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jak jste nepochybně zaregistrovali, provoz Energobloku Domoradice, kogenerač-
ní teplárny, která vyrábí elektřinu a teplo, které společně s teplou užitkovou vodou 
dodává asi 4 000 obyvatel Českého Krumlova i podnikům v průmyslové zóně v Do-
moradicích, se v posledních měsících stal terčem silné kritiky.
Bohužel, celá řada informací, které kolují o Energobloku a jeho provozu, je nepřes-
ných, zavádějících, nebo dokonce nepravdivých.
Považuji za svou vlastní chybu, že jsme nebyli schopni dezinformace a obavy oby-
vatel včas rozptýlit. Podcenili jsme informační sílu fámy a podcenili jsme též, že 
musíme být jako dobří sousedé kdykoliv k dispozici. Za to se jménem společnosti 
Carthamus, omlouvám.
Je nám jasné, že musíme s Vámi, našimi sousedy a zákazníky, komunikovat lépe 
než dosud. A být Vám blíže, jako dobří sousedé. Seznámit Vás s našimi záměry a cíli 
a získat, když ne Vaše sympatie, alespoň pochopení pro naši činnost.
Zamýšlená nebo již realizovaná opatření, která Vám představíme, vyplynula ze zku-
šebního provozu a rovněž z relevantních připomínek veřejnosti. Nedostatky projek-
tu by těmito opatřeními měly být odstraněny a celý provoz Energobloku by se měl 
ještě více ekologizovat. To ostatně zapadá do našeho dlouhodobého cíle, abychom se 
stali nejzelenější privátní teplárnou na spalování biomasy v České republice.
Rádi bychom Vám prokázali, že nemáme co skrývat a že projekt teplárny je moder-
ním projektem současnosti a že předjímá i budoucí vývoj teplárenství a energetic-
kého průmyslu jako celku v Evropě. Chtěli bychom Vás proto pozvat na 1. den ote-
vřených dveří, který pořádáme v pátek 25. listopadu 2016, od 14 do 18 hodin.
Jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost a trvalá udržitelnost teplárenství je v od-
klonu od fosilních paliv, jako je uhlí, plyn nebo těžké topné oleje a naopak ve vy-
užívání biomasy jakožto jednoho z obnovitelného zdroje energie. Právě biomasa 
umožní snižovat emise skleníkových plynů a dekarbonizovat energetické odvětví. 
A jsme také přesvědčeni, že ekologicky nejčistší, nejspolehlivější a ekonomicky nej-
výhodnější je centrální vytápění.
Je to právě biomasa a centrální vytápění, které jsou v popředí energetické strategie 
EU, vypracované na následujících 34 let.
Ačkoliv si to málokdo uvědomuje, Energoblok v Domoradicích, i s některými svý-
mi zatímními nedostatky, dodává zákazníkům teplo, které je jedno z nejlevnějších 
v celé České republice. Předpokládáme, že tomu tak bude i v budoucnu.
Těším se na naše setkání při 1. dni otevřených dveří i na Vaše podněty, připomínky 
a náměty, které rozhodně z naší strany nezůstanou nevyslyšeny.

Jindřich Beznoska
Předseda představenstva, CARTHAMUS, a. s.
info@carthamusas.cz

MILÍ SOUSEDÉ, VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

O NÁS
Společnost Carthamus, a. s., provozuje tep-
lárnu v Českém Krumlově-Domoradicích. 
Hlavním předmětem podnikání společnos-
ti je výroba a rozvod tepla a s tím související 
služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Teh-
dejší výtopnu zakoupila společnost v roce 
2005 a vybudovala z ní Energoblok, moder-
ní energetický zdroj na spalování biomasy. 
Teplo je společně s elektřinou vyráběno tzv. 
kogeneračním způsobem, což představuje 
nejúčinnější cestu přeměny energie pali-
va na využitelnou energii — tedy elektřinu 
a teplo. Díky recyklaci tepla z výroby elek-
třiny je tento způsob výroby velice šetrný 
k životnímu prostředí. Energoblok zásobuje 
teplem a teplou užitkovou vodou cca 4 000 
obyvatel Českého Krumlova, přilehlou prů-
myslovou zónu a budovy veřejné správy. 
Záměrem společnosti je vybudovat „nejze-
lenější“ soukromou teplárnu na spalování 
biomasy v České republice.

