředky za nákup jiných paliv, kterých bude do budoucna ubývat, a je proto nutno 

hledat nové alternativy.419 

 

6 Marketing a výroba a prodej energií 

 

Podzim roku 1989 se stal okamžikem politických změn v Československu, spolu 

s přeměnou politického zřízení nastal i postupný posun v hospodářské sféře. Ekonomika 

se postupně začala otevírat zahraničnímu kapitálu, nabízely se nové možnosti obchodování. 

Především posílily možnost nákupu nového strojního zařízení, nedostatkových náhradních dílů 

na našem trhu a spolupráci se zahraničními firmami a urychlily vývoj a modernizaci výrobního 

zařízení a technického zázemí společnosti. 

Po privatizaci v roce 1994 se strategie podniku zaměřovala na ekonomickou efektivnost 

společnosti a rozšiřovala své podnikatelské aktivity. Stále větší pozornost začala věnovat 

ekologizaci tepelného zdroje a ekologie obecně. Společnost investovala každoročně do řady 

rozsáhlých projektů, především do rozšíření výroby tepla a elektrické energie, řídících 

informačních systémů. Značné částky byly každoročně investovány do rekultivace odkaliště 

Božkov, rozvoje informatiky a řady dalších projektů. Realizace nových investic výrazně 

přispěly k rozvoji výroby tepla a elektrické energie. 

Marketing se v prostředí tržního hospodářství stal pevnou součástí každé úspěšné firmy. 

Pomocí průzkumu jsou zjišťovány potřeby a požadavky zákazníků a na základě výsledků jsou 

přijímána opatření vedoucí k požadovanému cíli. V době, kdy se stále zvyšuje konkurence 

v podobě různých alternativních dodavatelů energií, je úspěšně vedená marketingová strategie 

nesmírně důležitá. Marketing je nástrojem k ovlivňování trhu, v případě prodeje tepelné energie 

pak nástroj k ovlivnění trhu s touto energií.420V tomto směru lze jednoznačně konstatovat, 

že PT, a.s. se dlouhodobě daří pružně reagovat na situaci na trhu. Vzhledem k individuálnímu 

přístupu k zákazníkům se daří průběžně rozšiřovat tepelnou síť a zvyšovat informovanost 

odběratelů energií. 

Pozitivní v případě PT, a.s. je, že odpojení zákazníka od tepelné sítě není časté. 

Za účelem získání nových odběratelů zpracovává marketingové oddělení studie. Jako podklad 

                                                           
419 PT, a.s., VZ 2016, Všeobecné informace, s. 20. 
420 AmP, fond Plzeňská teplárenská a.s., Koncepce marketingu PT a.s., karton 5168. 
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pro zpracování těchto studií mohou sloužit například dotazníkové průzkumy, analýzy 

stávajících zdrojů a možností jejich dalšího rozvoje. K propagaci je využíváno marketingových 

nástrojů, jako jsou informační a propagační materiály, dostupnost informací na internetových 

stránkách a další propagační aktivity. Pomocí marketingových průzkumů jsou zjišťovány 

a vyhodnocovány získané poznatky a použity k vytvoření nabídek našim zákazníkům. Úkolem 

marketingu je především zajištění potřeb zákazníků, monitoring těchto potřeb, průzkum trhu 

a konkurence, jehož cílem je získání nových zákazníků.421  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
421 AmP, Plzeňská teplárenská a.s., kart. 5168, Koncepce marketingu PT a.s. 
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Tabulka č. 4: Nově připojená odběrná místa od roku 1994 do roku 2015. 

Rok napojení Připojený 

výkon (MWt)* 

Odběr tepelné energie 

(GJ*/rok) 

Počet nových odběrných 

míst 

1994  1,39     6 700  4 

1995 11,54   53 200 13 

1996 10,11   59 100 13 

1997 10,63   63 500 12 

1998 15,98 139 950 33 

1999 14,23   80 800 15 

2000 17,84 122 760 22 

2001  6,95  41 350 18 

2002  4,12  24 250 11 

2003 11,21  63 640 12 

2004  9,99  59 560 31 

2005 13,99  79 070 74 

2006 17,81 100 700 77 

2007 32,752 151 750 114 

2008 21,032  90 575  85 

2009 19,059  74 270  81 

2010 15,096  49 580  77 

2011   9,761  31 165  57 

2012   7,090  27 445  44 

2013 10,367  30 870  36 

2014   7,092  20 545  34 

2015   6,658  21 738  37 

 *MWt – megawatt tepelný, GJ – gigajoule. Zdroj: Výroční zprávy PT, a.s., 1994–2015. 
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Tabulka výše přehledně znázorňuje nárůst odběratelů a tržeb za teplo v letech. 

