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Právě probíhá široká politická diskuse o daňové reformě, která má mimo jiné při-

nést další zvýšení DPH. To se promítne i do zvýšení cen energií. Oslovili jsme proto 

Richarda Horkého, ředitele společnosti TTS, která v Třebíči zásobuje teplem přibliž-

ně deset tisíc domácností.

Pane řediteli, občany Třebíče by zajímalo, jak se projeví předpokládané 

zvýšení DPH od příštího roku v ceně tepla v našem městě?

Naše společnost je odpovědná za tvorbu ceny tepla bez DPH, daně jsou v rukou po-

litiků. Pokud dojde ke zvýšení DPH ze 14 na 15%, můžu však již teď prohlásit, že se 

to odběratelů tepla v Třebíči nedotkne. Naším dlouhodobým cílem je být pro naše 

zákazníky levnější, než je vytápění zemním plynem. Toto se nám dlouhodobě daří 

a důkazem je vývoj ceny tepla v Třebíči od roku 2007. Sazba DPH pro teplo od  roku 

2007 postupně vzrostla o 9% (z původních 5% na současných 14%). Za stejné ob-

dobí byla cena tepla bez DPH zvýšena pouze o 4,5%. Pro zajímavost infl ace od roku 

2007 vzrostla o 10,7%. 

Jakým způsobem se vám toto podařilo a daří? Z toho co říkáte, vyplývá, 

že teplo v Třebíči de facto zlevňuje…

Ano, zejména proto, že jsme postupně vybudovali tři vícepalivové zdroje, kde se 

využívá biomasa ve špičkových technologiích s vysokou účinností. Současně jsme 

za posledních dvanáct let položili 36 km nových předizolovaných rozvodů, které 

mají minimální tepelné ztráty. Dnes je díky tomu tepelné hospodářství v Třebíči 

jedno z nejmodernějších v České republice, za což jsme obdrželi v dubnu letošního 

roku prestižní ocenění Projekt desetiletí od Teplárenského sdružení ČR. Výsledkem 

je, že se na nás stále častěji obracejí i vlastníci rodinných domů, v blízkosti našich 

teplovodů, s žádostí o napojení, protože si sami dobře spočítali, jaké úspory jim 

teplo od nás přinese.

Víme, že Třebíč patří mezi města s nejvyšším procentem zateplení byto-

vých domů v ČR. Jaký to má vliv na cenu tepla?

Komplexní revitalizací bytových domů došlo v Třebíči ke snížení spotřeby tepla na  

méně než polovinu. Kdybychom po celá léta aktivně nezískávali nové odběratele, 

byla by cena tepla v Třebíči výrazně vyšší, jelikož by se fi xní náklady rozpustily do  

polovičního množství tepla. Jsou však i jiné vlivy, které na cenu tepla působí.

Co tím myslíte?

ČR výrazně dotuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Patří k nim 

i  biomasa. Rád se s Vámi, pane redaktore, podělím o pár čísel. Představte si, že 

dotace na výrobu elektrické energie z biomasy je 2,5 Kč/kWh, přepočteno na GJ 

to odpovídá dotaci 689 Kč/GJ. Pro zajímavost, současná cena tepla v Třebíči je 396 

Kč/GJ Toto motivovalo vlastníky velkých elektráren, aby výrazně zvyšovali výrobu 

elektřiny z biomasy, a to vede k jejímu zdražování.

A jak se to týká výrobce tepla z biomasy?

Zásadně. Výsledkem je diskriminace výroby tepla biomasy s vysokou účinností a to 

se dotýká i občanů města Třebíče. Proto vítám nově zavedenou podporu na výrobu 

tepla z biomasy. Důvody pro její zavedení byly, zaprvé, podpora tepla z biomasy, 

která je třináctkrát nižší než podpora elektřiny, pomůže výrazně ušetřit fi nanční 

prostředky na splnění závazku ČR vůči EU do roku 2020. Za druhé motivuje zejména 

provozovatele bioplynových stanic k využití tepla a tím ke zvyšování účinnosti vy-

užití paliva a za třetí vytváří ochranu pro stávající zdroje využívající biomasu pouze 

na výrobu tepla před nárůstem ceny tohoto paliva, který způsobily velké konden-

zační elektrárny. Zavedení podpory tepla bylo v návrhu zákona již od července 

loňského roku. Proto jsem na vlastní riziko část této podpory využil na eliminaci 

růstu DPH již pro rok 2012, a toto opatření přispěje k tomu, že ani pro rok 2013 

nebudeme muset cenu tepla zvyšovat.