Za největší ekologický problém v regio-
nu Český Krumlov považují jeho obyvate-
lé osobní a nákladní dopravu. Vyplývá to 
z průzkumu veřejného mínění, který v říjnu 
2016 uskutečnila renomovaná společnost 
TNS Aisa. Obyvatele též trápí černé skládky, 
znečištění způsobené průmyslovou výro-
bou a kouř z domovních komínů a lokálních 
topenišť.
Teplárny považuje spontánně za ekologic-
ký problém pouhých 5 procent responden-
tů. Téměř polovina všech dotázaných (46 %) 
uvedla, že původcem největšího znečištění 
v regionu je osobní nebo nákladní doprava. 
Komunální odpad a černé skládky považu-
je za největší zdroj znečištění 17 % respon-
dentů a stejně si vede i průmysl se 16 % re-
spondentů. Lidem též vadí kouř z lokálních 
topenišť (14 %).
Z jednotlivých podniků překvapivě nejpozi-
tivněji z hlediska vlivu na životní prostředí 
hodnotí Jihočeši jadernou elektrárnu Te-
melín (28 %), zatímco za největšího znečiš-
ťovatele jsou považovány papírny ve Větřní 
(15 %). Čtyři hodnocené teplárny (v Českých 
Budějovicích, Plané nad Lužnicí, Strakoni-
cích a Energoblok Domoradice) si vedly ve 
výzkumu přibližně stejně — sedm až deset 
procent dotázaných je považuje za význam-
né znečišťovatele životního prostředí, za-
tímco dvě až tři procenta si myslí, že životní 
prostředí nezatěžují vůbec.
Za nejvíce ekologické zdroje energie pova-
žují Jihočeši obnovitelné zdroje včetně bio-
masy a jaderné energie. Nejhůře z hlediska 
ekologie a dlouhodobé udržitelnosti hod-
notí spalování komunálního odpadu, uhlí 
a topných olejů.
Co se týká způsobu dodávky, pak nadpolo-
viční většina (57 %) Jihočechů považuje za 
nejekologičtější způsob vytápění centrální 
dodávku tepla z teplárny, více než čtvrtina 
(27 %) dává přednost vlastnímu kotli a pou-
ze 13 % kotli pro vytápění bytového domu 
nebo skupiny domů.
Centrální teplo z teplárny upřednostňují 
především starší lidé (75 % lidí nad 50 let). 
Podle lidí žijících v bytech je dálkové vytá-
pění nejekologičtější (66 %), zatímco 37 % 
lidí žijících v rodinných domech považuje za 
nejekologičtější vlastní kotel.
Výzkumu provedeného metodou CAWI se 
zúčastnilo celkem 117 respondentů ve věku 
18–60 let, polovina z nich z Krumlovska 
a polovina z Jihočeského kraje.

JIHOČEŠI SI PŘEJÍ TEPLO 
Z OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ A VĚŘÍ 
CENTRÁLNÍMU VYTÁPĚNÍ

Českokrumlovský zámek hostil devátý ročník Festivalu ba-
rokních umění. Generálním partnerem byla tradičně společ-
nost Carthamus. Letošní ročník se konal mezi 16. a 18. zářím. 
Stěžejním bodem třídenního programu se stala novodobá 
světová premiéra oslavné opery L’Asilo d’Amore v podání 
špičkového barokního orchestru Hof-Musici za řízení cem-
balisty Ondřeje Macka. Uvedení opery též připomnělo 250. 
výročí otevření Zámeckého divadla v Českém Krumlově 
v roce 1766, v jehož autentických prostorách se dílo odehrálo.

„Velmi si vážíme partnera, jakým je pro nás společnost Cart-
hamus. V českém prostředí se sponzorství podobně unikát-
ních kulturních představení bez sponzoringu neobejdou. Sa-
mozřejmě platí, že čím je kulturní aktivita odbornější a čím 
méně komerční, tím těžší je získat podporu. Společnosti 
Carthamus proto velice děkujeme,“ říká Ing. Jiří Kiprý, před-
seda správní rady Festivaly Český Krumlov.
Společnost Carthamus se dlouhodobě zaměřuje na podpo-
ru kulturní a sportovní aktivity v jižních Čechách a větši-
na darů či sponzoringu míří přímo do Českého Krumlova 
a blízkého okolí. Carthamus je pro Festival barokních umě-
ní v Českém Krumlově, jehož první ročník se konal v roce 
2008, dlouholetým partnerem. „Je pro nás naprostou sa-
mozřejmostí podporovat regionální události tohoto typu. 
Podobné akce nejenže pozvedávají prestiž celého Českého 
Krumlova, ale zároveň podporují růst cestovního ruchu. Je 
nám ctí být partnerem tak velké kulturní akce, jakou Festi-
val barokních umění je,“ říká Jindřich Beznoska, předseda 
představenstva společnosti Carthamus. Carthamus je v le-
tošním roce hlavním partnerem Vánočních trhů pořáda-
ných v Českém Krumlově na náměstí Svornosti.