Dokladem úspěšné marketingové strategie je stále rostoucí počet nově připojených odběrných 

míst přinášející stále se zvyšující tržby za teplo, přičemž cenu tepla se daří dlouhodobě drže 

na jedné z nejnižších úrovní v ČR. Tabulka na následující straně přehledně znázorňuje nárůst 

odběratelů a tržeb za teplo v letech 1994–2015. 

 

6.1 Tepelná energie a energie chladu 

 

Výroba tepelné energie je vedle výroby elektrické energie jeden z hlavních produktů 

teplárny. Díky prodeji elektrické energie se ovšem většinou dařilo plán plnit. Od roku 2003 

začala společnost nově nabízet energii chladu plzeňskému pivovaru, který byl prvním 

odběratelem.422 Postupně přibývaly další, od roku 2007 jsou to například Parkhotel Plzeň, 

Obchodní dům Dvořák, GLASS EXPORT, s.r.o. a polyfunkční objekt Otýlie Beníškové. 

Kromě toho, že je teplo vyráběno v centrální teplárně v Doubravecké ulici a v zařízení 

k energetickému využití odpadů ZEVO Plzeň, které zásobují převážnou část obyvatel Plzně, 

se pro městské části Bory, Skvrňany a Slovany tepelná energie nakupovala také od Plzeňské 

energetiky, a.s. Městské části jsou vzájemně propojeny systémem páteřních primárních 

napáječů, umožňujících efektivní využití kombinované výroby tepelné a elektrické energie. 

Jednotlivé městské části jsou zásobovány prostřednictvím primárních, sekundárních 

a parních sítí.423 

V roce 1994, kdy akciová společnost PT, a.s. po privatizaci vstoupila na trh 

s energiemi, zásobovala tepelnou energií 186 odběrných míst. V prvním roce po privatizaci 

vykazovala tržby za teplo 132 124 tis. Kč. Počet zákazníků a odběrných míst se každým rokem 

zvyšuje. V roce 2016 to bylo již 2406 odběrných míst na území Plzně.424 Centrální tepelný zdroj 

zásoboval v roce 1994 tepelnou energií střed města, Bory, Lochotín a Vinice, městská část 

Skvrňany byla zásobována teplem nakupovaným od společnosti ŠKODA, Energetika 

spol. s.r.o. Plzeň. Zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla ve formě páry 

a horké vody je od roku 1995 provozováno celoročně bez letních odstávek.425 Díky celoročnímu 

provozu zařízení byl zvýšen zisk společnosti. K odstávkám lokálních horkovodních sítí dochází 

                                                           
422 PT, a. s., VZ 2004, s. 21. 
423 Tamtéž, VZ 2007, s. 30. 
424 PT, a.s., VZ 2004, s. 7, VZ 2005, VZ 2016, s. 26. 
425 PT, a.s., VZ 1995, s. 6. 
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pouze krátkodobě za účelem nutných oprav zařízení a bývají pouze několikadenní. K 1. lednu 

1996 došlo k sloučení akciové společnosti s podnikem Tepelné zásobování města Plzně, 

což přineslo nárůst užitečné dodávky tepelné energie.426 

Za zlomový lze označit rok 2006. Na základě rozhodnutí Rady města Plzně se teplárna 

stala novým nájemcem a provozovatelem tepelného zařízení v majetku města Plzně. Tím došlo 

k nárůstu odběratelů na sekundární tepelné síti a postupně se zvýšily i prodej tepla a tržby 

za tepelnou energii. Během 25 let působení na trhu prošla PT, a.s. modernizací, řadou 

rekonstrukcí stávajícího výrobního zařízení a výstavbou dalších dvou etap a v roce 2016 byla 

dokončena stavba zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň. Zkušební provoz 

zařízení na využití odpadu byl zahájen v srpnu 2016.427 

Celkově se dařilo během let působení teplárny na trhu dodávky tepelné energie 

zajišťovat plynule, výroba a prodej tepelné energie je ve velké míře závislá 

na rozmarech počasí. Teplejší zimy přinášejí pokles výroby tepelné energie, které nedovolují 

plnit výrobu a prodej tepla podle plánu. Z pohledu roční užitečné dodávky byly roky průměrné. 

