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MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

TEPLÁRNA CTZ LETOS SLAVÍ

20 let dodává teplo do uherskohra-
dišťských domácností společnost CTZ 
s.r.o.. Byla založena městem Uherské 
Hradiště v  roce 1996. CTZ zásobuje tep-
lem a  teplou vodou pět tisíc domácností, 
průmyslové podniky a  městské objekty. 
Od roku 2009 je také výrobcem elektrické 
energie, kterou vyrábí pomocí parní pro-
titlaké turbíny.

Historie teplárny se však začala psát již 
v roce 1958, kdy byl postaven první uhelný 
kotel jako zdroj tepla pro Slovácké konzer-
várny, národní podnik. S ohledem na rych-
le rostoucí potřeby tepla byly následně 
postaveny další kotle, parovod a Výtopna 
Mařatice se od roku 1966 stala centrálním 
zdrojem tepla pro město Uherské Hradiště, 
což je již 50 let.

Od  roku 2000 je společnost CTZ čle-
nem energetické skupiny MVV Ener-
gie CZ, jež patří k  předním výrobcům 
a  distributorům tepelné energie v  České 
republice. Mateřská společnost MVV 
Energie CZ a.s. se stala vlastníkem po-
dílu ve výši 50,96%. Zbývajících 49,04% 
zůstalo ve vlastnictví města Uherské Hra-
diště.

V  roce 2001 byla dokončena největší 
investiční akce v historii teplárny – což je 
celková přestavba parovodní sítě na hor-
kovodní. Horká voda se stala primárním 
teplonosným médiem.

Ve  spolupráci s  městem v  roce 2005 
proběhlo rozšíření systémů vytápění 
do  nově vybudovaných bytových domů 
v  Residenčním bydlení Kasárna a  v  roce 
2007 byl rozšířen stávající horkovod 
i do průmyslové zóny Jaktáře.

Významnou investiční akcí teplárny 
byla výstavba nového hnědouhelného 
parního kotle K4 v roce 2008 a 2009. Její 
součástí byla i instalace turbogenerátoru 
pro výrobu elektrické energie. Vyrobenou 
elektrickou energii z parní turbíny využí-
vá teplárna z části pro svou vlastní potře-
bu a rovněž ji dodává do distribuční sítě.

V letech 2014 a 2015 se teplárně poda-
řilo rozšířit zákaznické portfolio připoje-
ním bytových domů v  lokalitě Pastýrna. 
Byly dokončeny horkovodní přípojky, 
napojen víceúčelový dům na  ulici Hra-
dební, připojena Tržnice v objektu býva-
lých kasáren a bytový dům v lokalitě Nové 
Štěpnice.

Společnost CTZ s.r.o. se intenzivně za-
bývá otázkami ekologie a problematikou 
prašnosti skládky uhlí. Od  prvopočátků 
je zdrojem tepla hnědé uhlí, neboť teplár-
na hnědé uhlí spaluje. Zásoby uhlí jsou 
v  současnosti minimalizovány a  všechny 
kotle byly postupně osazeny textilními 
gltry, zachycujícími tuhé znečišťující lát-
ky – popílek (TZL) ve  spalinách. Výtop-
na vždy plnila všechny zákonné limity 
prašnosti. V  současnosti dosahuje hod-
not TZL na  úrovni cca 20 až 30 mg/m3, 
což splňuje zákonem stanovený limit 150 
mg/m3 s velkou rezervou.

V  roce 2015 společnost realizovala 
projekt „Regenerace zelené stěny“, jehož 
cílem bylo snížení vlivu prašnosti skládky 
uhlí v areálu Mařatice na okolní bytovou 
výstavbu. S využitím dotačních prostřed-
ků ze Státního fondu životního prostředí 
společnost revitalizovala stávající zeleň 
a vysázela v okolí skládky 72 nových stro-
mů a 1 044 keřů. Nová zelená stěna bude 
podstatně širší a  hustší než ta stávající 
a  díky neopadavým dřevinám bude plnit 
gltrační funkci celoročně, tedy i v zimě.

CTZ dále připravila dotační projekt 
„Mlžící stěny“. Jedná se o  instalaci 
mlžících jednotek, které budou v  době 

nepříznivých klimatických podmínek 
mlžit a skrápět otevřený prostor a povrch 
skládky uhlí. Byla již podána žádost o do-
taci z programu OPŽP. Realizace se před-
pokládá v roce 2016. 

Město Uherské Hradiště je dlouhole-
tým partnerem společnosti CTZ. Tato 
spolupráce je pro občany města výhodná. 
Ve  městě společnost CTZ dlouhodobě 
podporuje sociální, sportovní a  kulturní 
organizace a  projekty: oblastní charitu, 
fotbalový klub 1. FC Slovácko, Aquapark 
p.o., Základní školu a  Mateřskou školu 
speciální, závody agility, skautský ples, 
plesy středních škol a reprezentační ples 
města. Pro své zákazníky i širokou veřej-
nost pořádá dny otevřených dveří a  od-
borné semináře. „Jsme připraveni plnit 
přísné ekologické limity a přispívat ke zlep-
šování životního prostředí ve městě. Naším 
cílem je i v budoucnu rozšiřovat síť dálkové-
ho tepla, zlepšovat energetickou účinnost 
našich zařízení a  vyrábět teplo a  elektřinu 
kogeneračně. I  nadále se budeme zabývat 
oblastí ekologie a budeme šetrní k životní-
mu prostředí, což zapadá i  do  současných 
trendů vývoje energetického trhu a našeho 
sloganu ,zodpovědná energie‘.“ uvedl Petr 
Heincl, jednatel CTZ s.r.o.

 Foto: Archiv Slováckého muzea Uherské Hradiště


