
MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S., 
ČLENA SKUPINY VEOLIA

Ondřej Synek

VLTAVSKÁ 
VODA JE FAKT 

STUDENÁ

2/2022



Hledáme absolventy
učilišť a středních škol
se zaměřením strojní či elektro na pozice
elektrikář a zámečník

NEMÁŠ ZATÍM ŽÁDNOU PRAXI? NEVADÍ,

RÁDI TĚ PROŠKOLÍME!

dovolená navíc – až 28 dnů

13. mzda v létě na dovolenou
a 14. na Vánoce

zkrácená pracovní doba
na 7 h 30 min denně

stravenky v hodnotě 110 Kč

benefity v systému cafeterie na 
pojištění, sport, cestování, kulturu
a péči o zdraví a další benefity

Zajistíme ti trvalé a perspektivní
zaměstnání a mnoho dalších výhod!

Dej přednost práci v Pražské teplárenské 
se zázemím mezinárodní energetické 
skupiny Veolia!

Čeká tě práce v dosahu bydliště v různých 
částech Prahy – Malešice, Michle, Střížkov 
nebo Třeboradice. Denní směny 7–15 hod. 
nebo práce ve směnném provozu 8 a 12 hod.

Více informací a nabídku dalších pracovních 
pozic hledej na www.ptas.cz/kariera nebo 
volej na tel. 266 752 154. Rádi ti řekneme více.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

společnost Pražská teplárenská letos slaví své 
třicáté narozeniny. Jsme hrdí, že můžeme 
v hlavním městě dálkově vyhřívat 
skoro čtvrt miliónu domácností. Jde 
o nejpohodlnější způsob vytápění, 
protože naši zákazníci nemusí 
zařizovat pravidelné revize 
kotelen, komínů, najímat 
si proškolenou obsluhu 
a řešit další starosti spojené 
s provozem vlastního zdroje 
tepla. Vlastně jen otáčejí 
kohoutkem termostatického 
ventilu na radiátoru a o víc se 
nestarají. 

Z obálky tohoto čísla se na vás 
usmívá veslař Ondřej Synek, sympatická 
tvář společnosti Veolia, jíž jsme jako 
Pražská teplárenská součástí. Rozhovor s ním 
najdete na stranách 10 až 13. 

V našem magazínu si také můžete přečíst, jak se ve společnosti 
Pražská teplárenská i ve Veolii, jíž jsme členem, stavíme k válce 
na Ukrajině, která se bezprostředně dotýká i našich zaměstnanců. 
Pozveme vás na kulturní a sportovní akce, na kterých se s námi 
můžete potkat, představíme vám developerský projekt Vysočanský 
mlýn, který napojujeme na naši teplárenskou soustavu, a jako už 
tradičně před létem vás upozorníme na letní odstávky. Podívejte 
se nejen do přehledné mapy na straně 15, ale i na naše stránky 
www.ptas.cz do aplikace „odstávky a poruchy“. Všechny smluvní 
partnery upozorňujeme na termíny letních odstávek dopisem.

Naši zákazníci si mohou být jistí, že jim dodáváme teplo co možná 
nejekonomičtěji a nejekologičtěji. Rádi bychom vás v této souvislosti 
varovali před některými společnostmi, které ve svých nabídkách 
záměrně zamlčují část nákladů, vybízejí k odpojení od naší sítě 
a k instalaci jejich tepelných čerpadel nebo plynových kotlů. 
Podrobnosti přinášíme na straně 8. 

Jestli přemýšlíte, kam se vydat v létě na výlet, doporučujeme 
na stranách 16 a 17 vodní elektrárny, a to nejen ty velké, 
na přehradách, ale i malé, které například melou mouku či pohánějí 
pily. 

Přeji vám, abyste v našem magazínu našli jako vždy zábavu i užitečné 
informace. A krásné léto všem!

Ing. Martin Brůha, regionální ředitel skupiny Veolia Energie 
a ředitel Pražské teplárenské
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Nové řešení podchodu je naplánováno tak, aby bylo v budoucnu při 
případné poruše opravitelné jednodušším postupem než nyní. To 
si však vyžádá rozšíření vstupní a výstupní šachty a s tím související 

přeložky vodovodní přípojky a zejména optických kabelů. Aby bylo možné 
opravu provést letos, bylo nutné uzavřít smlouvy o přeložce s dotčenými 
vlastníky a získat územní rozhodnutí nejpozději v dubnu 2022. To se nepo-
dařilo. Stejně jako zajistit dodavatele, který by garantoval provedení prací 
mimo topné období (červen až srpen). 

„Letos dokončíme veřejnoprávní projednání akce a připravíme provizor-
ní vedení. K vlastní opravě přistoupíme v roce 2023,“ říká vedoucí odboru 
investic a údržby Miroslav Linhart. 

V roce 1900 byla do provozu uvedena Elektrárna 
Holešovice a od roku 1928 holešovickou oblast vy-
tápěla teplárenská pára. Mezi roky 1960 až 1973 při-

byly další městské teplárny: Veleslavín, Michle, Malešice, vý-
topny Třeboradice a v roce 1983 teplárna Holešovice. 