Vaše fi rma je velmi aktivní v nákupu nemovitostí. Proč to děláte?

Jsou v tom synergické efekty. Uvedu Vám příklad: projekt, na který jsem opravdu 

hrdý, je využití opuštěného areálu EXICA na ulici Řípovská. Ten jsme zakoupili, zre-

konstruovali, a následně jsme jej výhodně prodali zahraničnímu investorovi, který 

zde vytvořil 100 pracovních míst a dlouhodobě bude odebírat tepelnou energii. 

Někteří obyvatelé Třebíče ale mají pocit, že TTS až příliš zasahuje do dění 

ve městě. Co vy na to?

Nejspíše narážíte na negativní mediální kampaň k dopravnímu napojení Boroviny. 

Pro vaši informaci jsme jedním ze čtyř majitelů nemovitostí v areálu, kteří se spo-

lečně podílejí na revitalizaci bývalé továrny BOPO. Chci zdůraznit, že veškeré inves-

tice do sítí (voda, elektřina, teplo) provedly soukromé společnosti. Od města se v  

tomto projektu očekávalo vyřešení dopravního napojení plus chodníky a osvětlení. 

Pokud by se nerealizovala revitalizace tohoto areálu, hrozilo reálné nebezpečí, že 

z  areálu budou druhé Pozďátky a město by muselo vynaložit náklady v řádech 

mnoha desítek miliónů na jeho sanaci, o práci by nejspíš přišlo asi sto padesát 

zaměstnanců, kteří zde stále pracují, a mohl bych pokračovat dál problematikou 

nevyhovujícího dopravního napojení hotelové školy po hrázi borovinského rybní-

ka... Rád bych připomněl, že v roce 2008 dostala změna územního plánu v Borovi-

ně 100% přítomných hlasů tehdejšího zastupitelstva napříč politickým spektrem. 

Tímto rozhodnutím se z tohoto areálu stala plnohodnotná část města Třebíče a je 

třeba k ní takto přistupovat.

Když už se bavíme tak otevřeně, co byste řekl k uvažovanému umístění 

DDM do Boroviny?

S touto myšlenkou přišel pan starosta Heřman. Vzhledem k tomu, že připravujeme 

v objektu bývalé velké kotelny BOPO interaktivní technické muzeum, kam chceme 

také přemístit naše informační centrum obnovitelných zdrojů, připadal mi tento 

nápad dobrý. Spolupráce domu dětí a muzea může být velice přínosná - výstavy, 

soutěže… Proto jsme městu učinili nabídku. Část objektu bývalé kotelny a pozem-

ky v dolní části areálu na sportoviště výměnou za minimální pozemek u Teplárny 

JIH. Tím bychom také přispěli ke snížení dopravního zatížení na křižovatce Kubišo-

va-Hrotovická. Město si nechalo na možnost využití části kotelny zpracovat studii 

ve spolupráci s domem dětí a mládeže, která ukázala, že objekt je vyhovující. Je mi 

opravdu líto, že se z této naší nabídky stalo určité politikum a je nám vyčítáno, že si 

chceme brát děti jako rukojmí pro další rozvoj areálu. 

Chtěl byste ještě něco dodat závěrem?

Úspěch se bohužel neodpouští. Závist se stává výrazným rysem dnešní doby. Sto-

jím si však za tím, že se nemáme za co stydět a naše projekty Třebíči přináší užitek 

v podobě jedné z nejnižší ceny tepla v regionu, obnovy opuštěných areálů, které by 

jinak chátraly, a tím pomáháme zaměstnanosti ve městě.

Děkuji za rozhovor. 

