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CTZ s.r.o. ocen ěna Teplárenským sdružením ČR 
v sout ěži „Projekt roku 2009“ 

Slavnostní vyhodnocení Projekt ů prob ěhlo p ři příležitosti 
Teplárenských dn ů v Plzni. CTZ s.r.o. byla ocen ěna za 
projekt "Posílení zdrojové části spole čnosti CTZ s.r.o." 

 

"Společnost CTZ s.r.o. si velmi považuje ocenění uděleného 
ve velké konkurenci projektů teplárenských společností 
z celé republiky," komentuje cenu Projekt roku Ing. Pavel 
Konečný,  jednatel společnosti, který ocenění v Plzni přebíral.  

 

CTZ s.r.o. zahájila realizaci projektu „Posílení zdrojové části“ 
počátkem roku 2008,  neboť se dlouhodobě potýkala 
s problémem nedostatku tepelného výkonu pro nově se 
připojující odběratele v Uherském Hradišti. Projekt byl 
dokončen koncem roku 2009 a má za sebou úspěšnou 
topnou sezonu. 

 

Cílem projektu bylo posílení centrálního zdroje tepla Mařatice 
výstavbou nového hnědouhelného parního kotle K4 o výkonu 
8 MWt a turbogenerátoru TG o výkonu 1 MWe k pokrytí 
zvýšené potřeby tepla z vlastního zdroje a současně zajištění 
výroby elektřiny pro vlastní spotřebu společnosti i dodávku do 
sítě, případně konečným spotřebitelům.  

"V Uherském Hradišti bylo nutné posílení zdroje z důvodu 
výstavby bytových domů a dále rekonstrukce objektů 
bývalých kasáren, v nichž rovněž vznikají bytové jednotky a 
podnikatelské prostory. Také zde probíhá výstavba 
průmyslové zóny Jaktáře, a tak se postupně zvyšuje počet 
odběratelů, kteří se připojují na soustavu centrálního 
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zásobování teplem," komentují záměr projektu jednatelé 
společnosti Pavel Konečný a Petr Heincl. K výrobě tepelné 
energie používá CTZ s.r.o.  uhlí (hruboprach). Vzhledem 
k tomu je cenová relace dodávané tepelné energie pod 
úrovní ceny tepla vyrobené z jiných zdrojů a dodávka tepla 
ze společnosti je v popředí ekonomického zájmu odběratelů.  

 
Teplárenské sdružení České republiky je zájmovým 
sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. 
Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v 
oblasti zásobování tepelnou energií. Projekt roku vyhlašuje 
již od roku 2002. 
 
Více informací o projektu "Posílení zdrojové části" 
najdete na http://www.ctz.mvv.cz/html/projekt1.html  .  
 

 

Společnost CTZ s.r.o. byla založena Městem Uherské 
Hradiště jako jediným zakladatelem v roce 1996. Členem 
skupiny MVV Energie CZ se stala v roce 2000.  

CTZ s.r.o. vyrábí a dodává teplo na území města Uherské 
Hradiště v částích Střed, Štěpnice a Východ, a to jak pro 
obyvatelstvo, průmysl tak i terciární sféru. CTZ s.r.o. 
zásobuje na 4413  domácností, 1 průmyslový areál a 34 
odběratelů z terciární sféry. Od roku 2009 je také výrobcem 
elektrické energie, která je zde vyráběna kogeneračně v 
turbogenerátoru (jeho instalace byla součástí projektu 
"Posílení zdrojové části společnosti CZT s.r.o.“). 

 

- KONEC -  


