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Dobrá zpráva pro obyvatele Třebí-
če, cena za teplo se v letošním roce 
nezvýší. O této záležitosti i mnoha 
dalších vypovídá následující roz-
hovor s ředitelem TT S Richardem 
Horkým.

Začátek roku byl ve znamení 
každoročního zvyšování cen - zved-
ly se ceny elektrické energie, plynu, 
DPH a služeb. Jak se změnila cena 
tepla v Třebíči v roce 2013 proti 
roku 2012?

Vyúčtovací cena tepla od naší společ-
nosti za rok 2012 byla 396 Kč/GJ bez 
DPH, to je 451,44 Kč/GJ s DPH 14 
procent. Zůstala stejná, jako byla cena 
zálohová. Odběratelé tedy nebudou 
doplácet za teplo z důvodu nárůstu 
jeho ceny. S platností od 1. ledna letoš-
ního roku jsme snížili kalkulovanou 
– zálohovou cenu tepla o čtyři Kč/GJ 
bez DPH na 392 Kč/GJ bez DPH. 
Cena včetně DPH pro rok 2013 tedy 
zůstane zachovaná ve výši 451 Kč/GJ. 
Tímto jsme zcela eliminovali nárůst 
DPH na patnáct procent..

To je pro odběratele tepla v Třebíči 
opravdu dobrá zpráva, ale od roku 
2007 docházelo k postupnému zvy-
šování DPH z původních pěti pro-
cent na současných patnáct procent 
a je zde i infl ační nárůst. Jak jste se 
s tím vyrovnávali?

Jestliže zvýšení DPH, jak jste zrekapi-
tuloval, bylo z pěti procent na patnáct 
procent, tak pro porovnání cena tepla 
v roce 2007 byla 379 Kč/GJ bez DPH 
a kalkulovaná cena tepla pro rok 2013 
je 392 Kč/GJ bez DPH. Rozdíl je tedy 
za sedm let pouze 13 Kč/GJ bez DPH, 
což představuje zvýšení pouze o 3,4 
procenta. 

Vzhledem k tomu, že v minu-
lých šesti letech došlo k masivnímu 
zateplení bytových domů a ostat-
ních objektů, jsou vaše výsledky 
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Teplo v Třebíči zlevňuje, říká Horký

velmi neobvyklé. Revitalizované 
objekty mají spotřebu tepla nižší 
skoro o polovinu, takže by vám měl 
klesat prodej tepla a tím logicky růst 
cena?

Ano, toto by byla pravda, kdyby-
chom neustále nebyli aktivní v napo-
jování nových odběratelů. Nově se na 
nás obrací majitelé rodinných domů s 
požadavky na napojení na naše rozvo-
dy tepla. Náklady na vybudování pří-
pojky tepla hradí TT S. Tím se nám daří 
stále efektivně využívat instalovaný 
výkon našich kotlů na biomasu. Velmi 
pozitivně se rovněž projevuje vícepa-
livovost našich tepláren, kde můžeme 
využívat dřevo, slámu, LTO či zem-
ní plyn. Dalším pozitivem je celkově 
vysoká účinnost naší soustavy zásobo-
vání teplem. Takže v Třebíči dochází k 
souběhu výrazného snížení spotřeby 
tepla a snižující se ceny tepla.

Kolik tepla bylo v roce 2012 v Tře-
bíči vyrobeno z biomasy a kolik z 
ostatních paliv?

Z biomasy, dřeva a slámy bylo vyro-
beno 87 procent tepla ze soustavy 
zásobování teplem, 12 procent z kom-
binované výroby tepla a elektřiny v 
kogeneračních jednotkách Tedom a 
pouze procento v plynových kotlích na 
kotelnách v ulici Hrotovická a Račero-
vická, které v budoucnu plánujeme 
napojit.

Biomasa je regionální obnovitelné 
palivo, kolik pracovních míst se její 
přípravou, dopravou a spalováním 
vytvořilo?

To je velmi dobrý postřeh. Ten roz-
díl je okolo 80 pracovních míst, což 
není málo. Za ještě důležitější považuji 
fakt, že od roku 2001, kdy jsme začali 
využívat biomasu, jsme dodavatelům v 
regionu zaplatili přibližně 480 miliónů 
korun a tyto peníze zvýšené o mzdy 
z pracovních míst neodtekly z regio-
nu do Ruska, jak by tomu bylo v pří-
padě zemního plynu, a zůstaly tady ve 
prospěch regionu. Zjednodušeně lze 
říci, že region nechudne. Tento fakt je 
zvlášť důležitý v době současné hospo-
dářské recese.

