
Výstavba akumulačních nádrží se vyplatila
Již v roce 2014 byly nainstalovány čtyři akumulační 
nádrže. Reálný provoz potvrdil přínosy akumulace, 
a proto jsme v loňském roce přistoupili ke zvýšení 
kapacity  instalací a připojením dalších dvou. Nádrže 
se současnou kapacitou dokážou pokrýt zvýšenou 
dodávku z horkovodů během ranních odběrových 
špiček a tím sníží provozní náklady na výrobu tepla 
z kapalného paliva a ušetří i poplatky za emise. 

Dominanta teplárny má nový vzhled
Teplárna se může pochlubit novým vzhledem komína. 
Během léta proběhla oprava celého vnějšího pláště 
a bylo obnoveno letecké značení. Nový červenobílý 
nátěr upoutá pozornost už při příjezdu do Tábora.

Rekonstrukce rozvodů ve městě
V loňském roce proběhlo několik oprav na tepelných 
sítích, z nichž největší byla výměna kondenzátního 
potrubí v ulici Dukelských bojovníků. Výměna 
proběhla za součinnosti s Městem Tábor při 
prováděné rekonstrukci dalších sítí.  V Jeronýmově 
ulici u nádraží byla zrekonstruována parovodní 
šachta a v Jiráskově ulici před městskou knihovnou 
jsme vyměnili parovodní potrubí včetně obnovy 
povrchu vozovky. 

Teplárna Tábor v roce 2015 pokračovala v trendu optimalizace provozu a snižování ztrát tepla 
v rozvodech. Touto činností, která vede k úsporám nákladů, je zajištěn prostor pro udržení stabilní 
ceny tepla pro občany města Tábora. 

Hlavním kritériem je cena tepla
Teplárna Tábor dlouhodobě usiluje o stabilní vývoj 
cenové politiky tepla v Táboře. V letošním roce 
budou pokračovat jednání s Městem Tábor o rozsahu 
zajištění dodávky tepla a podpisu nájemní smlouvy 
k rozvodům a stanicím, která je pokračováním 
koncepce započaté v roce 2006. 

Pokud by došlo k podpisu smlouvy o kompletním 
pronájmu tepelných rozvodů Teplárně Tábor, pak by 
se zákazníkům firmy Bytes snížila cena proti roku 2015  
o 34,50 Kč/GJ, což pro jednu domácnost znamená 
roční úsporu cca 1000 Kč. Teplárna Tábor by 
garantovala meziroční zvýšení této ceny tepla 
maximálně o výši inflace. Vše záleží na rozhodnutí 
Města Tábor jako jediného společníka Bytes Tábor  
a podpisu nájemní smlouvy. 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 
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