Odběr tepelné energie a tržby za tepelnou energii se rok co rok zvyšovaly. Odběratelskou 

základnu tepelné energie tvoří bytový a nebytový sektor. Odběr tepelné energie v nebytovém 

sektoru se dlouhodobě drží nad 50 %, například v roce 2016 představoval odběr 44 % 

pro bytový sektor a 56 % pro nebytový sektor.428 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
426 PT, a.s., VZ 1996, s. 3, s. 30. 
427 Tamtéž, VZ  2006, s. 8 
428 Tamtéž, VZ 2016, s. 26. 



121 
 

Tabulka č. 5: Výroba tepelné energie, průměrná cena za GJ a tržby 1996–2015. 

ROK 

Výroba 

TJ/CZ 

Výroba 

výtopny TJ 

Tržby 

teplo/tis Kč 

Prům. cena 

Kč/GJ Tržby chlad 

1996 4799 566 682200 0 0 

1997 4866 309 655060 0 0 

1998 3462 309 675015 183,78 0 

1999 3331 283 698519 193,95 0 

2000 3484 0 0 165,9 0 

2001 3571 215 654644 172,36 0 

2002 3601 156 678910 180,77 0 

2003 0 0 0 0 0 

2004 7383 121 690471 187,68 8879 

2005 8120 13 705253 191,79 9093 

2006 7894 23 776773 213,94 13520 

2007 7523 16 795822 243,25 10243 

2008 7624 10 868028 261,84 12431 

2009 7662 8 947999 290,1 0 

2010 8607 6 994411 290 17577 

2011 8621 3 869779 298,1 14018 

2012 8262 3 948894 314,09 16890 

2013 8635 3 1068465 362,17 12318 

2014 8066 2 917556 361,34 18662 

2015 8747 2 995606 375,47 13248 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy PT, a.s., 1994–2015. 

V tabulce výše je zachycen přehled výroby tepelné energie a energie chladu v centrálním 

zdroji tepla a ve výtopnách v tepelných jednotkách, průměrné ceny a tržby za období 

1994–2015. Údaje k výrobě tepelné energie za rok 2000 a 2003 nejsou k dispozici, v tabulce 

je proto uvedena nulová hodnota. Výroba energie chladu byla zahájena v roce 2004. Přehledová 
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tabulka je doplněna grafem, který znázorňuje podíl výroby tepelné energie výroby v centrální 

teplárně a ve výtopnách v letech 1996–2015. 

 

6.2 Elektrická energie 

 

Výroba a prodej elektrické energie je jednou z klíčových obchodních komodit, která má 

zásadní vliv na zisk společnosti. Společnost vyrábí elektrickou energii na moderním zařízení 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V době vzniku akciové společnosti sestávalo 

zařízení pro výrobu elektrické energie z jedné dvoutělesové přetlakové turbíny TG1 s jedním 

regulovaným odběrem a generátorem 55 MWe (megawatt elektrický). V rámci výstavby 

III. etapy teplárny byla v prosinci 1999 dokončena a předána do provozu další turbína TG2, 

jednotělesová kondenzační turbína s dvěma regulovanými odběry o jmenovitém výkonu 

50 MWe.429 Tyto dva generátory tvoří tzv. fiktivní blok s označením PLTEP pro dodávky silové 

elektřiny a služeb. V květnu roku 2010 byl uveden do provozu „zelený“ výrobní blok s kotlem 

K7 na spalování biomasy a turbosoustrojím TG3 o výkonu 13,5 MWe.430 V srpnu 2016 

byl uveden do zkušebního provozu nový zdroj, zařízení k energetickému využití odpadu ZEVO 

Plzeň s kondenzační odběrovou turbínou o výkonu 10,5 MWe a instalovaným výkonem bloku 

KJ Chotíkov 120 kWe.431 

Do roku 2000 byla výhradním odběratelem veškeré elektřiny distribuční společnost 

Západočeská energetika, a.s., se kterou byla podepsána dlouhodobá smlouva na odběr 

elektrické energie. Druhým odběratelem je od roku 2001 ČEPS, a.s., provozovatel přenosové 

soustavy.432Rok 2001 byl provázen přípravami na nové podmínky v elektroenergetice. 