Jaké plánujete nové projekty?
Ukazuje se, že civilizace poskytuje na 

jedné straně lidem blahobyt, ale záro-
veň při výpadku energií, plynu, elektři-
ny, může dojít ke kolapsu, a pokud to 
bude v zimě, byla by to tragédie. Bez 
jídla vydrží člověk pět dní, bez vody 
tři dny, v případě podchlazení to jsou 
hodiny. Pracujeme na projektu „Třebíč 
ostrov života“, kdy se nabízí možnost 
využít našich vícepalivových tepláren. 
Již teď jsme schopni zabezpečit dodáv-
ku tepla, když dojde k výpadku zem-
ního plynu a po instalaci dieselových 

agregátů na výrobu elektřiny zatopit 
i v případě blackoutu. Třebíč se může 
při krizové situaci stát evakuačním 
místem pro domovy důchodců, ústa-
vy sociální péče a nemocnice z Kraje 
Vysočina. Využilo by se objektů škol, 
školek a nemocnice, které jsou napoje-
ny na naše tepelné rozvody.

To jsou samá pozitiva, co vidíte 
jako problém?

Zejména negativní náladu ve spo-
lečnosti. Jsem moc rád, že mimořád-
ný zájem veřejnosti o volbu prezidenta 
probudil spící občanskou společnost. 
V této nelehké době je potřeba šířit 
pozitivní myšlení, podporovat všech-
ny, kteří se snaží pro náš region něco 
dělat, ať už jsou to politici, podnika-
telé, živnostníci, občané a nebo třeba 
novináři. 

Jestliže každý z nás nebude něco v 
rámci svých možností dělat pro to, aby 
se zde žilo líp, nevidím žádnou nadpři-
rozenou sílu, která by se o to za nás 
postarala. Je mi líto negativistů a závis-
tivců, za kterými nejsou žádné výsled-
ky, ale ti naštěstí nejsou v převaze.

-zt-

Objevujme krásu slova, takové mott o 
mělo školní kolo soutěže v uměleckém 
přednesu poezie a prózy v Hotelové 
škole Třebíč. Desítka soutěžících měla 
možnost představit porotě i svým spo-
lužákům  formou uměleckého předne-
su texty svých oblíbených literárních 
autorů. Účinkující hodnotila porota 
ve složení Pavla Vítková, Pavla Seknič-
ková a Kristina Vaňková, posuzovala 
výkony jednotlivých účinkujících a ty 
nejlepší na konci odměnila věcnými 
cenami.

První místo obhájila loňská vítězka 
soutěže Ester Judová, žákyně 3. roč-
níku oboru Kadeřník. Porotu zaujala 
svým vytříbeným kultivovaným před-
nesem  básně Jaroslava Seiferta Model-
ka. Druhé místo přidělila porota stu-
dentce 1. ročníku oboru Cestovní ruch 
Barboře  Klubalové za přednes básně 
Jiřího Suchého Můj pes. Třetí místo 
patří  rovněž studentce 1. ročníku obo-
ru Cestovní ruch Lucii Březnové za 
přednes části prózy Antoina de Saint – 
Exupéryho Malý princ. Zvláštní cenu 
poroty si odnesla studentka 2. ročníku 
oboru Cestovní ruch Olga Staňková. 
Porota ocenila přednes části Šamorín-

Loňské vítězství obhájila Ester Judová

VÍTĚZKA  v uměleckém přenesu Ester Judová při losování s organizátorem sou-
těže Miroslavem Koupilem. Foto: Antonín Zvěřina

ských veršů básnířky Judity Kaššovico-
vé ve slovenštině. 

Všechny čtyři soutěžící budou repre-
zentovat Hotelovou školu Třebíč ve 
spádovém kole uměleckého předne-

su Wolkerův Prostějov 2013. Spádové 
kolo proběhne v úterý 26. února odpo-
ledne v prostorách hudebního odděle-
ní třebíčské Městské knihovny.

A na závěr slovo hlavního organizá-

tora, učitele školy, ale také básníka a 
výtvarníka Miroslava Koupila:

„Letošního školního kola se zúčastni-
li dva členové našeho  školního soubou 
Malé divadélko SAFRA PORTE – Es-
ter Judová  a Stanislav Binder.  Standa 
je benjamínkem divadelního souboru, 
studuje 1. ročník oboru Kuchař - číšník. 
Ester Judová si už letos v lednu na vlast-
ní kůži vyzkoušela talentové přijíma-
cí zkoušky do hudebně – dramatického 
oboru brněnské konzervatoře. Sice jí to s 
přijetím na konzervatoř nevyšlo, ale jde 
si nekompromisně za svým cílem – příš-
tí rok úspěšně složit přijímací zkoušky a 
stát se herečkou.

Pro Ester i Standu představuje umělec-
ký přednes solidní základ, jak pronikat 
do tajů herectví. U obou si vážím jejich 
svědomitého přístupu ke čteným i jevišt-
ním zkouškám a zároveň elánu, kterým 
ostatní kolem sebe zdravě nakazí. Naše 
Malé divadélko SAFRA PORTE  chys-
tá  na první březnový týden  premiéru 
jednoaktovky Lavička. V ní  jako před-
nost uplatníme především jednoduchou 
náznakovou jevištní scénu a důmysl-
né rozkrývání charakteru jednotlivých 
postav.“ -zt-


