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Třebíčská „Tétéeska“ koupila slovenského
Média, která se orien-

tují na ekonomické a 
hospodářské události, 
přinesla v polovině led-
na poměrně překvapi-
vou zprávu, podle které 
se Richard Horký a jeho 
skupina TT S stal majo-
ritním vlastníkem páté-
ho největšího výrobce 
tepla na Slovensku. 

Firma Národná energetická 
je ale pro Třebíč vlastně stará 
známá, protože stejně jako TT S 
vyrábí energii z biomasy. Navíc 
ve všech svých teplárnách 
využívá i kotle, které vznikly 
právě v Třebíči.

 „Národná energetická byla 
dosud jedním z největších odbě-
ratelů našich kotlů na biomasu,“ 
potvrzuje ředitel TT S Richard 
Horký s tím, že právě produkce 
kotlů je stěžejní činností jeho 
fi rmy.

Koncem roku jste prý získal 
většinový podíl v jedné z nej-
větších teplárenských společ-
ností na Slovensku. Můžete k 
tomu sdělit nějaké podrob-
nosti?

Jedná se o 52 procent akcií ve 
společnosti Národná energe-
tická, která zastřešuje tepelná 
hospodářství v deseti městech 
po celém Slovensku. V minu-

lých 15 letech ji vybudoval a z 
90 procent vlastnil Zbigniew 
Kocur, který se přes své pol-
ské jméno narodil na Moravě, 
ale odmalička žil na Slovensku. 
Bohužel v září 2014 tragicky 
zahynul.

Poté jsem byl osloven jeho 
rodinou a vedením fi rmy, zda 
bych prostřednictvím naší dce-
řiné slovenské fi rmy nemohl 
do jejich společnosti vstoupit, 
protože ji znám a znám také 
problematiku tohoto segmentu 
trhu. Kromě mých 52 procent 
vlastní 28 procent fi rmy výkon-
ní manažeři Indiko Starabo-
vá a Ivan Ďudák a zbývajících 

20 procent mají Zbigniewovy 
děti, které ale zatím stále ještě 
studují. Nemohly tedy řízení 
společnosti převzít.

Jak dlouho ta jednání probí-
hala?

Více než půl roku. Smlouvy 
byly podepsány 22. prosince a 
ofi ciální  oznámení  proběhlo 
8. ledna 2016. 

Kolik Národná energetická 
vytápí domácností?

Je to zhruba 16 tisíc bytů, dále 
podniky, školy, úřady a další 
budovy, což v celkovém součtu 
představuje 580 tisíc gigajoulů 

ročně. Zde se nabízí srovnání 
s Třebíčí, která je oproti těm-
to deseti slovenským městům 
mnohem větší. V Třebíči roč-
ně vyrobíme zhruba 300 tisíc 
gigajoulů a vytápíme asi 10 
tisíc bytů.

Jaké palivo se v těchto měs-
tech používá?

Je to výhradně biomasa, kon-
krétně dřevní štěpka. Pro pana 
Kocura byla Třebíč v tomto 
ohledu vzorem, když přecházel 
na regionálně udržitelnou ener-
getiku. Jeho vize byla stejná 
jako v Třebíči, tedy aby peníze 
vynaložené na palivo zůstaly v 
daném regionu a neodtékaly 
jako u zemního plynu rourou 
do Ruska.

Z toho chápu, že kotelny 
jsou na daném místě palivo-
vě soběstačné.

Je to tak. Zejména střední 
Slovensko lze označit za obrov-
skou zásobárnu dřeva. Převlá-
dají tam lesy, a tím tedy i těžeb-
ní zbytky, ze kterých se vyrábí 
dřevní štěpka. 

My na Slovensku máme tři 
kompletní linky na výrobu 
štěpky, které jí ročně vyrobí 
více než 60 tisíc tun. Pro srov-
nání: naše třebíčská linka roč-
ně vyrobí asi 16 tisíc tun.

Je na Slovensku ještě nějaká 
podobně velká teplárenská 
společnost, která se orientu-
je na spalování biomasy?

ŘEDITEL Richard Horký.

 Městečko Hriňová. 


