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výrobce tepla, kterému dosud dodávala kotle
 Nejnovější akvizice Třebíčské 

tepelné společnosti (TTS), tedy 
slovenská Národná energetická, 
dodává teplo obyvatelům a pod-
nikům 

- Kysuckého Nového Mesta
- Trebišova
- Veľkého Krtíše
- Revúce
- Medzilaborců
- Hnúšti
- Tlmačů
- Žarnovic
- Poltáru
- Hriňové. 
Její celkové tržby dosahují asi 20 

milionů eur, tedy 540 milionů Kč. 
Neomezuje se přitom pouze na bio-
masu, ale i na jiné ekologické formy 
výroby energie. 

Akvizice TTS

Ne, Národná energetická je v 
tomto ohledu největší. Záro-
veň se jedná o pátou největší 
teplárenskou fi rmu na Sloven-
sku. Ty zbývající čtyři velké se 
ale orientují hlavně na plyn.

Když byla Třebíč vzorem, 
najdeme kotle z TT S i právě v 
teplárnách Národné energe-
tické?

Ano. Slovensko je největ-
ší zahraniční odbytiště našich 
kotlů, a v těchto tepelných 
hospodářstvích je tedy najde-
me. Dodáváme je tam už jede-
náct let, jedná se o kotle, které 
vyrábíme přímo v Třebíči. Pro 
čtenáře to možná bude trochu 
překvapení, protože „tétées-
ku“ znají hlavně jako dodava-
tele tepla, ale to pro nás tvoří 

jen 28 % z celkového obratu. 
Mnohem větší část připadá 
právě na výrobu a montáž kot-
lů na biomasu včetně výstavby 
teplovodů, které kromě ČR a 
Slovenska dodáváme třeba na 
Ukrajinu, a navíc jednáme o 
Bělorusku a Číně.

I Národná energetická se 
orientovala na Ukrajinu. 
Zachováte jí tento trend?

Určitě, problémem je teď ale 
válka na jejím východě, což 
ztěžuje fi nancování jak našich, 
tak slovenských projektů. S 
Ukrajinci ale stále jednáme 
o možnosti dalšího prodeje 
našich kotlů.

A ten čínský trh?
Tam je o naše kotle zájem. 

Mapujeme situaci, já osobně se 
tam vydám už potřetí pravdě-
podobně začátkem dubna.

Mění se koupí slovenských 
tepláren něco pro Třebíč?

Třebíč zůstává i nadále naší 
vlajkovou lodí, je ale třeba říct, 
že se zde rozvoj tepelného hos-
podářství víceméně už vyčer-
pal. Mně je teď 53 let, a do 
důchodu se nechystám. Nao-
pak mě tato práce pořád baví 
a chci i nadále v tomto obo-
ru pokračovat. Tato slovenská 
akvizice mi tedy přináší nové 
možnosti, které navíc poskytují 
i dobrou příležitost ukázat, jak 
jsou naše kotle dobré. Převze-
tí Národní energetické je tedy 
pro nás i dobrá reklama, která 
nás může posunout v prodeji 

kotlů na Slovensku zase někam 
dál.

Mohu se zeptat na současný 
obrat skupiny TT S?

Je to kolem 450 milionů 
korun, ovšem jak jsem říkal, 
z této sumy činí prodej tep-
la v Třebíči jen něco přes 
čtvrtinu, tedy zhruba 125 
milionů korun. Naší hlavní 
činností jsou dodávky kotlů a 
rekonstrukce tepláren, což nás 
v tomto ohledu staví do popře-
dí v rámci celé Evropy.

Teplárna v Žarnovici.


