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GreenNet už se blíží k teplárně, stavbu čeká
nejnáročnější období.
Stavební firmy mají na dokončení projektu GreenNet pro
libereckou teplárnu něco málo přes dva měsíce a měly by to
stihnout. Největší omezení přinese překop ulice Košická,
odkud zmizí ocelová konstrukce pro parovod. Za loňský
extrémně teplý rok vrátila Teplárna Liberec na přeplatcích
domácnostem téměř 20 miliónů korun. Obyvatelé průměrného
bytu tak ušetřili za teplo 1 500 korun. Ekonomické efekty z
úspornějších horkovodů se projeví až příští rok.
„Před námi je teď nejdůležitější a nejnáročnější část celé výměny
parovodů. Během dvou měsíců musíme přepojit všechny zbývající
zákazníky na nový horkovod a zároveň upravit naše zařízení tak,
aby od nové topné sezóny proudila novým potrubím horká voda
rovnou z teplárny. Dodavatelské firmy pracují od jara naplno,
abychom to všechno stihli do konce prázdnin. Pak už bychom měli
celý systém jenom ladit a uvádět povrchy do původního stavu,“ řekl
Petr Heincl, místopředseda představenstva.
Výměna parovodů s sebou už od dubna přinesla několik dopravních
uzavírek. Nové horkovody už jsou uloženy v ulicích Wintrova a
Okružní, kde omezení pro obyvatele už skončila. V průběhu
prázdnin se budou práce odehrávat stále blíže k teplárně.
K částečnému omezení provozu dojde také v ulici Košická.
Tato dopravní tepna bude úplně uzavřena v sobotu 29. června od
12 do 22 hodin, kdy se bude demontovat ocelová konstrukce, která
doposud vítala návštěvníky města. Částečné omezení čeká na
řidiče v Košické ulici o prodlouženém svátečním víkendu na začátku
července. Zhruba ve stejném termínu by měla být znovu
zprovozněna ulice U Nisy, kde už jsou položené nové horkovody a
půjde tam znovu také parkovat.
„V uplynulé topné sezóně jsme prodali o 4 % více tepla, než jsme
dodali našim zákazníkům vloni, kdy bylo velmi teplo. Za kalendářní
rok 2017, který byl klimaticky celkem v normě, jsme v rámci
vyúčtování vraceli domácnostem téměř 4 mil. Kč, za rok 2018 to
díky extrémně teplému počasí bylo téměř 20 mil. Kč. I díky nižší
ceně ušetřila průměrná domácnost za teplo cca 1 500 Kč.
Dokončení GreenNetu bude velkým příslibem pro budoucí
zachování příznivé ceny tepla z teplárny v Liberci,“ řekl předseda
představenstva Teplárny Liberec Martin Pěnčík.
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Teplárna Liberec zásobuje na čtrnáct tisíc libereckých domácností, desítku
průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem
zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV
Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro dodávky tepla používá
v posledních letech z větší části energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické
využití odpadů – TERMIZO a z menší části energii ze zemního plynu. Teplárna
Liberec tak výrazně přispívá k zachování zdravého životního prostředí.
Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností
v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s.,
která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého
energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní
pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná
vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.
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