Myšlenka zásobování Prahy teplem ze zdroje v blízkos-
ti města se zrodila v sedmdesátých letech. Nejvhodnější 
byla pro tento krok elektrárna Mělník, kde se navíc daly 
využít přednosti společné výroby tepla a elektřiny, tzv. 
kogenerace. 

Významným mezníkem v dalším rozvoji zásobování 
Prahy teplem byl vznik akciové společnosti Pražská teplá-
renská 1. května 1992. O tři roky později došlo k dokončení 
tepelného napáječe Mělník–Praha, a vznikl tak základ roz-
sáhlé teplárenské soustavy evropského a světového význa-
mu. V následujících letech byl tepelný napáječ prodloužen 
do dalších městských částí. 

|^ Nedaleko podchodu pod Libušskou jsme umístili 
zástěnu, na níž ze země vystupuje džin stavebník. 
„Hlídá“ místo, kde se v chladném počasí vytváří 
mlhavý opar z podchodu s horkovodním potrubím.
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PRAŽSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ  
SLAVÍ 
TŘICÍTKU!
Už od roku 1992 teplo a teplou vodu 
pro město zajišťuje společnost Pražská 
teplárenská.

KDY DOJDE 
K FINÁLNÍ OPRAVĚ 
POD LIBUŠSKOU?
Finalizace projektu vyžaduje vydání územního 
rozhodnutí. Opravovat se bude až příští rok.

240 000 
DOMÁCNOSTÍ V HLAVNÍM 

MĚSTĚ JE VYHŘÍVÁNO 
DÁLKOVĚ

2 500 
NOVÝCH ODBĚRATELŮ SE 

ROČNĚ PŘIPOJÍ DO SÍTĚ 
PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ 

SOUSTAVY

|^ Pohotovostním 
vozidlem Pražské 
teplárenské byla 
na začátku devadesátých 
let Škoda 120.

<- Původní 
holešovická 
elektrárna se 
třemi parními 
stroji byla uvedena 
do provozu už 
v roce 1900.
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ZŮSTÁVÁME SOUČÁSTÍ 
PRAŽSKÉHO 
FOTBALOVÉHO ŽIVOTA

ZÚČASTNILI JSME SE 
TOUR DE FRANCE V PRAZE

Generálním partnerem Pražského fotbalového svazu jsme se 
stali v roce 2013 a od té doby nese nejvyšší amatérská soutěž 
v Praze název Pražská teplárenská přebor mužů. Hlavním 
partnerem soutěže zůstáváme i v sezóně 2022 až 2023.

L'Etape by Tour de France je série závodů pod hlavičkou Tour de France zaměřená 
na cyklistiku pro veřejnost. V Česku se závod uskutečnil už podruhé a zaměstnanci skupiny 
Veolia i Pražské teplárenské u toho ani tentokrát nechyběli. 

Už od roku 1952 se v Praze koná pražský 
přebor amatérského fotbalu. Jde o nejvyš-
ší pražskou amatérskou fotbalovou soutěž 

mužů a pátou nejvyšší fotbalovou soutěž v České 
republice. Pravidelně v ní hraje 16 týmů z celé 
Prahy, a kromě zapálených amatérů se jí účastní 
i řada bývalých profesionálních hráčů, kteří zde na-
cházejí uplatnění po ukončení kariéry.

Pražský fotbalový svaz cílí na veškerou mládež. 
Prostřednictvím fotbalu u ní chce vzbudit zájem 

o sport a aktivní životní styl, vychovávat k týmové 
spolupráci a smyslu pro fair play. Organizuje pro 
děti od pěti let až po přípravky a starší dorost cel-
kem 46 soutěží, do kterých se každý víkend zapo-
jí více než 9 500 dětí a mládeže. Dalších více než 
2 000 dětí soutěží o hracích víkendech v českých 
a celorepublikových soutěžích. Členská základna 
pražské mládeže roste každým rokem nejrychle-
ji z celé republiky a ke konci loňského roku měla 
16 312 členů do 18 let. 

Protože skupina Veolia podporuje snižo-
vání emisí ve městě a jízdu na kole, stala 
se opět hlavním partnerem akce. Letos 

se závod uskutečnil v sobotu 11. června a tra-
sy vedly po uzavřených silnicích Křivoklátska, 
Berounska a Českého krasu. Pro diváky byla 
přichystána fanouškovská místa se spoustou 
zábavy. 

Závod L'Etape Czech Republic by Tour de 
France je příležitost stát se na jeden den cyk-
listickým závodníkem. Je to závod o žlutý dres 
na 130 nebo 90 kilometrů. Jsou to vrchařské 
a sprinterské prémie o zelený a puntíkatý dres. 
Ale může to být i pohodová vyjížďka. Medaili 
totiž dostává každý, kdo závod dokončí. 

