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TT S zlepšuje životní prostředí, šetří...
(Dokončení ze str. 12)

A co se týče životního prostředí? 
Teď se v médiích stále píše o oxidu 
uhličitém, který patří mezi hlavní 
skleníkové plyny, a tedy je i důvo-
dem, proč se planeta otepluje. Jak to 
s ním je v případě biomasy?

Když spalujete fosilní zdroje, 
vypouštíte do ovzduší tolik oxidu uhli-
čitého, kolik ho bylo potřeba k vzniku 
v průběhu milionů let, než se z pra-
věkých rostlin stalo uhlí, či ropa. Jed-
ná se o statisíce či miliony tun, což by 
nebyl takový problém, kdybyste ho 
do ovzduší vypouštěli stejně dlouho, 
jak dlouho vznikaly, tedy miliony let. 
Jenže právě v případě fosilních zdro-
jů se vypouští naráz, čímž životní pro-
středí hrozně trpí. Když ale spaluje-
te biomasu, vypustíte sice do ovzduší 
také oxid uhličitý, ale pouze takové 
množství, jaké by se do ovzduší uvol-
nilo jeho zetlením.

Pokud vím, tak TT S nejenže 
dodává teplo ze svých tepláren, 
ale v Třebíči také vyrábí průmys-
lové kotle na biomasu.

To je pravda. A jsou to kotle oprav-
du špičkové kvality. Najdete je nejen 
v mnoha městech v České republice, 
ale i na Slovensku, Ukrajině, a brzy 
také v Číně. Zde jsem letos v srpnu 
podepsal memorandum o spolupráci 
s místní fi rmou. Ta s pověřením čín-
ské centrální vlády ve městě vlastní a 
provozuje průmyslový park, a v něm 
vznikne unikátní výzkumné cent-
rum technologií na využívání místní 
biomasy pro energetické účely. 

Konkrétně půjde o využívání 
kukuřičné slámy, které je v provin-
cii Heilongjiang obrovské množství. 
Miliony tun jí po sklizni kukuřice 
zůstávají prakticky bez využití, tam-
ní zemědělci ji pak bez užitku pálí, 
a mračna kouře doslova zamořují 
životní prostředí. Kouř je dokonce 
tak hustý, že tamní letiště musí být 
třeba týden mimo provoz.

A co vaše aktivity na Slovensku? 
To má velké zásoby lesů, takže 
předpokládám, že i velký potenci-
ál k tomu, aby se zde topilo třeba 
právě dřevní štěpkou.

To máte naprostou pravdu. Slo-
vensko je momentálně naše nejlep-
ší vizitka. Mám zde většinový podíl 
ve společnosti Národná energetická, 
která je pátým největším výrobcem 
tepla v SR, a zároveň tamní jednič-
kou ve vytápění biomasou. Celkem 
tam vytápíme biomasou deset měst, 
přičemž všechny teplárny využívají 
kotle vyrobené v Třebíči. 

A právě ze Slovenska se nám poda-
řilo dát o našich výborných výsled-
cích vědět celé Evropě. Letos, 20. 
června, jsem totiž mohl se svými slo-
venskými partnery převzít v Bruselu 
nejprestižnější evropskou ekologic-
kou cenu za to, jak jsme zmoderni-
zovali tepelné hospodářství výcho-
doslovenského Trebišova. Evropská 
komise nás takto vyzdvihla v rámci 
celé EU za to, jak jsme v Trebišově 
vybudovali moderní centralizova-
nou kotelnu na biomasu, a navázali 
na ni i další aktivity. 

V trebišovské teplárně se stejně 
jako v našich teplárnách v Třebíči 

spaluje sláma a dřevní štěpka z okol-
ní krajiny. Vzniká tak čistá obnovi-
telná energie, která vytápí Trebišov. 
Zároveň se tím vytvářejí nová pra-
covní místa, a snižují emise. Ty se 
díky využití obnovitelných zdrojů 
ve městě snížily o 6100 tun oxidu 
uhličitého ročně, což značně přispě-
lo ke zlepšení životního prostředí. 
Nová teplárna navíc stojí mimo cen-
trum města, takže se v jeho obyt-
ných oblastech uzavřelo sedm velmi 
zastaralých plynových kotelen. Záro-
veň jsme vybudovali osm kilomet-
rů nových rozvodů tepla, díky nimž 
tepelné ztráty klesly o 25 %.

Ohodnocení z Evropské komise 
určitě potěší. Kolik taková moder-
nizace tepelného hospodářství 
vlastně stojí?

Konkrétně u projektu SINBIO, 
tedy toho v Trebišově, to bylo 9,5 
milionu euro, tedy asi čtvrt miliardy 
korun. My jsme jím velmi úspěšně 
využili dosud skrytý potenciál toho-
to venkovského regionu na východ-
ním Slovensku, který byl vždy sil-
ně zemědělský. Místní zemědělce 
navíc vybízíme, aby pěstovali rychle 
rostoucí rostliny na dosud neobdě-
lávaných pozemcích, které se svým 
charakterem mnohdy nehodí k pěs-
tování obilí či zeleniny. 

