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Vidíme to všude kolem sebe. Jak 
neustále nabývá počet automobi-
lů, jak do celého světa proudí stati-
síce tun ropy, jak uhelné elektrárny 
denně spalují tisíce vagonů uhlí, jak 
do ovzduší vypouštíme miliony tun 
oxidu uhličitého a do moří jedovaté 
látky, jak se doslova topíme v plas-
tech. 

Situace je opravdu katastrofální, 
neudržitelná – a nikdo si netroufá 
odhadnout, jak bude Země vypa-
dat za deset, dvacet či padesát let. 
Je ale jisté, že pokud  se k životnímu 
prostředí budeme chovat i nadále 
tak hrozným způsobem, budeme 
dýchat čím dál horší vzduch a o čis-
tou vodu bude čím dál větší nouze. 
Přitom by stačilo tak málo – napří-
klad pro vytápění využívat obnovi-
telné zdroje. Třebíč v tomto může jít 
příkladem, což potvrzuje i Richard 

Horký, majitel skupiny fi rem TT S, 
která Třebíč vytápí biomasou.

Co říkáte na ten výčet v úvod-
ním odstavci? Myslíte, že situace je 
opravdu tak vážná?

Bohužel ano. Spotřeba fosilních 
zdrojů je opravdu vysoká a vzrůstají-
cí emise oxidu uhličitého planetě roz-
hodně také nepřispívají. A jak říkáte, 
přitom by stačilo tak málo – aby se lidé 
zamysleli a začali více používat zdroje, 
které přírodě neškodí a které se neu-
stále obnovují. Je samozřejmé, že není 
možné zničehonic přejít na solární či 
větrnou energii, ale jak lze vidět na pří-
kladu Třebíče, biomasu lze využít tak, 
že jí lze vytápět celé okresní město.

Ano, Třebíč je všeobecně známá 
jako špička ve vytápění biomasou. 
Můžete mi ale, jako laikovi, vysvět-

lit, na čem je vlastně celý systém 
výroba tepla postaven?

Vrátím se do samého začátku histo-
rie společnosti TT S. Ta na trhu působí 
už od roku 1995, během nichž napro-
sto změnila systém vytápění v Třebíči. 
Zprvu se zde topilo, stejně jako všude 
jinde, zemním plynem, a to v zasta-
ralých lokálních kotelnách, které dří-
ve vytápěly jednotlivá sídliště, či jen 
několik vchodů bytových domů. 

TT S je ale postupně zcela odstavila, 
a místo nich vybudovala tři velké více-
palivové teplárny, Sever, Jih a Západ. A 
právě v nich se z 90 % vyrábí teplo prá-
vě z biomasy. Zbylých 10 % připadá 
na kogeneraci, tedy společnou výro-
bu tepla a elektřiny. Za dvacet let jsme 
tedy vybudovali soběstačný systém 
zásobování teplem, který je minimálně 
závislý na vnějších vlivech.

Na vnějších vlivech? Chápu-li to 
dobře, tak Třebíč svým způsobem 
tvoří jakýsi energetický ostrov.

Přesně tak. Tento systém je zcela 
nezávislý na zemním plynu, který bý-
vá mnohdy využíván k různým poli-
tickým hrám, kvůli nimž jeho cena i 
dodávky mohou značně kolísat. Sta-
čí si vzpomenout na ukrajinsko-rus-
ký konfl ikt, kdy Rusko jako jednu z 
pomyslných zbraní použilo i utažení 
kohoutků zemního plynu, který prou-
dil na Ukrajinu. 

Pokud by k něčemu takovému došlo 
v případě České republiky, bylo by 
to vážné, ale Třebíče by se to dotklo 
mnohem méně než ostatních měst. 
Díky tomu, že k našim teplárnám na 
biomasu jsou připojeny nejen bytové 
domy, ale také důležité instituce, které 
jsou tak schopny bez problémů fungo-
vat. Nejdůležitějším ze všeho však je, 
že takto vytápíme i třebíčskou nemoc-
nici. 

My tomuto projektu říkáme OST-
ROV ŽIVOTA TŘEBÍČ, čili to slovo 
„ostrov“, které jste zmínil v otázce, je 
zde zcela na místě. Z Nemocnice Tře-
bíč jsme díky němu vytvořili krizovou 

nemocnici, naprosto nezávislou na 
zemním plynu. Můžeme garantovat, 
že i kdyby Rusko do České republiky 
zcela přestalo dodávat plyn, budeme 
nemocnici nadále bez přerušení vytá-
pět. Doufejme, že se to nikdy nestane, 
ale vždy je lepší být připraven. Toto 
opatření může zachránit i řadu lid-
ských životů.

Co je vlastně ta biomasa, která se v 
třebíčských teplárnách spaluje?

Primárně je to dřevní štěpka, tou se 
myslí zbytky po těžbě stromů, tedy 
hlavně větve, které se odsekají z kula-
tiny. Ty by jinak zůstaly nevyužity, 
protože v nábytkářském či stavebním 
průmyslu se využívá jen ušlechtilé dře-
vo, a to ještě ve velkých kusech. Ale 
my využíváme právě tyto větve, které 
poštěpkujeme, a za rok jich v našich 
teplárnách spálíme asi 35 tisíc tun. 
Dále využíváme jako palivo slámu, té 
spotřebujeme za rok asi devět tisíc tun.

Jaký to má přínos pro místní oby-
vatele? A jak vlastně biomasu získá-
váte?

Obrovskou výhodou biomasy je je-
jí regionální charakter. Jejím využívá-
ním se podporují zdejší zemědělci, od 
nichž se vykupuje sláma, a také majite-
lé lesů. Zemědělci mohou navíc popel 
z teplárny, bohatý na minerály, od spo-
lečnosti TT S odebírat za symbolickou 
cenu a využít jako příměs k hnojivu. 
Tato obnovitelnost zdrojů je svým 
způsobem fascinující. 

Ropa a uhlí, které navíc nejsou eko-
logické, jednoho dne opravdu dojdou, 
ale tento koloběh je nekonečný. I díky 
tomu se nám každý rok daří nechávat 
v regionu přes 50 milionů korun, které 
by v případě vytápění zemním plynem 
odtekly do Ruska. 

Díky tomu, že využíváme míst-
ní zdroje, zůstává těchto 50 milionů 
korun zdejším zemědělcům a majite-
lům lesů, kteří je mohou investovat do 
zaměstnanců či techniky.

 (Pokračování na str. 13)

TT S zlepšuje životní prostředí, šetří 
lidem peníze a sbírá evropské ceny

NEJNOVĚJŠÍM ÚSPĚCHEM pro TT S Group je podpis memoranda o spolu-
práci s ukrajinským městem Korosteň, které má velký zájem o vytápění bioma-
sou. Jeho představitelé před několika týdny pobývali v Třebíči, kde se dozvěděli 
vše potřebné, ve čtvrtek 23. listopadu pak došlo k podpisu memoranda přímo na 
Ukrajině.

PRA KTICKY NEJVYŠŠÍ ekologické ocenění, jakého lze v Evropské unii dosáhnout. Richard Horký (třetí zleva) se svými slovenskými partnery ze společnosti Národná 
energetická, která spadá pod TT S Group, v červnu převzal v Bruselu ocenění za trebišovský projekt SINBIO.