Společnost získala certifikaci výrobního bloku k poskytování podpůrných služeb pro potřeby 

přenosné soustavy a připravila se na nové podmínky na trhu s elektřinou. Výsledky 

obchodování s elektrickou energií na otevřeném trhu v roce 2002 prokázaly, že PT, a.s. nové 

podmínky zvládla na výbornou.433  

V roce 2005 uzavřela společnost kupní smlouvu na odběr elektřiny s distribuční 

společností ČEZ, a ta se stala od podepsání smlouvy s výhradním odběratelem silové 

                                                           
429 PT, a.s., VZ 1994, s. 9, VZ 1999, s. 27,31. 
430 PT, a.s., VZ 2010, s. 42, VS 2013 s. 58. 
431 PT, a.s., VZ 2016 s. 29, 36,42. 
432 PT, a.s., VZ 1999, s. 27, VZ 2001, s. 16. 
433 PT, a.s., VZ 2002, s. 19. 
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elektřiny.434 Smlouva se společností ČEZ byla ukončena k 31. prosinci 2008. Od 1. ledna 2009 

se stala na základě nové smlouvy odběratelem silové elektřiny První energetická akciová 

společnost. Zbývající volný výkon byl nabízen jako flexibilní dodávka elektřiny společnosti 

ČEZ Praha, a.s. prostřednictvím internetového obchodu jako podpůrné služby pro ČEPS, a.s.435  

V roce 2012 začala Plzeňská teplárenská, a.s. nabízet regulační energii v rámci 

„Vyrovnávacího trhu s regulační energií“ organizovanou společností OTE, a.s. V roce 2013 

byla výhradním odběratelem silové elektřiny společnost EP ENERGY TRADING. Od roku 

2014 začala společnost aktivně prodávat elektrickou energii přímo na velkoobchodním trhu 

nejvýznamnějším obchodníkům v České republice prostřednictvím rámcových EFT smluv. 

Obchodními partnery jsou společnosti innogy Energie s.r.o., Pražská energetika, a.s., ČEZ, a.s., 

Sev. en Ec. a.s. (dříve Elektrárna Chvaletice) a Carbounion s.r.o.436 

Díky systému postupného prodeje dosahuje společnost výrazně vyšších cen silové 

elektřiny oproti prodeji celého objemu v rámci jednoho prodeje (za rok 2017 bylo realizováno 

celkem 23 prodejních a nákupních obchodů). Velký důraz je kladen na celkovou optimalizaci 

výrobního zařízení s maximálním využitím kogeneračního provozu (kombinovaná výroba 

elektrické energie) a zároveň i na spalování biomasy.437 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
434 Tamtéž, VZ 2005, s, 6. 
435 Tamtéž, VZ 2008, s. 8, VZ 2009, s. 9. 
436 Tamtéž, VZ 2013, s. 5, VZ 2014, s.6–8. 
437 PT, a.s., CZ 2017, s. 4–5. 
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Tabulka č. 6: Vývoj tržeb za elektrickou energii 1994–2015. 

Rok Tržby/tis. Kč 

1994 27576 

1995 201862 

1996 245479 

 1997 216005 

1998 219851 

1999 321695 

2000 0 

2001 478135 

2002 605877 

2003 0 

2004 667760 

2005 725077 

2006 795579 

2007 864628 

2008 1032641 

2009 1190672 

2010 1246179 

2011 1382098 

2012 1414643 

2013 1437630 

2014 1179766 

2015 1251652 
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Zdroj: výroční zprávy PT a.s.,1994–2016. 

