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Nemocnice Třebíč je díky 
vytápění pomocí vícepalivo-
vých zdrojů tepla schopna 
garantovat i v době dlouho-
dobých výpadků běžných 
zdrojů energií (zemní plyn, 
elektřina) vyhřívání svých 
objektů. Je tak jedinou 
podobnou institucí v Kra-
ji Vysočina a jednou z mála 
podobných v České republi-
ce. Garantem mimořádného 
systému je dodavatel tep-
la společnost TT S Energo, 
provozovatel sítě tepláren 
využívajících biomasy a se 
záložními zásobami naft y.

Výjimečné postavení Nemoc-
nice Třebíč bylo zajištěno aktivi-
tou dodavatele tepla a probíha-
jící výstavbou nového pavilonu 
PCHO. 

Doplněny byly chybějící kabelové 
trasy mezi předávacími stanicemi 
jednotlivých pavilonů a rozvodnou 
s dieselagregátem. Nemocnice nyní 
vydrží vytápět všechny své budovy 
i při 150 dnů trvajícím výpadku 
elektrické energie a plynu. 

„Pro nemocnici byly udělány nut-
né technické opatření v rámci spon-
zorského daru ve výši 224 tis. Kč a 
nezatíží ji ani provozní náklady, kte-
ré si za pět let vyžádají maximálně 
5 tisíc korun,“ vysvětluje okolnos-
ti vzniku Richard Horký, jednatel 
společnosti TT S Energo, a dodává: 
„následné napojení nového pavilonu 
bude zcela bez problému, nová kabe-
lová trasa do náhradního zdroje je 
již přichystána“.

Systém byl poprvé vyzkoušen 
v rámci cvičení „Black out“ orga-
nizovaného Krajem Vysočina a 
zkoumajícího připravenost vybra-
ných příspěvkových organizací 
na mimořádné stavy.  V případě 

kritických výpadků energií dojde 
k výraznému omezení provozu 
nemocnice, ale vytápění všech 
budov bude zcela bez problémů. 

V případě nutnosti tak bude 
schopná poskytnout dočasný azyl 
i dalším nemocnicím Kraje Vysoči-
na, například obyvatelům domovů 
pro seniory a podobně. 

Ani dlouhodobé mrazy výrazně 
pod nulou neohrozí budovy napo-
jené do systému. Teplárna dispo-
nuje i trvalou zásobou 150.000 
litrů naft y a skládkou biomasy na 
celou topnou sezonu.   

„Pokud bude opatření shledáno 
ze strany samosprávy smysluplným, 
nebude problém s obdobným zapo-
jení celé řady objektů včetně hotelů, 
škol, internátů a domovů pro seni-

ory,“ komentuje možnosti Horký, 
„tím by v Třebíči, v čase krize, vznik-
lo zázemí pro tisíce lidí“.  

Vizitka společnosti TTS:  
Společnost TT S energo s.r.o. je 

provozovatelem tří tepláren na úze-
mí města Třebíče. 

Teplo a teplou užitkovou vodu 
dodává více jak 10.100 domácnos-
tem v Třebíči. Dodávky tepla jsou 
od roku 2012 realizovány z více jak 
90 % pomocí kotlů na spalování 
biomasy (dřevní štěpka, sláma). 

Z velké většiny se využívají bio-
masové zdroje z Vysočiny a pod-
poruje tak zemědělce i ochranu 
ovzduší na Vysočině.  

V regionu tak zůstává každoroč-

ně 50 mil. Kč za dodávky biomasy- 
region nechudne, vytváří se nová 
pracovní místa.

Technické informace:
Areál Nemocnice Třebíč (NTR)  

je v současné době výhradně 
zásobován teplem z vícepalivové-
ho zdroje Teplárna JIH, který se 
nachází na ulici Kubišova, cca 600 
m od NTR.

Tepelná energie, ve formě teplé 
vody, 90 °C,  je distribuována pro-
střednictvím soustavy zásobování 
teplem (SZT). 

Teplárna JIH disponuje výkonem 
biomasových kotlů ( 2 x 5 MW slá-
ma, 2 x 4 MW štěpka a akumuláto-
rem tepla o objemu 2800 m3) pro 
100 % pokrytí veškerých dodávek 
tepla z tohoto zdroje. 

Pro případy jakékoliv havárie 
biomasových kotlů, jsou na tep-
lárně instalovány kotle na zemní 
plyn/ lehký topný olej o výkonu 
16 MW. 

Zásoba lehkého topného oleje 
na Teplárně je trvale udržována 
na 150 m3, což odpovídá více jak 9 
dnům plného provozu zdroje. 

Teplárna JIH dokáže při výpad-
ku elektrické energie i zemního 
plynu zabezpečit dodávku tepel-
né energie odběratelům, tedy i 
pro Nemocnici Třebíč, prostřed-
nictvím samozásobení elektrickou 
energií z tzv. ostrovního režimu 
výroby elektrické energie v koge-
neračních jednotkách instalova-
ných přímo na zdroji. 
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TZ Nemocnice Třebíč
je skutečným ostrovem života