CARTHAMUS BYL POTŘETÍ 
GENERÁLNÍM PARTNEREM 
FESTIVALU BAROKNÍCH UMĚNÍ

S využitím horké vody nebo páry k centrálnímu vytápění 
průmyslových a obytných budov se začalo experimentovat 
v polovině 19. století v Anglii a ve Spojených státech. Přispěl 
k tomu rovněž vynález německo-italského rodáka ze Štětí-
na Franze Karloviče San Galliho, který si roku 1855 nechal 
v Petrohradě patentovat radiátor.
První skutečně komerční parní teplárnu nechal postavit 
v roce 1877 v Lockportu ve státě New York vynálezce Bird-
sill Holly. Vytápěla obytné budovy. Od počátku 20. století 
začaly v průmyslově vyspělých zemích vznikat celé teplá-
renské soustavy, jejichž jádrem vždy byly tepelné elektrár-
ny, které kromě elektrického proudu k veřejnému osvětle-
ní a pohonu strojů v dílnách a továrnách dodávaly páru do 
otopné distribuční sítě.
V českých zemích byla první veřejná soustava zásobování 
teplem vyvedena v roce 1904 z karlínské elektrárny v Praze. 
Pára odtud vytápěla blízkou školu a radnici. V letech 1917 
až 1920 došlo k vybudování několika parních soustav na 
Ostravsku a rozmach dálkového vytápění u nás pokračoval 
až do velké hospodářské krize na počátku 30. let.
V prosinci roku 1930 byla v Brně v ulici Na Špitálce otevřena 
první velká moderní teplárna zásobující osm textilek v okolí. 
Jejím duchovním otcem byl profesor brněnského Vysokého 
učení technického Vladimír List, který se nechal inspirovat 
v New Yorku.
Obrovský rozmach teplárenství v 60. a 70. letech minulé-
ho století způsobila masivní výstavba panelových sídlišť ve 
velkých městech. V současné době je v ČR provozováno ko-
lem 1800 velkých zdrojů výroby tepla (nad 5 MW), přibližně 
17 000 středních zdrojů (0,2–5 MW), které zásobují nece-
lých 40 % obyvatel České republiky. 

STAŽENÍ EIA
V průběhu října došlo k dočasnému 
pozastavení procesu EIA z důvodu 
doplnění veškerých řešení a změn 
vzešlých ze zkušebního provozu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří v Energobloku 
se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016. 
Veřejnost může přijít kdykoliv mezi 14. 
a 18. hodinou.

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI
Pro omezení sekundární prašnosti 
byla realizována mnohá opatření, jako 
například instalace kapotáže, odsávání 
dopravních cest biomasy nebo likvidace 
prachu peletováním.

ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU
Instalovali jsme zařízení na 
odstraňování emisí pachových látek 
vznikajících při sušení biomasy za 
8 milionů korun.

UKONČENÍ ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY
V květnu roku 2015 ukončil Energoblok 
čerpání podzemních vod, jejichž 
úroveň se vrací k normálu rychlostí 
cca 20 cm za měsíc a v současné době 
by měla být na úrovni původního 
stavu. U některých studní je voda již 
nad úrovní hladiny z roku 2013, před 
začátkem čerpání.

JEDNÁNÍ O VLEČCE
Energoblok nyní hledá možnosti, jak 
určitou část štěpky dovážet po železnici.

NEJNOVĚJŠÍ UDÁLOSTI

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ MÁ 
150 LETOU HISTORII

PREZENTACE MODERNÍ ENERGETIKY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY AREÁLU
OBČERSTVENÍ PRO ZAHŘÁTÍ

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ O ENERGETICE

Kyvadlová autobusová doprava zdarma!
Odjezdy z autobusového nádraží v Českém Krumlově:
13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15
(přes zastávky: Špičák, U Sv. Trojice, U Supermarketu)

14—18 HPÁTEK

KDO SE BOJÍ BIOMASY?
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se podívat, jak funguje moderní 
Energoblok v Českém Krumlově-Domoradicích! 
A jak se vyrábí teplo a elektřina!

25. 11. 2016
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Majitel Energobloku, společnost 
Carthamus, a. s., dosáhl v roce 2015 
výnosů ve výši 355,5 milionů Kč, 
z čehož 80 % tvořily výnosy za pro-
dej elektrické energie a 15 % za pro-
dej tepla. Náklady společnosti za 
stejné období dosáhly celkové výše 
366,8 milionu Kč. Společnost byla 
tedy v roce 2015 v účetní ztrátě cca 
11 milionů korun.
Nejvýznamnější náklady předsta-
voval nákup materiálu a energie, 
který činil 65 %. Odpisy majet-
ku představovaly 11 %, náklady za 
služby 9 %, finanční náklady 8 % 
a osobní náklady 4 %. V roce 2015 
byl průměrný roční přepočtený po-
čet zaměstnanců 31.

Biomasa a centrální vytápění budou 
páteří evropského teplárenství. Čer-
venou by měly dostat fosilní paliva 
(uhlí a zemní plyn) a malé lokální 
kotelny. Vyplývá to z Rezoluce o stra-
tegii EU pro vytápění a chlazení, kte-
rou Evropský parlament přijal 13. 
září 2016.