V tabulce výše je zachycen přehled vývoje prodeje a tržeb elektrické energie v letech 

1994–2015. Je doplněna dvěma grafy znázorňujícími vývoj tržeb v období 1994–1999 

a 2004–2015. Z údajů jsou patrné zvyšující se tržby za elektrickou energii. Tržby za elektrickou 

energii tvoří jednu z hlavních složek zisku teplárny. 
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7 Závěr 

 

Energetika je a byla od počátku rozvoje průmyslu důležitým faktorem hospodářské 

prosperity. Rozvoj energetiky zrychlil veškeré výrobní procesy a návazně i pokrok 

a rozvoj všech ostatních oborů. V současné době si lze život bez energií sotva představit, svět 

je na energiích závislý. V Plzni lze budování energetických zařízení sledovat tři období 

z hlediska důvodu budování energetických zdrojů. Počáteční období zahrnuje návaznost 

na průmyslovou revoluci, která změnila celý dosavadní systém, kdy se stále více emancipovala 

podnikatelská vrstva obyvatel.  

Vynález parního stroje byl doslova revolucí ve výrobě energie a prvním krokem k využití 

dalších druhů energie. První energetické základny vznikaly již v 19. století v závislosti 

na rozvoji průmyslu. Energetické zdroje budovali průmyslníci ve svých provozech, aby zajistili 

pro výrobní zařízení dostatek energie. K tomuto kroku je vedly především ekonomické důvody, 

snaha vyrobit co nejvýhodněji potřebnou energii a nebýt závislý na dodávce od jiných subjektů. 

Podnikatelé si uvědomili, že soběstačnost a nezávislost ve výrobě energie je zásadním krokem 

k prosperitě. Zpočátku sloužily energetické zdroje převážně k pokrytí potřeb vlastního závodu, 

až později některé z nich přebytky elektrické energie dodávaly také pro veřejné účely městu.  

Výroba tepelné energie byla úzce spjata s výrobou energie elektrické. V prvním období 

ovšem ještě zdaleka nelze hovořit o teplárenství, což byl v té době neznámý pojem. Jako obor 

se začalo teplárenství vyvíjet teprve v návaznosti na rozvoj elektrické energie. První 

průmyslové teplárny v Plzni byly součástí energetické základny průmyslových podniků. 

Vybudovaly je dva významné plzeňské závody. Vybudováním průmyslové teplárny (kotelny) 

Škodových závodů v Plzni v roce 1884 se začala „psát“ historie energetiky v Plzni. Druhý 

prosperující průmyslový podnik, který vybudoval vlastní energetické zázemí, byl Měšťanský 

pivovar. Kombinace výroby elektrické a tepelné energie umožňovala výhodně zužitkovat 

energii ve výrobním procesu s co nejnižší ztrátovostí. Oba závody později dodávaly elektrickou 

energii do veřejné energetické sítě a Energetický závod Škoda, posléze Závody V. I. Lenina 

stály v době socialistického období u zrodu teplárenství v Plzni. 

Následovalo období rozvoje tepelných zdrojů, které pokračovalo po druhé světové válce. 

Vzhledem k tomu, že Plzeň byla válečnými událostmi těžce poškozena, bylo třeba 

co nejrychleji řešit zásadní problémy. V té době si zastupitelé uvědomili potřebu komplexního 

řešení zásobování města tepelnou energií. Stěžejním úkolem byla obnova průmyslu 
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a infrastruktury, což se neobešlo bez zajištění dostatečného množství energií obecně. Důležitou 

součástí byla obnova bytového fondu, který byl válkou rovněž poškozen. Situace byla proto 

řešena velmi brzy po skončení války. Do směrného územního plánu byla zařazena jako důležitý 

úkol i stavba městské teplárny. Po válce byly v Plzni větší tepelné zdroje zejména 

v průmyslových podnicích, které zásobovaly primárně vlastní závody, a jejich využití 

pro zásobování města teplem nebylo z kapacitního hlediska ani technických možností reálné. 

S některými se počítalo jako se špičkovými zdroji. Dalšími tepelnými zdroji byly malé 

a blokové kotelny, které již v té době často nebyly v dobrém technickém stavu. Zřejmě i tato 

skutečnost byla impulsem ke snaze co nejrychleji vybudovat městskou teplárnu. 