Mnoho z těchto polí a luk nyní 
obklopuje také novou teplárnu, kte-
rá je tak zasazena do krásné krajiny. 
Nová teplárna tedy do značné míry 
zlepšuje i ekonomickou situaci v 
oblasti, zdejší zemědělská výroba 
má díky ní mnohem lepší možnosti 
než dříve. Projekt SINBIO navíc vel-
mi kladně ohodnotili i na samotném 
Slovensku, kde mě osobně prestižní 
ekonomický časopis Trend nomino-
val na cenu Investor roku. Je to pro 
mě velká čest, ale i závazek, abychom 
v těchto aktivitách, nejen na Sloven-
sku, pokračovali.

A pokračujete? Nemyslím tím 

jen na Slovensku, ale třeba i u nás.
To víte, že ano. A máte pravdu, že 

nejen na Slovensku. Nedávno js-
me třeba instalovali nový kotel v 
Ostrově u Karlových Varů. Ale proč 
vlastně chodit tak daleko. Naprosto 
stejně, jako v případě Trebišova, se 
postupovalo i při budování nového 
tepelného hospodářství v Dukova-
nech, jen kousek od Třebíče. Právě 
zde byla letos 18. listopadu otevře-
na nová teplárna na biomasu, a byly 
položeny nové rozvody. V obci tak, 
díky technologiím TT S, budou 
odstaveny znečišťující kotle na pev-
ná paliva a přestane se topit velmi 
drahou elektřinou, která tam dosud 
byla primárním zdrojem tepla. 

Náklady na energie tak rázem 
poklesnou o více než polovinu! A 
to si vezměte, že elektřina má od 
příštího roku opět zdražit. Osobně 
si nedovedu představit třeba seniory, 
kteří mají nízké důchody, nebo rodi-
ny s dětmi, které také mnohdy muse-
jí počítat každou korunu, že by tako-
vé zdražení kvitovali. Díky tomu, 
že jsme v obci Dukovany postavili 
novou teplárnu, všichni jednoznačně 
ušetří velké peníze. A samozřejmě se 
tam i zlepší životní prostředí. Ekolo-
gie a úspora jdou v případě TT S ruku 
v ruce.

Ekologie je důležitá, a je třeba o 
ní mluvit už s dětmi, aby si vážily 
svého okolí. Vysvětlujete i jim, že 
mají šetřit energiemi a chovat se 
pěkně k přírodě?

Jednoznačně ano. Ono všechno 
souvisí se vším, a v tomto případě 
to souvisí s tím, že TT S je technic-
ká fi rma. S povědomím o šetrnosti 
k životnímu prostředí, i s technikou 
je potřeba začít v tom nejútlejším 
věku. TT S proto podporuje technic-
ké vzdělávání na zdejších školách, a 
to od mateřských škol až po střední. 

Pod TT S Group navíc spadá i spo-
lek EKOBIOENERGO, z. s., který je 
zřizovatelem Ekotechnického centra 
Alternátor v Borovině. Zde se děti i 

studenti zábavnou formou učí, kro-
mě dalších zajímavostí, vše o his-
torii i budoucnosti energie, a také 
o tom, že právě obnovitelné zdroje 
energie, jako je biomasa, šetří jejich 
kapsu i svět všude kolem nich. Tře-
bíčským školám přispíváme na náv-
štěvu Alternátoru, protože je pro nás 
důležité, aby v Třebíči žili lidé, kteří 
ekologii i technice rozumějí. Co se 
týče konkrétně technického vzdě-
lávání, je nutné to brát z pohledu 
následujících minimálně dvaceti či 
třiceti let. Existuje zde spousta fi rem, 
které potřebují a budou potřebovat 
techniky. 

Nemyslím tím jen TT S, ale i menší 
podniky – a samozřejmě i větší, tedy 
hlavně Jadernou elektrárnu Duko-
vany, která přináší práci tisícům li-
dí v regionu. Spolu s mnoha odbor-
níky se z pozice předsedy Krajské 
i Okresní hospodářské komory 
snažím o prosazení výstavby pátého 
bloku Dukovan, kde technici budou 
maximálně potřeba. Když dětem ny-
ní dáme technické vzdělání, či jim k 
němu alespoň pomůžeme najít ces-
tu, dosáhneme toho, že mnohem 
snáze najdou v regionu práci. 

Co byste vzkázal čtenářům na 
závěr?

V zaměstnání zpravidla strávíme 
8,5 hodiny pracovního dne, tj. 25 % 
aktivního života. Přeji všem, aby je 
práce, kterou vykonávají, bavila, a 
nepročekali čtvrtinu aktivního živo-
ta na konec šichty. Dále je důležité 
najít v osobním životě partnera, kte-
rý je hoden naší lásky, a mít s ním 
potomky, pokračování nás v dalších 
generacích. 

Samozřejmě, bez pevného zdraví 
se to, co bylo řečeno, těžce dosahu-
je. A když to vše máte, buďte k tomu-
to životnímu daru pokorní, ne každé-
mu je to dopřáno. Přeji všem - nejen  
v Třebíči - příjemné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2018.

 (PI-t12-tt sD)

SKVĚLE se pro TT S Group rozvíjí i spolupráce s čínským Heilongjiangem, kde se budou kotle TT S vyrábět v licenci. Na 
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na ekologii, konaném letos v září v Číně.


