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Energetika (elektřina, plyn 
a teplo) v Tišnově
Martin Sebera, místostarosta města 
a garant pro energetiku

V návaznosti na strategický plán města Tiš-
nova  zpracováváme  v  letošním  roce  zprávu 
o  naplňování  Územní  energetické  koncepce 
(ÚEK),  která  řeší  problematiku  zásobování 
elektřinou, zemním plynem a teplem. Zprávu 
zpracovává nezávislý odborník se zkušenost-
mi  z  oboru.  V  části  zabývající  se  elektřinou 
je  konstatováno,  že  zásobování  elektrickou 
energií je stabilizováno, je vyhovující a bude 
zachováno.  Zásobování  našeho  území  elek-
trickou energií bude i nadále vycházet ze stá-
vající rozvodny Čebín. Také v části zabývající 
se zemním plynem se konstatuje, že zásobo-
vání  touto  komoditou  je  stabilizováno.  Tiš-
nov bude i nadále získávat plyn ze stávajících 
vysokotlakových regulačních stanic. 
Nejvyšší  pozornost  ve  zprávě  o  napl-

ňování  ÚEK  je  věnována  problematice 

zásobování teplem, a to zejména zhodnoce-
ní  dosavadního provozu,  stavu  technologie 
a  parametrů  provozu  stávajících  kotelen. 
Dále  posouzení  možných  projektových  zá-
měrů  z  pohledu  zvýšení  účinnosti  při  vý-
robě,  přenosu  a  spotřebě  tepelné  energie, 
které  se nemalou měrou podílí  na výši  ko-
nečné  ceny  pro  odběratele.  Cílem  tohoto 
dokumentu  je  ověřit  správnost  směřování 
vývoje  tepelného  hospodářství,  který  vy-
chází  z  koncepce  rozvoje  navržené  ÚEK. 
Hodnocení  je  prováděno  na  základě  dat 
z  let  2012  až  2016.  Dalším  cílem  tohoto 
dokumentu  je  návrh  opatření,  která  opti-
malizují  stav  tepelného hospodářství v bu-
doucích  letech  a  umožní  jeho  ekonomicky 
smysluplný a bezproblémový provoz. A do-
volte mi právě k této kapitole věnované tep-
lu rozsáhlejší komentář.
Pro  účely  této  zprávy  je  hodnocena 

pouze  výroba  tepla  v  kotelnách  centrální-
ho  zásobování  teplem  (CZT)  a  v  kotelnách 
městských  objektů.  Individuální  zdroje 
v  rodinných  domech  a  průmyslové  zdroje 
nejsou  předmětem  této  zprávy.  Popis  sys-
tému zásobování  je  zaměřen především na 
oblast CZT, tj. na blokové zdroje tepla. Tyto 
zdroje prošly v roce 2004 výraznou rekon-
strukcí,  pro  výrobu  tepla  je  využíván  zem-
ní  plyn.  Provozovatelem  tepelných  zdrojů 
a soustav CZT je společnost TEPLO T s. r. o. 
Soustava  CZT  je  udržována  dle  plánu  běž-
né údržby. Nájemní vztah mezi společností 
Teplo T s. r. o. a městem Tišnov vznikl v roce 
2002. Smlouva byla uzavřena z titulu ochra-
ny vložených  investic na patnáct  let. Město 
bylo  ručitelem  za  úvěr,  který  končí  v  roce 
2019. V průběhu doby provozování sousta-
vy  CZT  společnost  Teplo  T  s.  r.  o.  investo-
vala vlastní  finanční prostředky do obnovy 
a  rozšíření  soustavy CZT v  takové míře,  že 
se  stala  většinovým  vlastníkem  provozo-
vané soustavy CZT. V současné době město 
Tišnov  vlastní  budovy,  ve  kterých  je  insta-
lovaná příslušná technologie ve většinovém 
vlastnictví  nynějšího  provozovatele.  Výše 
zmíněná  smlouva  přechází  v  roce  2019 
z  doby  určité  na  dobu  neurčitou  s  půlroč-
ní  výpovědní  lhůtou. Město  Tišnov  společ-
ně  se  svými  příspěvkovými  organizacemi 
je největším odběratelem tepla, a proto cítí 
obrovský  závazek  spolu  s  odběrateli  z  řad 
občanů města vypořádat se s pokračováním 
tohoto  smluvního  vztahu.  Varianty další-
ho provozování soustav po tomto roce 
jsou v současné době otevřenou otázkou 
a problémem strategického rozhodnutí 
vedení města Tišnova, současného pro-
vozovatele a v neposlední řadě také od-
běratelů tepla.

Na konci roku 2016 jsme oslovili předse-
dy  SVJ  s  dotazníkem  za  účelem  zjištění  ak
tuálního názoru na tuto problematiku, neboť 
je pro nás důležitým faktorem pro směřová-
ní  dalších  kroků.  Zanalyzovali  jsme  též  po-
stavení města v aktuálním smluvním vztahu 
s provozovatelem CZT, který má již sedm do-
datků a  je značně nepřehledný. V neposled-
ní  řadě  provádíme  ocenění  majetku  města 
v systému CZT pomocí dvou soudních znalců 
z  oblasti  ocenění  nemovitostí  a  technologií. 
Všechny  tyto  kroky  povedou  k  rozhodnutí, 
jak dál pokračovat v této důležité oblasti. Do-
volím si tady připomenout naši vizi:
–  zajištění dlouhodobé stability celého 

systému, kvality služby a především 
konkurenceschopné, společensky ustá-
lené a obhajitelné ceny tepla v rámci 
jednotného systému CZT po dobu jeho 
životnosti

V průběhu budoucích pár týdnů vyzveme 
opět  předsedy  SVJ  k  setkání  a  vzájemnému 
informování  se  o  dalších  krocích  v  této  ob-
lasti  a  následně  předložíme  orgánům  měs-
ta  možné  varianty  budoucího  směřování. 
Přitom  sledujeme  hned  několik  parametrů, 
které  poté  budou  argumentem  pro  koneč-
né rozhodnutí: ekonomická výhodnost vari-
ant pro občana a pro město  s přihlédnutím 
k  nutnosti  průběžných  investic  do  systému 
CZT s usilováním o její optimalizaci a zvýšení 
efektivnosti, svoboda rozhodnutí o odpojení 
nebo připojení k systému CZT, skladba využí-
vaných paliv a možnost instalace moderních 
technologií. To vše s akcentem na problema-
tiku životního prostředí (hluk a stav ovzduší 
ve městě).
Vážení  občané,  budu  rád  za  Vaše  připo-

mínky a aktivitu v této problematice, za kte-
rou děkuji.
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Příští číslo Tišnovských novin (TN 12/2017) vyjde 23. 11. (s uzávěrkou 13. 11.). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.  
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 6. 11. (týden před řádnou uzávěrkou).  
Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Zájemci o předplatné Tišnovských novin se mohou přihlásit buď telefonicky na č. 777 706 714, nebo e-mailem na adrese noviny@kulturatisnov.cz,  
případně prostřednictvím klasické pošty směřované na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.

Na titulní straně: Cappella Mariana v bazilice Porta coeli v Předklášteří, foto: Michal Juříček