Poválečné období již lze považovat za fázi cílené teplofikace města, zahrnující jak zajištění 

tepelné pro průmyslovou výrobu, tak i pro širokou veřejnost. Původní požadavek vybudovat 

městskou teplárnu již do roku 1952 narazil na množství problémů, počínaje laxním přístupem 

veřejných orgánů, tak i nevyjasněnou situací potřeb energií průmyslových závodů, především 

pak pozdním řešením a schválením směrného územního plánu. K jeho schválení došlo až v roce 

1966. Zásadní zlom nastal v Plzni právě v éře socialismu na počátku 80. let 20. století, 

kdy můžeme hovořit o počátku teplofikace v Plzni.  Teplofikace je v zásadě cílený proces 

budování centrálních tepelných soustav, které slouží k zajištění tepelné energie pro průmyslový 

a veřejný sektor.  

V tomto období nebyl primárním cílem zisk, ale zajištění energie pro hospodářství 

a obyvatele. Výroba tepelné energie byla z velké míry dotována ze státního rozpočtu 

a z rozpočtu měst a obcí. Ztrátovost oboru nezachránila v té době ani kombinovaná výroba 

tepelné a elektrické energie, která sice částečně ztráty zmírnila, ale vzhledem k tomu, 

že zařízení bylo v provozu pouze v topné sezóně, nebylo možné ztráty prodejem elektrické 

energie odstranit. Období tzv. budování socializmu bylo spojeno s řadou problémů, kvůli 

omezeným možnostem nebyla realizace velkých projektů vůbec jednoduchá.  

Plánovité hospodářství socialistické společnosti mělo určitá specifika a naráželo na řadu 

překážek. Výroba tepelné energie za socializmu nebyla zisková, chyběly tak finanční 

prostředky potřebné na obnovu zařízení a jeho modernizaci. Dalším problémem bylo zaměření 

na východní trh. Zařízení a náhradní díly byly dodávány zejména ze území východního bloku. 

Nedostatek náhradních dílů způsoboval nemalé problémy a situace byla často řešena 

svépomocí. Jednou z možností bylo například zlepšovatelské hnutí, do něhož se svými nápady 

a projekty zapojovali vlastní zaměstnanci firmy.  



128 
 

Stavba centrálního tepelného zdroje byla pro teplofikaci stěžejní, zahájením stavby 

byl učiněn důležitý krok směřující jednak ke zkvalitnění života občanů města a jejich bytového 

zázemí, tak i zlepšení životního prostředí, především ovzduší ve městě. Otázka postupné 

teplofikace města byla jedním z klíčových předpokladů výstavby nových bytových jednotek. 

Stavbu centrálního tepelného zdroje zástupci města zamýšleli již krátce po druhé světové válce. 

Projekt byl spojen s programem bytové výstavby a obnovou infrastruktury města. Bylo jasné, 

že otázka infrastruktury musí být řešena komplexně, patřilo sem i zajištění tepla a teplé vody 

pro stávající i novou zástavbu. Za skutečný okamžik teplofikace lze označit zahájení stavby 

centrálního zdroje a jeho uvedení do provozu.438 

První výtopenská část centrálního tepelného zdroje umožnila další rozvoj bytové výstavby 

v Plzni.  O. p. Škoda Plzeň v té době počítal s rozšířením nových výrobních programů, zejména 

v oblasti jaderné energetiky. Pro zamýšlený rozvoj bylo třeba vytvořit podmínky, především 

zajistit pracovní síly a pro ně možnost bydlení. Nové sídliště Severní předměstí, které v době 

po dostavbě první etapy teplárna zásobovala teplem, v té době disponovalo 4000 bytových 

jednotek.439Po dokončení I. stavby musel zůstat i nadále v provozu již tenkrát nevyhovující 

tepelný zdroj ELÚ I o. p. Škoda a některé další nevyhovující tepelné zdroje, které měly 

nepříznivý vliv na čistotu ovzduší krajského města.440 

Další etapu rozvoje představoval přechod k tržnímu hospodářství po roce 1989. Rozvolnění 

trhu umožnilo rozvoj a vybudování moderních technologií v energetice. Zásadním krokem 

pro rozvoj energetiky v Plzni byla ochota vlastníků energetických zdrojů investovat 

do vlastního zařízení. Tento krok si mohla PT, a.s. dovolit díky vstupu na trh s elektrickou 

energií. Prodejem elektrické energie se zvýšil zisk teplárny do té míry, že mohla investovat 

do nového zařízení a do modernizace stávajícího a zařadila se mezi prosperující firmy. 

