
STRANA  12 TN - DUBEN 2019Rozhovor

Co připravuje skupina �S 

v Třebíči v roce 2019?
Aktivity skupiny �S bývají často předmětem zájmu třebíčských občanů. Není se čemu divit, 

když tato firma dodává teplo většině města a pracuje na poměrně velkých developerských 

projektech. Co vše „tétéeska“ chystá v následujících měsících, jsme se zeptali jejího ředitele 

Richarda Horkého.
Co připravujete v roce 2019 

v oblasti vytápění?

Na teplárně Jih na ulici Kubi-

šova je před dokončením nový 

kotel na slámu o výkonu 7,5 

MWt, který umožní využití ba-

líkované slámy s vyšší vlhkostí, 

až do 30 %. Stávající dva kotle 

o výkonu 2 x 5 MWt spalovaly 

slámu pouze do vlhkosti 20 %. 

Na ulici Matyáše Žďárského 

v  areálu firmy Jitona, kde sku-

pina TTS vlastní část pozemků, 

v  současnosti budujeme bio-

masovou teplárnu Východ. 

Proč se staví další teplárna?

Důvodů pro vznik nového 

zdroje je několik. Firma Jitona 

část svého areálu pronajala své 

sesterské firmě a ta pro výrobu 

autoplastů potřebuje dodávku 

technologické páry. Ta je nyní 

dočasně vyráběna v  plynovém 

parním kotli, který TTS pro-

vozuje. Po dokončení projektu 

teplárny Východ, kde TTS in-

staluje parní kotel na suchou 

dřevní biomasu, bude dodávka 

páry zabezpečena z tohoto kot-

le. Teplárna Východ bude spl-

ňovat další zpřísňující emisní 

limity pro období 2025 – 2030. 

Další důvod je nebývale roz-

sáhlá kůrovcová kalamita, která 

zasáhla náš region. Je zde velké 

množství kůrovcového suché-

ho dříví (uschlé mrtvé stromy). 

Naše skupina zahájila masivní 

nákup tohoto již suchého mrt-

vého dříví, brouk v něm tedy 

již není. Ale naše stávající kot-

le byly konstruovány na pále-

ní zelené lesní štěpky, která se 

vyznačuje vyšší vlhkostí, a to 

50 – 60%. Kůrovcové dříví má 

však vlhkost 20 – 30%. Proto 

je potřeba nový kotel. V zadní 

části areálu Jitona vlastníme cca 

4,5 ha pozemků, kde se tato ko-

telna již buduje a bude zde vy-

tvořen velký sklad kůrovcového 

suchého dříví pro tento kotel. 

Velkou výhodou je, že budoucí 

teplárna Východ bude propoje-

na s teplárnou Jih na Kubišově 

ulici a  teplárna Jih je propoje-

na areálem PBS a  údolím přes 

řeku s teplárnou Sever na ulici 

Rafaelova. Díky tomu tyto tři 

teplárny dokážou vzájemně 

spolupracovat v dodávkách 

tepla a využívat palivo – bioma-

su, které bude v té době na trhu 

nejlevnější. Velikost teplárny 

Jih je již zcela vyčerpána a ne-

jde dále rozšiřovat.

Připravujete v letošním

roce i rozšiřování teplovodní 

sítě?

V oblasti teplovodů plánuje-

me napojení areálu Hrotovická 

(dříve Meinl), který jsme na 

podzim 2018 zakoupili. Dále 

by se měl napojit také areál na 

ulici V. Nezvala (dříve TIPA). 

Jaké jsou aktuální plány TTS 

v oblasti developmentu?

Richard Horký v areálu bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině, jehož obnova bude dokončena v průběhu příštího roku.


