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Nové teplo pro Světlou nad Sázavou

Třebíč, 18. listopad 2009

Společnost TEDOM Energo s.r.o., dodavatel tepla pro obyvatele ve Světlé nad Sázavou, 
otevírá ve městě novou kogenerační výtopnu. Děje se tak právě rok poté, kdy kvůli 
zastavení výroby ve Sklárnách Bohemia hrozilo i přerušení dodávek tepla obyvatelům.

Společnost TEDOM Energo s.r.o je dodavatelem tepla ve Světlé nad Sázavou od roku 2001. Pro 
zásobování obyvatelstva využívala odpadní teplo se Sklo Bohemia. Za toto řešení získala od 
Teplárenského sdružení ČR ocenění Projekt roku. Kromě snížení tepla pro obyvatele Světlé nad Sázavou 
znamenalo využití odpadního tepla i snížení emisí ze spalování zemního plynu. 

Po skončení výroby ve Sklárnách Bohemia na podzim roku 2008, kdy hrozilo přerušení dodávek tepla 
občanům, převzala na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu dne 1.10.2008 společnost 
TEDOM Energo s.r.o. plynovou kotelnu ve Sklo Bohemia a.s. Cílem opatření bylo zaručit dodávky tepla 
občanům bez jakéhokoli přerušení, což se povedlo. Během několika následujících měsíců byla uvedena 
do provozu a postupně modernizována plynová kotelna Na Bradle, která od 1.5.2009 zcela nahradila 
dodávky tepla ze Sklo Bohemia a.s.

Modernizace kotelny Na Bradle spočívala v doplnění 2 stávajících kotlů novým kondenzačním kotlem 
(tepelný výkon 3,2 MW), kogenerační jednotkou (elektrický výkon 2 MW, tepelný výkon 2,2 MW), dvěma
akumulačními nádržemi o objemu 100 m3 a prodloužení bezkanálového vedení tepla k této kotelně.
Investiční náklady na celou akci dosáhly 48 mil. Kč.

Kdo je TEDOM Energo

TEDOM Energo je jednou z firem holdingu TEDOM, která se zabývá energetickými projekty.
TEDOM s.r.o. je česká firma založená v roce 1991, jejíž aktivity jsou spojeny s ekologickým využitím 
zemního plynu či bioplynu. Spojujícím prvkem těchto aktivit jsou vlastní plynové spalovací motory, které 
TEDOM montuje jak do svých kogeneračních jednotek (zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla), tak do městských a příměstských autobusů, které se vyrábějí v Třebíči. Neméně důležitou aktivitou 
jsou služby spojené s výrobou elektřiny a tepla, především výroba „zelené“ elektřiny ze skládkového plynu. 
Holding TEDOM zaměstnává přes 600 pracovníků a jeho roční obrat se pohybuje kolem 2,5 miliardy Kč.
V roce 2007 byl TEDOM zařazen mezi 100 nejlepších firem v České republice.
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