Největší podíl tepelné energie se zís-
kává spalováním. Při něm vzniká 
mimo jiné oxid uhličitý (CO2), který 
je považován za jeden z nejdůležitěj-
ších původců tzv. skleníkového efek-
tu, a tedy oteplování planety.
Nejméně vhodné pro spalování jsou 
fosilní paliva, jako je uhlí, ropa nebo 
zemní plyn. Při jejich spalování totiž 
uniká CO2 do atmosféry a zůstává 
tam, vytváří tzv. skleníkový efekt, 
kdy teplo ze Země neodchází a pla-
neta se otepluje.
Oxid uhličitý samozřejmě uniká 
i při spalování biomasy. Jako palivo 
se využívá především tzv. zbytková 
biomasa, tedy zbytky dřeva z lesní-
ho hospodářství nebo papírenského 
a dřevařského průmyslu nebo země-
dělství. Na rozdíl od fosilních paliv 
je biomasa tzv. obnovitelný zdroj, 
tedy můžeme ji znovu vyproduko-
vat — vypěstovat. A každá rostlina 
při svém růstu spotřebuje z atmo-
sféry oxid uhličitý. Celková uhlíková 
stopa je tzv. neutrální.

„Biomasou označujeme především 
zbytky větví a vrcholy stromů, kte-
ré v lesích zůstávají po těžbě dřeva. 
Dříve se tento klest pálil bez využití 
přímo v lese. Dnes jím nahrazujeme 
významnou část uhlí. Na rozdíl od 
uhlí neobsahuje téměř žádnou síru 
a nedochází k produkci tzv. antropo-
genních skleníkových plynů, které 
způsobují rekordní vedra a sucho,“ 
vysvětlil Ing. Jan Habart, Ph.D., 
předseda CZ Biom — Českého sdru-
žení pro biomasu.

Evropská energetická koncepce po-
žaduje, aby pro kombinovanou výro-
bu elektřiny a tepla byly maximálně 
využívány obnovitelné zdroje a do 
atmosféry se nedostával nadbytek 
oxidu uhličitého.
V podmínkách České republiky má 
biomasa potenciál prakticky úplně 
nahradit fosilní paliva při výrobě 
tepla a teplé užitkové vody pro do-
mácnosti. Studie Vysoké školy báň-
ské v Ostravě uvádí, že roční spo-
třeba tepla v českých domácnostech 
dosahuje necelých 47 milionů TJ 
a neustále klesá. Přitom produkce 

V České republice téměř 90 % karci-
nogenního pyrenu a 40 % polétavé-
ho prachu mají na svědomí lokální 
topeniště, tedy kotle a kotelny ur-
čené na vytápění rodinných domů 
nebo bytových bloků. Podle studií 
může obec se 2 000 obyvateli vypro-
dukovat o 50 % více škodlivin jako 
tři velké teplárny nebo spalovny 
odpadu. Zejména ve venkovských 
oblastech s absencí vlivu průmys-
lu jsou lokální topeniště stěžejním 
zdrojem emisí, výjimkou nejsou ani 
oblasti, kde se podílí na znečištění 
ovzduší 70–80 %.
V kvalitě ovzduší se Česká republi-
ka řadí k nejhorším státům eu. „Pří-
činou překračování imisních limitů 
jsou především skupiny obtížně re-
gulovatelných zdrojů znečišťování 
ovzduší — tedy domácnosti vytápěné 
tuhými fosilními palivy a automobi-
lová doprava,“ říká Jan Kužel, ředitel 
odboru ochrany ovzduší mžp. Bu-
doucností proto jsou vysoce účinné 
systémy dálkového vytápění a míst-
ní kogenerační systémy pro jednotli-
vé domy nebo skupiny domů.
Předpokládá se, že do roku 2050 bu-
dou obyvatelé městských aglomerací 
zásobováni teplem výhradně z tako-
výchto centrálních zdrojů. Ener-
getická koncepce eu požaduje, aby 
kvůli ochraně životního prostředí, 
především ovzduší, došlo co nejdří-
ve k náhradě zastaralých tepláren na 
sídlištích malými a středními, vyso-
ce výkonnými elektrárnami pro kom-
binovanou výrobu elektřiny a tepla.
Domoradická kogenerační jednot-
ka je právě takovým energetickým 
zdrojem: vyrábí teplo a elektrickou 
energii pro odběratele v bezpro-
středním okolí a má prakticky nulo-
vou uhlíkovou stopu. Jako taková je 
projektem budoucnosti.

biomasy dosahuje zhruba 3,9 milio-
nu tun s výhřevností 46 milionů TJ. 
Česká republika by tedy mohla do-
mácnosti vytápět pouze biomasou, 
bez použití fosilních paliv.

Podmínky provozu, řešení stížností na provoz 
teplárny i téma ceny tepla pro naše zákazníky 
v nejbližší budoucnosti, o tom všem jsme si poví-
dali s Vlastimilem Touškem, vedoucím provozu 
Energobloku Domoradice.