Modernizace tepelných zdrojů v Plzni měla zásadní vliv na ozdravění ovzduší v Plzni. Instalací 

moderního zařízení bylo podstatně sníženo množství škodlivin v ovzduší.  

Výroba a prodej tepelné energie představuje spolu s ostatními energiemi důležitý prvek 

městské infrastruktury se zásadním vlivem na hospodářskou prosperitu měst. Analýzou 

modernizačních procesů lze sledovat rozvoj a potřeby města. Energetika je zároveň důležitou 

součásti hospodářství a má zásadní vliv na hospodářský rozvoj země. Její rozvoj zajišťuje 

                                                           
438 PT, a s., registratura stavební přípravy, Závěrečné technicko – ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň – I. etapa, 

říjen 1978 s. 15. 
439 PT, a.s., registratura stavební přípravy, Závěrečné technicko – ekonomické vyhodnocení stavby Teplárna Plzeň, I. etapa, 

říjen 1978, s. 13. 
440 Tamtéž, s. 14. 
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zlepšení životní úrovně jejích obyvatel. Společnost je na energiích závislá, bez dostatečné 

výroby a dodávky energií nemůže fungovat dnes žádná oblast života. V současnosti 

je dostupnost tepla pro naše obyvatele měst naprostou samozřejmostí a řada občanů 

si již ani neuvědomuje, že dálkové vytápění dlouho nebylo standardem. 

Teplárenství a energetika došly v současnosti opět do zlomového bodu. Za současného 

růstu cen emisních povolenek je potřeba urychlit transformaci teplárenství v následujících 

letech. Energetici si nutně kladou otázku, jakou strategii zvolit. Je potřeba počítat s tím, 

že zásoby uhlí budou v budoucnu ubývat a dojde k útlumu těžby tuhých paliv. Proto je nutno 

uvažovat o náhradní alternativě. Pro budoucí generace je třeba zajistit dostupnou energii. 

Možností je více: například přechod na plyn, energetické využívání odpadů nebo spalování 

biomasy.441 Tuto otázku řeší již řadu let také Plzeňská teplárenská, a. s., která je největším 

dodavatelem tepelné energie v Plzni. Společnost v minulosti investovala a stále vkládá nemalé 

prostředky do rozšíření, obnovy a modernizace tepelné soustavy. Teplárně v Plzni  

se stále ještě daří držet cenu tepla na přijatelné úrovni.  

Otázkou je, jakou cenu tepla bude schopna teplárna garantovat do budoucna. Do ceny tepla 

se promítá řada nákladů, jako je nákup kvalitního paliva, jehož cena se zvyšuje. 

Nezanedbatelnou částkou v nákladech představují zmíněné emisní povolenky. Nemalé 

prostředky je třeba vynakládat na údržbu a obnovu stávajícího zařízení. Odborníci v energetice 

jednají v současnosti intenzivně o tom, jakou cestou pokračovat. Vedení PT, a.s., se pravidelně 

účastní jednání a odborných konferencí, organizovaných například Teplárenským sdružením 

České republiky. Teplárna v Plzni se již v minulosti jako jedna z prvních v České republice 

vydala cestou náhrady části tuhých paliv spoluspalováním biomasy a energetického využití 

komunálního odpadu. Lze tedy doufat, že v tomto směru zvolila správnou cestu a má určitý 

náskok. 

 

                                                           
441 3 T, Teplárenský internetový časopis podnikatelů v teplárenství. 3/2020, ročník 30. Uhlí končí, čeká nás transformace 

teplárenství, s. 2. 
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Obr. Č. 1: Škoda Plzeň, elektrická centrála. 

 

Zdroj: SOA, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Škoda Plzeň, Sbírka fotografií. 

Na fotografii je zachycena elektrická centrála Škodových závodů v Plzni. 

 

Obr. Č. 2: Škoda Plzeň, stavba ELÚ III – chladící věže. 

