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Rekonstrukce parovodu do Pavlovic dostala od 

města Liberec konečně zelenou  

Zástupce statutárního města Jan Korytář dnes na valné hromadě 

odhlasoval první krok podnikatelské koncepce Teplárny Liberec. Jedná 

se o zahájení modernizace systému centrálního zásobování v Liberci – 

GreenNet. Aby Teplárna dokázala zajistit financování projektu, musí 

dojít v průběhu léta k dohodě mezi akcionáři o vložení majetku.  

Město svým rozhodnutím uvolnilo po dlouhých měsících cestu pro budoucí rozvoj 

CZT v Liberci a vytváření úspor v celém systému. Teplárně se mezitím podařilo 

dotáhnout do úspěšného konce sedmdesátimiliónovou žádost o dotaci na projekt 

GreenNet, jehož podstatou je nahrazení jedné ze tří parovodních větví 

úspornějšími horkovody. Celkové náklady první fáze modernizace rozvodů tepla 

přesáhnou 300 miliónů korun. 

„Jsme rádi, že se nám podařilo přesvědčit zástupce města o výhodách 

připraveného projektu. Jeho přínos bude nejen ve výrazném snížení ztrát při 

distribuci tepla našim zákazníkům a zachování ekologických výhod tepla 

získaného energetickým využitím odpadů. Po dokončení projektu totiž zmizí 

parovody z koryta řeky Nisy a otevře se prostor pro zpřístupnění řeky Nisy pro 

obyvatele a návštěvníky města,“ řekl místopředseda představenstva Jaroslav 

Pantůček.  

Shoda akcionářů nad budoucím rozvojem teplárenství v Liberci je pouze prvním 

krokem k zahájení modernizace teplárenské sítě. Financování projektu GreenNet 

dokáže Teplárna Liberec zajistit jen v případě, že prokáže bankám dlouhodobý 

výhled vyrovnaného hospodaření. „To se nám podaří pouze v případě, že oba 

akcionáři vloží podle smlouvy z roku 2015 svůj majetek do Teplárny tak, abychom 

za něj v budoucnu neplatili nájemné. Jinak budeme dlouhodobě ve ztrátě a 

nepodaří se nám získat bankovní úvěr. Zároveň přijdeme s konečnou platností o 

již získaný závazný příslib dotace ve výši 70 miliónů korun,“ řekl Pantůček.  

Splnění smlouvy je jediná cesta, jak může Teplárna dodržet své závazky  

k odběratelům tepla a udržet dlouhodobě snížené ceny tepla. Dotační podmínky 

dokáže Teplárna naplnit pouze v případě, že zahájí projekt nejpozději v září 

letošního roku.  

Teplárna Liberec zásobuje téměř patnáct 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 výrobu tepla používá v posledních letech téměř 

výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití 

odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí. 

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti 

městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách  

a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení 

plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná 

energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná 

(kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu. 
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