… Váš zdroj tepelné pohody
… Tepelná pohoda bez starostí

Tisková zpráva: Komořanská teplárna pokračuje v investicích i
v letošním roce
Komořanská teplárna navazuje na investiční projekty z předešlých let a plánuje i v letošním roce
investovat stovky miliónů korun.
V loňském roce investovaly teplárenské společnosti United Energy a Severočeská teplárenská do
modernizace horkovodní soustavy a obnovy samotného zdroje celkem 200 miliónů korun, v letošním
roce plánuje vložit do rekonstrukcí dalších více jak 270 milionů.
Téměř 100 milionů Kč investuje společnost Severočeská teplárenská do projektů spojených
s obnovou a údržbou tepelných zařízení, respektive primárních a sekundárních rozvodů. Stěžejní
bude investice do primárního tepelného napaječe pro město Litvínov, městských primárních rozvodů
Janov a výměny sekčních uzávěrů na primárním rozvodu města Most. U sekundárních okruhů se
investice zaměří především na rekonstrukce všech typů rozvodů tepla. Jedná se převážně o více jak
150 bm bezkanálových rozvodů, téměř 400 bm rozvodů uložených v topných kanálech a zhruba 950
bm rozvodů uložených v technických podlažích, sklepech a suterénech.
„Severočeská teplárenská v modernizaci a investicích do údržby horkovodní soustavy pokračuje již
pátým rokem a má v úmyslu pokračovat s investicemi do technologií a údržby zařízení i v budoucnu“,
řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské. „První pozitivní dopad prováděných rekonstrukcí
mohli odběratelé zaznamenat loni, neboť na horkovodech nenastala taková porucha, která by se
projevila odstavením tepla ve větší části domácností“, dodal Horák.
Obnovou a modernizací prochází rovněž samotný zdroj, do něhož jsou investice vynakládány
především z důvodu zvýšení účinnosti výroby a snížení emisí tak, aby splňoval nejpřísnější emisní
limity.
„ V letošním roce plánujeme investice do zdroje ve výši více jak 70 miliónů korun, dalších více jak 100
miliónů bude vynaloženo na údržbu zařízení“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel společnosti
United Energy. Mezi nejvýznamnější akce na zdroji patří např. investice do technologií umožňující
snižování emisí SOx, zahájení modernizace turbosoustrojí TG4 a TG6 či modernizace řídicích systémů
kotlů K6, K9 a K10.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových
prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. Společnost má téměř 350 zaměstnanců.
United Energy je součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.
Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy,a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov. Od 1. května 2012 se stará o provoz a údržbu
výměníkových stanic a navazujících sekundárních rozvodů tepelné energie v majetku a správě PRVNÍ
MOSTECKÉ,a.s. a pro tuto společnost zároveň zajišťuje havarijní službu s nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým
provozem.