ZIMA JE Z A DVEŘMI A ENERGOBLOKU V DOMORADICÍCH 
KONČÍ POVOLENÍ KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU. STĚŽUJÍ 
SI NA NĚJ OBY VATELÉ OKOLNÍCH OBCÍ A NE VŠECHNY 
ÚŘADY JSOU VAŠEMU PROJEK TU NAKLONĚNY. JAK JSTE 
PŘIPRAVENI Z VL ÁDNOUT LETOŠNÍ ZIMU?
Předně chci ujistit všechny odběratele, že elektři-
nu a teplo dodáme tak, jak jsme slíbili. O žádném 
zastavení výroby elektřiny a tepla — pokouše-
la se o něm spekulovat pouze MF Dnes — neuva-
žujeme. To je zcela mimo naše záměry a nemá to 
žádnou logiku. Chceme vyrábět, protože chceme 
spokojené a platící zákazníky. Na druhou stranu 
nabízíme slušnou cenu a spolehlivost dodávek.
Máte však pravdu v tom, že Energoblok Domo-
radice se potýká s projektovými problémy, které 
vyvstaly během zkušebního provozu. Podcenili 
jsme také sílu veřejného mínění a rozházeli jsme 
si vztahy se sousedy.
Spolehli jsme se na to, že dobrý projekt se prodá 
sám. Snížili jsme emise a vliv původně uhelné tep-
lárny na životní prostředí, dali jsme práci asi 25 
místním obyvatelům, zavedli jsme jednu z nejniž-
ších cen tepla v České republice. Ale to nestačilo. 
Naši komunikační pasivitu si mnoho lidí vysvětli-
lo jako tu pověstnou aroganci. Podcenili jsme ko-
munikaci se sousedy a narušili si tím dobré vztahy. 
Nesmírně nás to mrzí a rádi bychom tuto chybu 
napravili, protože projekt Energobloku patří svou 
moderností, výkonem a ohleduplností k životní-
mu prostředí k evropské špičce.

OBČ A NÉ SI  V Š A K NE S T Ě Ž U JÍ  N A VA ŠI  PA SI V I T U 
V  K OMUNIK A CI ,  A L E N A K ONK RÉ T NÍ P ROBL É M Y: 
P RO V O Z N Á K L A DNÍC H V O Z IDE L ,  ČE RPÁ NÍ P OD Z E MNÍ 
V ODY,  HL UK Z E SUŠIČ K Y,  E MISE A  Z Á PA CH .  T O JS OU 
K ONK RÉ T NÍ S T Í Ž NOS T I ,  Z ŘE JMĚ OP R ÁV NĚ NÉ .
Čtyři ze šesti velkých problémů jsme již vyřeši-
li. Předně, přestali jsme čerpat podzemní vodu. 
Hladina spodních vod se rychle vrací k normálu 
a v některých studních je dokonce výše než byla 
v roce 2013. Instalovali jsme odhlučnění venti-
látorů. Zakapotovali jsme sušičku biomasy i do-
pravníky a prakticky eliminovali prašnost. Za 8 
milionů korun instalujeme zařízení na eliminaci 
pachové stopy z biomasy. Změníme chlazení tur-
bogenerátoru, čímž omezíme parní vlečku. Nyní 
také řešíme, jak biomasu alespoň z části dová-
žet nikoliv kamiony, ale po železnici. Celkově do 
ekologizujících opatření investujeme 26 milio-
nů korun, to je v poměru k naší velikost značná 
suma. Ale nelitujeme.

PROJEK T REKONSTRUKCE TEPL ÁRNY BYL PŮVODNĚ 
PL ÁNOVÁN TAK , ŽE DOPRAVA ŠTĚPK Y BUDE 
Z A JIŠŤOVÁNA V ÝHRADNĚ PO ŽELEZNICI. A VÍME, 
ŽE DOPRAVA PÁLÍ MÍSTNÍ OBY VATELE NEJVÍCE. 
V DOMORADICÍCH I PŘÍSEČNÉ SI STĚŽUJÍ NA 
NADMĚRNOU AUTOMOBILOVOU DOPRAVU ZPŮSOBENOU 
VAŠIMI K AMIONY, NAVÍC PO KOMUNIK ACI, K TERÁ 
PODLE STANOVISK A DOPRAVNÍHO INSPEK TORÁTU PČR 

„NEV YHOVUJE PRO Z A JIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
PODNIK ATELSK ÝCH AK TIVIT V DANÉM ÚZEMÍ“. 
PŘEJDETE TEDY NA DOPRAVU ŠTĚPK Y PO ŽELEZNICI?
K dopravě štěpky kamiony jsme přistoupili poté, co 
jsme museli změnit typ biomasy pro teplárnu kvůli 
změně vyhlášky, tudíž změnit i dodavatele. Dovolte 
mi udělat malé srovnání: potřebujeme denně 16 ná-
kladních vozidel štěpky. To je necelých 11 % z celko-
vého provozu aut do průmyslové zóny Domoradice 
a jen asi 0,16 % z celkového provozu na silnici České 
Budějovice — Český Krumlov, která prochází právě 
Přísečnou. Obtěžujeme provozem nákladních vozi-
del, ale určitě jsou větší firmy, které způsobují větší 
zátěž. Navíc hledáme cesty, jak se alespoň částečně 
se štěpkou vrátit na železnici.