(f)

O kolik zdraží teplo v Třebíči díky zvýšení DPH?
Ing. Richard Horký
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TÝDEN KNIHOVEN 1. – 5. ŘÍJNA 2012
Srdečně všechny zveme na 16. ročník celostátní akce Týden knihoven, jehož letošní motto 

zní: ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!
Připraveny máme akce pro malé i velké,  pozveme vás do současnosti i minulosti, půjčovat 

začneme první tematické kufříky pro dospělé čtenáře,  můžete s námi soutěžit, vzdělávat 

se  nebo prostě  přijďte jen pobýt. Těšíme se na Vás! 

BESEDA S VÁCLAVEM CÍLKEM

Pondělí 1. října 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení 

Populární geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek bude v knihovně besedovat na 

téma Matka Země a její energie. Projekt Energie pro všechny je fi nančně podpořen 

městem Třebíč. 

LICHOŽROUTÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI A RODIČE

Středa 3. října 2012, 16:00 hod., pobočka Modřínová

Cože? Že neznáte Lichožrouty? Tak to musíme napravit! Přijďte k nám na Modřínku a 

nejen že se dozvíte, kdo to je Lichožrout, ale dokonce si s Monikou Kabelkovou nějakého 

vyrobíte. Pozor – ponožky s sebou! Projekt "Kniha dobrá nejen proti severáku" byl 

fi nančně podpořen městem Třebíč. 

TĚLO V POHYBU 

Středa 3. října 2012,  14:15 – 15:00 hod. , dětské oddělení

Prezentace tematického kufříku  Lidské tělo. Ukázku bojového umění – karate  předvede 

mistr  Moravy a Slezska a  držitel 5 zlatých medailí v kategorii  ml. žáci do 30 kg  Martin 

Hanák  z TJ karate Třebíč. 

TEREZOMÁNIE A JINÉ KNÍŽKY Z DÍLNY PETRY BRAUNOVÉ

Čtvrtek 4. října 2012, 9:30 a 10:30 hod. pobočka Modřínová, 12:00 hod. dětské oddělení

Besedy  s oblíbenou autorkou dětských knížek  Petrou Braunovou. 

Projekt "Kniha dobrá nejen proti severáku" byl fi nančně podpořen městem Třebíč.

FRANCOUZSKÝ KLUB - 4. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FRANCOUZSKÉHO KLUBU

Čtvrtek 4. října 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení

Francouzský večírek. Jiří Dědeček, básník a písničkář, předseda Českého centra 

Mezinárodního PEN klubu, překladatel knih a básní z francouzštiny, bude zpívat šansony 

Jaquese Brela a Borise Viana. Vstupné: členové Francouzského klubu 60,- Kč, ostatní 

90,- Kč. Předprodej ve vestibulu knihovny. Projekt "Francouzský klub 2012" je fi nančně 

podpořen městem Třebíč.

KNIHOVNICKÁ  MLSANDA

Čtvrtek 4. října 2012,  15:00-16:00 hod., dětské oddělení

Zábavné odpoledne pro děti z internátu  ZŠ  Cyrilometodějská, ale nejen pro ně. 

VELKÉ ŽENY

Pátek 5. října 2012, 19:00 hod., sál hudebního oddělení

Přijměte pozvání do časů dávno minulých i nedávných. Na vlastní zrak spatřiti můžete 

příběhy velkých žen národa českého, které významností svou mnohé muže převyšovaly. 

Koná se v měsíci jelení říje, ruinu nebo říhenu, dnes zvaném říjen, dne pátého v týdnu a 

měsíci o hodině sedmé večerní.

Provázeti Vás budou bohulibé tóny hudebnic Heleny Čukové a Bohumíry Cmárové. Zváni 

jste také do kuchyně hradní paní. Vstupné 50 korun českých. 

POHÁDKOVÁ NOC

Pátek 5. října  a 6. října 2012, dětské oddělení

Kouzelná noc v knihovně plná nadpřirozených bytostí z říše pohádek. Akce je rezervována 

pro 2.B ZŠ Kpt. Jaroše.

