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Rozsáhlé opravy v divadle skončily

Prostředí interiérů Slováckého diva-
dla v Uherském Hradišti se významně 
změnilo. Nejen divadelní sál, ale i 
ostatní shromažďovací prostory diva-
dla nyní zdobí nové obklady, koberce 
či závěsy. Investiční akce Výměna tex-
tilních obkladů Slováckého divadla“ 
si vyžádala náklady ve výši 4,145 mil. 
korun.
"Všichni si přejeme, aby se divákům 
v divadle líbilo. Pohodlí, estetika, ale i 

technická stránka, například akusti-
ka, to všechno hraje v divadle velmi 
důležitou roli. Jsem rád, že se akce 
podařilo, prostředí velmi prokouklo a 
je příjemné," nechal se slyšet starosta 
města Uherské Hradiště Stanislav 
Blaha.
Práce trvaly od 27. června do 12. září. 
Došlo při nich k výměně obkladových 
materiálů na stěnách v sále, výmě-
ně závěsů na balkonech a výměně 

podlahovin (koberců).
"Stávající povrchy a materiály byly 
nahrazeny novými, splňujícími kri-
téria nejen požární bezpečnosti, ale i 
akustiky," popsal místostarosta města 
Zdeněk Procházka. Dalšími souvisejí-
cími pracemi byly demontáž a opětov-
ná montáž sedadel (včetně vyčištění), 
úprava elektroinstalace, osazení 
nových nástěnných a podstropních 
svítidel, výměna úprava a zapravení 
podkladových povrchů. Zároveň byly 
renovovány další prvky, jako je horní 
obklad parapetu balkonů a kryty to-
pení. Letošní opravy ale nejsou jediné, 
které by budova, ve které divadlo 
sídlí, potřebovala.
„V následujících letech určitě bude-
me řešit opravu balkonové části a 
nevyhovující stav sociálních zaříze-
ní," vzpomněl Procházka. Opravy v 
divadle město Uherské Hradiště akci 
financovalo ze svých zdrojů.

Skládka uhlí je plně pod kontrolou a teplárna je připravena na topnou sezónu 2016/2017

Teplárna v Uherském Hradišti dlou-
hodobě pracuje na snižování prašnosti 
skládky uhlí, která se nachází v areálu 
společnosti v Mařaticích. Po nakoupení 
úklidové techniky a vysázení „zelené 
stěny“ snížila teplárna množství skla-
dovaného uhlí na historické minimum 
a připravuje realizaci tzv. „mlžící stě-
ny“, která by měla dále zásadně snížit 
prašnost skládky do ovzduší.  
Díky pružnější spolupráci s doda-
vateli paliva se podařilo dosáhnout 
toho, že přes léto 2016 teplárna CTZ 
skladovala na svých pozemcích 
historicky nejmenší objem hnědého 
uhlí. Jednalo se konkrétně o cca 400 
tun v zásobách, kdy běžný stav pro 

toto období se v minulosti pohyboval 
kolem 800 – 1 000 tun. Podařilo se 
také přesunout skládku paliva dále 
od obytné zóny. To by mělo opět po-
zitivně ovlivnit snížení prachové zá-
těže a vést ke zlepšení ovzduší. Část 
uvolněné skladovací plochy teplárna 
v průběhu léta opravila, což umožní 
její kvalitnější úklid a přinese další 
snížení prašnosti. 
Následným připraveným opatřením, 
které by mělo zásadně omezit prachové 
částice z ovzduší, je tzv. „mlžící stěna“, 
jejíž výstavba a následné spuštění do 
provozu je plánováno na jaro/léto 2017. 
Jemná vodní mlha dokáže navázat pra-
chové částice unášené větrem. Částice 

rychle klesnou k zemi a nebudou se 
volně šířit ovzduším. Realizované řeše-
ní celoročně sníží prašnost již v prvo-
počátku, při manipulaci s uhlím, přímo 
v místě vzniku a zvýší kvalitu ovzduší 
v přilehlé obytné čtvrti. Společnost 
CTZ Uherské Hradiště do opatření 
vedoucích ke snížení prašnosti průběž-
ně investuje. Za poslední roky to bylo 
několik miliónů korun.
Letní období je zpravidla také časem, 
kdy se v teplárnách provádí údržba 
a opravy technologických zařízení a 
realizují se opatření na zvýšení jejich 
účinnosti a životnosti. V letošní mimo-
topné sezóně se na kotli K2 realizovala 
oprava předehřívání napájecí vody a 
tzv. přehříváku páry, což s sebou při-
nese lepší využití tepelné energie. Dále 
byla realizována generální oprava kotle 
K1 a modernizace úpravny vody, které 
přinesou další zvýšení spolehlivosti ce-
lého systému centrálního zásobování. 
Teplárna je připravena zajistit spoleh-
livou dodávku tepla v topné sezóně 
2016/2017.    -rs-