KOLIK DOM ÁCNOS T Í ENERGOBLOK Z ÁSOBU JE T EPLEM 
A  K DE ? JA K SE VAŠI K LIEN T I S TAV Í K  PROBLÉMŮM, 
K T ERÉ M ÁT E SE SOUSEDY ? MŮŽE T E JEŠ T Ě POČÍ TAT 
S  ROZ ŠÍ ŘENÍM DODÁV EK ?
V současné době zásobujeme zhruba 1 000 do-
mácností v Českém Krumlově a 3 firmy v průmy-
slové zóně Domoradice. Jsme připraveni rozšířit 
dodávky tepla, protože centrální vytápění je neje-
fektivnější, nejčistší a patří mu budoucnost.

NENÍ „ÚS T ŘEDNÍ T OPENÍ“ MINULOS T Í A  NENÍ 
LE V NĚ JŠÍ A  EKOLOGIČ T Ě JŠÍ,  POŘÍDI T SI PRO BY T OV Ý 
DŮM V L AS T NÍ KO T ELNU A  SPOLEHNOU T SE N A SEBE ? 
N A PŘÍK L A D ZEMNÍHO PLY NU JE N A SV Ě T Ě N A DBY T EK 
A  JEHO CEN Y JSOU N A HIS T ORICK ÝCH MINIMECH.
Vynikající otázka. V některých oblastech se obje-
vil trend tzv. odpojování od tepláren. Rozumím 
mu. Pokud nějaký dodavatel zneužívá svého mo-
nopolního postavení, jak jinak se chcete bránit? 
Zateplíte dům, postavíte si plynovou přípojku 
a vybudujete kotelnu.
Takový projekt má však svá ale. Jako specialista 
na energetickou výrobu bych při volbě mezi vlast-
ní kotelnou a centrálním zdrojem tepla zvažo-
val několik parametrů. Především, ekonomická 
návratnost vlastní kotelny se pohybuje od 10 do 
15 let podle jejího výkonu, a to za předpokladu, že 
cena paliva neporoste. Započtěte dále náklady na 
zateplení domu, budování přípojky, palivo, údrž-
bu, projekt a čas, který s tím strávíte.
Malá topeniště a lokální kotelny jsou také největ-
ším znečišťovatelem ovzduší. Těžko si někdo po-
staví 30m nebo 100m komín s nákladnou filtrací 
kvůli malé kotelně.

JA K SE BUDOU V Y V Í JE T CEN Y T EPL A DODÁVA NÉHO 
ENERGOBLOK EM V  NE JBLIŽ ŠÍ DOBĚ ?
Většina tepláren v České republice zdražuje, a to 
navzdory poklesu ceny surovin. Jsou místa, kde 
lidé platí i 1 200 Kč za gigajoul tepla. Přitom pro 
vytápění třípokojového bytu v paneláku potřebu-
jete asi 36–40 gigajoulů tepla za topnou sezonu.
Energoblok Domoradice drží cenu tepla na 558 Kč 
za gigajoul a je tedy jednou z nejlevnějších tep-
láren v České republice. Tím jsme prokázali, že 
i soukromá teplárna může nabídnout solidní, 
dlouhodobě udržitelnou a k zákazníkům ohledu-
plnou cenu.

KOLIK Z A MĚS T N ÁVÁT E LIDÍ V  ENERGOBLOK U ?
V současné době na Energobloku pracuje 43 za-
městnanců.