DLOUHÁ NOC V KNIHOVNĚ

Pátek 5. října 2012, pobočka Modřínová 

Večer plný her spojený s divadelním představením souboru  Ampulka. Určeno zejména 

dětem z družiny ZŠ Na Kopcích. 

TEMATICKÉ KUFŘÍKY – NOVÁ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

Od pondělí 1. října začínáme půjčovat první tematické kufříky pro dospělé.  Je to přesně 

rok, co jsme je začali půjčovat našim malým čtenářům a ti si je během roku stihli  oblíbit. 

Kufříky obsahují  kromě knížek i hry, CD nebo další pomůcky a půjčit si je můžete v 

dospělém oddělení v ústřední budově.  Témata kufříků: Trénování paměti, Současná 

detektivka, Zdravý životní styl, Vzdělávání dospělých, Současná česká literatura, Třebíčští 

literáti a náš region.

Ostatní akce knihovny na www.knihovnatr.cz
nebo www.facebook.com/knihovnatrebic

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
6. 10. DRAKIÁDA
 - soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího draka

 - začátek ve 14 hodin

 - prezentace od 13 hodin

 - místo – louka na Hrádku

   - vstupné dobrovolné

16. 10. Dlouhý počet a kalendáře předkolumbovských 
civilizací
- přednáška na Hvězdárně Třebíč

- začátek v 18 hodin

- vstupné 20,-Kč

25. 10  VÝTVARNÉ DÍLNY NA HRÁDKU (podzimní 
prázdniny)
 - výroba tužkovníku 

 - začátek od 9 hodin

 - vstupné 50,-Kč

25. 10.  PODZIMNÍ TURNAJ PRO DĚTI A RODIČE
V BOWLINGU
 - začátek v 15 hodin

 - herna U Kmotra

 - startovné 40 Kč

25. -28. 10. 2012
DDM PODPORUJE DOBRODRUŽNOU AKCI KLUBU 
HRÁDEK 

(podpořeno v projektu Think Big)

 HVĚZDNÁ BRÁNA – APOPHIS
 Skřípina u řeky Oslavy

Pro účastníky 12 a více let (pro starší i role postav v ději)

Proč fantasy příběhy jen sledovat. Pojďme je spolu vytvářet. 

DALŠÍ ZE SÉRIE AKCÍ PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ŽÍT I SNÍT 
NAPLNO.

Přihlášky, podrobné informace: www.sg-trebic.
webnode.cz, www.ddmtrebic.cz, pavel.ratkovsky@
gmail.cz, tel. 607 723 520, svoboda@ddmtrebic.cz,
tel. 776 067 912

3., 10., 17., 24., 31. 10.     Na kole bezpečně – dopravní hřiště (Bartuškova ul.) 

pro veřejnost,vždy 15.00 - 17.00 hod.

Keramické Výtvarné dílny  pro MŠ a ZŠ – vánoční výzdoba

 - zájemci se mohou hlásit na termíny na adamkova@ddmtrebic.cz 

Po celý měsíc v pracovní dny (mimo podzimních prázdnin) – výuka dopravní výchovy 

pro základní školy – dětské dopravní hřiště.

Hvězdárna – pravidelné pozorování každý pátek, čas 
pozorování uveden na stránkách www.ddmtrebic.cz.

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ





AKCE NA ZIMU!

přezutí celého vozu již od 390,-Kč

Připravte se na bezpečnou zimní
jízdu s pneumatikami MICHELIN!

Zakupte a nechte si namontovat 4 kusy zimních
pneumatik MICHELIN a získejte poukázku na palivo!

Akce trvá 
od 1. 10. do 11. 11. 2012.

Pro podrobné informace o akci a další 
důležité informace si do svého chytrého 

telefonu načtěte tento kód.

OTVÍRACÍ DOBA V ŘÍJNU:
Po – Pá 7.00 – 19.00
So 7.30 – 14.00

PNEU KAFKA, a.s.
Brněnská 330,
674 01 Třebíč

prodej@pneukafka.cz
Tel.: 568 840 323
Mobil: 724 120 393

Těšíme se na Vaši návštěvu! www.kafkaservice.cz