 

Zdroj: SOA, fond Škoda Plzeň, Sbírka fotografií. 

Na fotografii výše je zachycena stavba chladicí věže pro nový elektrárenský blok ELÚ III. 

 

 

 



 
 

Obr. Č. 3: Dobová pohlednice, Měšťanský pivovar v Plzni. 

 

Zdroj: AS PPAS, sbírka fotografií a pohlednic, AS PPAS, Dobová pohlednice Měšťanského 

pivovaru v Plzni, nezařazeno. 

 

Obr. č. 4: Západočeské papírny, budova kotelny. 

 

 

Zdroj: Osobní archiv bývalého zaměstnance kotelny, Kotelna Západočeské papírny. 

 

 

 

 



 
 

Obr. č. 5: Výměníková stanice č. 53. 

 

Zdroj: AmP, fond TEZA, kart. 7519, Zpráva auditora k ověření účetní závěrky 1993–1998. 

Fotografie výměníkové stanice se strojním zařízením. 

 

 

 

Obr. č. 6: Výtopna Světovar, Plzeň Slovany. 

 

Zdroj: Registratura správce stavební přípravy, složka demolice fotografie Výtopna Světovar.  

Na fotografii výše je zachycena výtopna Světovar po ukončení provozu v roce 2009. 



 
 

Obr. č. 7. Výtopna Letná, Plzeň Doubravka. 

 

Zdroj: AmP, fond TEZA, kart. 7519, Zpráva auditora k ověření účetní závěrky 

1993–1995 a fotodokumentace. 

 

Obr. č. 8: Výtopna Plzeň Bory, parní kotel LOOS. 

. 

 

Zdroj: AmP, fond TEZA, Zpráva auditora k ověření účetní závěrky 1993–1998, kart. 7519. 

 

 

 



 
 

Obr. č. 9: výtopna Plzeň Bory. 

 

Zdroj: Mladá fronta dnes, Plzeňský kraj, roč. XVIII, č. 103, dne 3. května 2007, sešit C, s. 3. 

autor fotografie Daniel Beran. Fotografie zachycuje výtopnu v Plzni na Borech před, demolicí. 

 

Obr. č. 10: Výrobní blok, Teplárenský závod Plzeň, Doubravecká tř. 

 

Zdroj: Pavel Petrle. Fotografie výrobního bloku I. etapa, (vpředu administrativní budova, za 

ní výrobní blok I. etapy – výtopenská část). Osobní archiv. 

 



 
 

Obr. č. 11: Dodatkový zdroj tepla (DZT), Plzeň Košutka.  

 

Zdroj: Pavel Petrle, osobní archiv. Fotografie dodatkového zdroje na sídlišti Plzeň Košutka, 

(komín a výtopna). 

 

Obr. č. 12: Teplárenský závod Plzeň, zauhlovací most. 

 

Zdroj: Pavel Petrle, osobní archiv. 

 

 



 
 

Obr. č. 13: Teplárenský závod Plzeň, kotelna, zauhlovací most a budova CHÚV. 

 

Zdroj: Pavel Petrle, osobní archiv. Fotografie s budovou CHÚV (nachází 

se mezi nízkou budovou vpředu a s výrobním blokem a zauhlovacím mostem 

v pozadí). 

 

Obr. č. 14: Teplárenský závod Plzeň, provozní budova CHÚV – nádrže na odsazenou vodu 

(vodu zbavenou kalů). 

  

 

Zdroj: Pavel Petrle, osobní archiv. 

 

 



 
 

Obr. č. 15: Kotel K7 (tzv. zelený kotel), IV. etapa. 

  

Zdroj: Plzeňská teplárenská a.s., obchodní oddělení, soubor fotografií. 

 

Obr. č. 16: Zařízení pro využívání komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO). 

 

Zdroj: Plzeňská teplárenská a.s., obchodní oddělení, soubor fotografií. 

 

 

 



 
 

Obr. č. 17: Uložení sítí v kolektorech, Kolektor Plzeň Vinice – jih. 

 

Zdroj: AmP, fond TEZA, Zpráva auditora k ověření účetní závěrky 1993–1998, kart. 7519 

 