Výtopna v Domoradicích byla zkolaudována v roce 
1988 a původně spalovala pouze nízkovýhřevné 
hnědé uhlí s vysokým obsahem popela. To mělo za 
následek zhoršení životního prostředí, vypouštění 
velkého množství emisí oxidu siřičitého, což způ-
sobilo odumírání jehličnanů v lesích v okolí České-
ho Krumlova. S přechodem na moderní kogene-
rační jednotku a biomasu se takový vliv na životní 
prostředí stal minulostí.
V roce 2005 teplárnu odkoupila společnost Cartha-
mus, a. s., s plánem vybudovat moderní kogenerač-
ní zdroj, který odpovídá požadavkům současnosti 
i energetické koncepci České republiky a Evropské 
unie do roku 2050.
Součástí přestavby zahájené v roce 2011 byla insta-
lace parního kotle na spalování biomasy, k němuž 
byl instalován turbogenerátor vyrábějící elektric-
kou energii.
V současné době je základním palivem v teplárně 
předsušená dřevní štěpka o výhřevnosti 9–12 MJ/
kg, jejíž spotřeba činí přibližně 100 tisíc tun za rok.
Od konce roku 2012 běží Energoblok Domoradice 
ve zkušebním provozu. Jde o moderní ekologický 
provoz, který je k životnímu prostředí mnohem še-
trnější než teplárny a elektrárny na fosilní paliva.
Reálný celkový jmenovitý tepelný výkon, který 
je vyváděn z Energobloku, je 38,08 MW a vychá-
zí z licenčního rozhodnutí Energetického regulač-
ního úřadu. Výkon turbogenerátoru je 9,1 MWe/h. 
V loňském roce teplárna spálila 86 976 t biomasy 
a 1 553 t hnědého uhlí. Kotel na hnědé uhlí se vy-
užívá pouze omezeně v období odběrových špiček 
a slouží jako záložní zdroj. V roce 2015 byl v provo-
zu pouhých 419 hodin. Jedná se o 5% podíl na cel-
kovém provozu.
Postupným snižováním množství spáleného hně-
dého uhlí rovněž klesá množství škodlivých emisí 
vypouštěných do ovzduší.
Zatímco v roce 2014 vyprodukoval provoz 6 557 tun 
oxidu uhličitého (CO2), loni to bylo jen 2 057 tun 
CO2. Množství oxidu siřičitého (SO2) kleslo za stej-
né období ze 44 tun na 11 tun, množství oxidu dusí-
ku (NOx) se meziročně snížilo ze 167 tun na 112 tun, 
oxidu uhelnatého (CO) z 64 tun na 58 tun.

Rovněž produkce tuhých znečišťujících látek se sní-
žila z necelých 4 tun na cca 1 tunu. Od dubna 2015 
Energoblok Domoradice ukončil veškeré čerpání 
podzemní vody z vrtů. Majitel a provozovatel Ener-
gobloku Domoradice, společnost Carthamus, a. s., 
plánuje jeho další modernizaci, v jejímž rámci dojde, 
nebo již došlo k realizaci mnoha opatření, směřující 
k ekologizaci teplárny: k realizaci opatření vedou-
cích ke snížení emisí pachových látek ze sušení bio-
masy, k odstranění sekundární prašnosti, k vybudo-
vání vlastní čističky odpadních vod, k implementaci 
nového systému chlazení, které povede k eliminaci 
parní vlečky a zabezpečí významné snížení spotře-
by chladicí vody a energie, k realizaci protihluko-
vých opatření.
Energoblok Domoradice využívá nejmodernější 
technologii ke spalování a trvale snižuje svoji ekolo-
gickou stopu. Přáním vlastníků je, aby se Energo-
blok stal do roku 2025 nejekologičtější soukromou 
kogenerační teplárnou v ČR na spalování biomasy.

Domoradická teplárna pokračuje v ekolo-
gizaci provozu. Potřeba nových opatření 
vyvstala ze zkušebního provozu teplárny 
a rovněž na základě relevantních připo-
mínek veřejnosti z regionu. Mezi největší 
úskalí provozu byly řazeny využití pod-
zemních vod při chlazení, parní vlečka, ka-
mionová doprava biomasy, emise a zápach. 
Podívejme se nyní, jak se vypořádala s nej-
důležitějšími připomínkami občanů.

HLADINA VODY SE VRÁTILA
Před zahájením zkušebního provozu zís-
kal Energoblok povolení od vodoprávního 
úřadu k čerpání podzemních vod a čerpal 
v rámci zkušebního provozu jejich povo-
lené množství. Protože se však ukázalo, 
že čerpání přesahuje přirozenou obnovu 
zásob podzemních vod, vlivem čehož kle-
sala hladina podzemních vod, Energoblok 
v květnu 2015 čerpání podzemních vod 
ukončil. Úroveň podzemní vody se vra-
cí k normálu rychlostí cca 20 cm za měsíc 
a v současné době by měla být na úrovni 
původního stavu. U některých měřených 
studní je dokonce nad tímto stavem.

OMEZENÍ PARNÍ VLEČKY
Firma bude též investovat do změny chla-
zení turbogenerátoru, čímž bude elimino-
vána tzv. parní vlečka (vodní pára stoupa-
jící z chladicích věží). Významně se sníží 
spotřeba chladicí vody a energie.

DOPRAVA BIOMASY
Podle výzkumu veřejného mínění pro-
vedeného TNS Aisa v říjnu 2016 považují 
obyvatelé Českokrumlovska i Jihočeské-
ho kraje za největší riziko životního pro-
středí právě automobilovou dopravu. Jen 
na silnici České Budějovice–Český Krum-
lov, která prochází i obcí Přísečná, projede 
denně v průměru 10 000 vozidel. Zhru-
ba 300 převážně nákladních vozidel pak 
zajíždí do průmyslové zóny Domoradice. 
Kamionová doprava biomasy do Energo-
bloku tvoří necelých 11 % dopravy do prů-
myslové zóny (asi 16 vozů denně). To je 
též pouze nepatrný zlomek, celkem 0,16 % 
z celkové dopravy na tahu České Budějo-
vice–Český Krumlov. „Původní záměr byl 
takový, že budeme dopravovat biomasu 
do Energobloku po železnici, plány nám 
ale zhatili zákonodárci,“ říká Jindřich 
Beznoska, předseda představenstva spo-
lečnosti Carthamus, která je vlastníkem 
Energobloku Domoradice. V roce 2012 
došlo vlivem legislativních změn ke změ-
ně kategorizace biomasy. Biomasa, kterou 
Energoblok plánoval dovážet po železnici, 
měla pocházet z průmyslové výroby papí-
ru a buničiny, nicméně změnou přísluš-
né vyhlášky byla přeřazena do kategorie 
s nižší podporou. „Pokud bychom ji chtěli 

využívat, nebyli bychom schopni udržet 
cenu tepla pro konečné uživatele a hrozi-
lo, že by cena tepla mohla vzrůst řádo-
vě o desítky procent,“ říká dále Jindřich 
Beznoska. Energoblok proto našel jiného 
dodavatele biomasy a v současné době hle-
dá způsob, jak alespoň část dopravovat od 
dodavatele po železnici.

UŽ SE NEPRÁŠÍ
Každé spalování, tedy i Energoblok Domo-
radice, produkuje dva druhy popílku: roš-
tový a úletový, který se zachycuje v elekt-
roodlučovačích. Energoblok snížil oproti 
roku 2014 emise tuhých znečišťujících 
látek, tedy prachu, skoro 2,5krát. „Je prav-
dou, že při testování jedné z technologií 
na zpracování popílku jako hnojiva došlo 
k jednorázovému úniku popílku do okolí. 
To nás nesmírně mrzí a rád bych se touto 
cestou svým sousedům ještě jednou omlu-
vil,“ říká Jindřich Beznoska. Incident za-
chytil také vnitřní monitorovací systém 
teplárny i monitoring čižp a teplárně byla 
vyměřena pokuta, kterou uhradila. Ener-
goblok následně přijal opatření, aby se po-
dobný incident neopakoval.

ODHLUČNĚNÍ
V průběhu zkušebního provozu specialis-
té Energobloku identifikovali, že jedním 
z podstatných zdrojů hluku do okolí jsou 
ventilátory přivádějící vzduch do sušících 
linek biomasy. Na základě měření speciali-
zované firmy jsme instalovali na ventiláto-
ry speciální odhlučňovací kryty. Násled-
ně provedená hluková studie prokázala, že 
v oblasti celkový hluk z provozu Energoblo-
ku (tedy technické a technologické zdroje 
hluku a doprava na účelových komunika-
cích) nepřekračuje hygienický limit ani pro 
denní nebo noční dobu. Přitom ventilátory 
jsou jen částí tohoto hlukového zatížení.

SNIŽOVÁNÍ PACHOVÉ STOPY
Co se týká zápachu, jedná se o velmi sub-
jektivní citlivost. Zatímco některým oso-
bám může dřevní štěpka vonět a připomí-
nat vůni lesa, jiným může tento pach vadit, 
je to spíše otázka individuální vnímavosti 
vůči jednotlivým pachům. Žádné měře-
ní zatím neprokázalo, že pachy identifiko-
vané v okolí Energobloku pocházejí právě 
z jeho provozu. Může se jednat o pachy 
přírodní, z dopravy, ze zemědělské výroby 
nebo z blízkých bioplynových stanic. Přes-
to teplárna v současnosti instaluje zařízení 
za 8 milionů korun ke snížení emisí pacho-
vých látek ze sušení biomasy. Účinnost to-
hoto zařízení bude 93 %, čímž se nade vši 
pochybnost vyloučí pachová zátěž Energo-
bloku na okolí. Zároveň Energoblok testuje 
systém na monitoring zápachů, o němž po-
dáme detailní informace.

EKONOMIKA 
PROVOZU 
ENERGOBLOK 
DOMORADICE

26 MILIONŮ KORUN
DO EKOLOGICKÝCH OPATŘENÍ INVESTUJE ENERGOBLOK DOMORADICEENERGOBLOK 

DOMORADICE VÝRAZNĚ 
SNÍŽIL VLIV ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

JE V BIOMASE A CENTRÁLNÍM VYTÁPĚNÍ
BUDOUCNOST TOPENÍ 

NA LETOŠNÍ ZIMU
JSME DOBŘE PŘIPRAVENI
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SKLENÍKOVÉ PLYNY VZNIKAJÍ 
SPALOVÁNÍM.

TEPLO Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ.

NEJHORŠÍ JE LOKÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ 
A DOPRAVA.