-> 
Možnost užít si skvělou atmosféru závodu 
využila i řada zaměstnanců skupiny Veolia 

a Pražské teplárenské, a to včetně ředitele 
společnosti Martina Brůhy, který se účastnil 

již loňského premiérového ročníku.

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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Ve firmě Termonta Praha* pracuje od března 2019 Viktor Lysenko.  
„Je to jen pár dní, co jsem tu získal trvalý pobyt,“ říká se znatelnou úlevou.

K odchodu z rodného Kramator-
sku na severu Doněcké oblas-
ti ho donutil stav, ve kterém se 

nacházel východ Ukrajiny. Viktor tam 
vystřídal několik zaměstnání. Platy 
byly minimální, ceny se neúnosně zvy-
šovaly, panovala korupce a mafiánské 
praktiky. K tomu neustálé útoky – v ta-
kovém prostředí se těžko žije.

„Začátkem roku 2014 se na  vý-
chodní Ukrajině život nepředstavi-
telně zhoršil. Začal ozbrojený kon-
fl ikt mezi ukrajinskou armádou 

a dobrovolnickými ozbrojenými sila-
mi na jedné straně a proruskými se-
paratisty a vojenskými jednotkami, 
které jsou přičítány ozbrojeným silám 
Ruska, na druhé straně. Neustálé pře-
střelky, člověk nemohl říct nahlas, co 
si myslí, vnucovaná ideologie. Mlad-
ší a movitější odcházeli, zůstávali jen 
starší a slabší. Práce bylo málo a byla 
špatně placená. Proto jsem se rozhodl 
odejít. Tisíc eur žádala agentura, která 
měla zařídit vízum. Platilo se i za mís-
to v pořadníku, které nakonec nevyšlo, 
a zprostředkovatel chtěl další peníze,“ 
popisuje Viktor. 

Po příchodu do ČR opět platil za ne-
jistý výsledek, tentokrát zdejším Ukra-
jincům za zprostředkování práce. Na-
konec si sehnal práci v České Skalici 
a potom na Královéhradecku, kde do-
stal nabídku na práci v Termontě. Než 
v březnu 2019 nastoupil do hlavního 
pracovního poměru, hodně mu pomá-
hal mladší bratr, který je v ČR déle. 

„Zabýváme se reflektometrickým 
měřením při vyhledávání závad. Dělám 
vše, co je třeba, od výkopů až po elek-
triku. Byl jsem zařazen jako elektrikář, 
dnes jsem technik zakázek elektro, 

a dokonce mám i kancelář pro admi-
nistrativu. Jsem v dobrém kolektivu 
a pracuji v hlavním pracovním pomě-
ru s jasně danými pravidly,“ usmívá se.

Před dvěma roky za ním přicesto-
vala i manželka. Ta bez znalosti jazyka 
nemůže a už ani nechce pracovat jako 
zdravotní sestra, a tak v jednom skla-
du kompletuje objednávky. Viktorovi 
rodiče už jsou v důchodu a do ČR ne-
chtěli. Před pár týdny si ale maminka 
zlomila rameno a v okolí nefungova-
la žádná nemocnice. S pomocí charity 
se dostali do Dněpru, odtud do Polska 
a až po šesti dnech cestování maminka 
podstoupila operaci v Praze. Nyní bydlí 
oba u Viktora.

Předtím už u sebe v malém bytě 
ubytovali Viktor a jeho žena spolužáka 
s rodinou, než si vyřídili pobyt ve Slo-
vinsku. Další známí, o které se postara-
li, dnes žijí ve Všenorech. Jaký bude je-
jich osud, se neví, ale Viktor má jasno. 
Našel tady práci a domov, který dnes 
poskytuje i rodičům.  
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PRÁCE 
NA UKRAJINĚ 
BYLO MÁLO A BYLA 
ŠPATNĚ PLACENÁ. 
PROTO JSEM SE 
ROZHODL ODEJÍT.

* Termonta Praha je dceřiná společnost 
Pražské teplárenské. Zajišťuje část údržby, 
investiční akce a letní odstávky.

VIKTOR 
U NÁS 
NAŠEL 
PRÁCI I DOMOV

-> 
Viktor Lysenko 

oblečený v montérkách 
a připravený 
vzít za práci.
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50
Od prvního dne konfliktu jsme 
začali koordinovat konkrétní 
pomoc našim ukrajinským 
kolegům a jejich rodinám, 
především pak okamžité evakuace 
do některé z okolních zemí. Naši 
lidé byli připraveni na polské, 
slovenské, rumunské a maďarské 
hranici kdykoli vyzvednout kolegy 
a jejich rodiny a poskytnout jim 
veškerou nezbytnou podporu. 
Podařilo se evakuovat cca 50 lidí. 
Našim kolegům a jejich rodinám 
zajišťujeme nejen dopravu 
do cílové země, ale máme pro ně 
připraveny i možnosti ubytování 
a pracovní nabídky.

260 000
Na speciální účet Nadačního 
fondu Veolia poslali zaměstnanci 
více než 260 tisíc korun.

50 000
Nadační fond Veolia věnoval 
50 tisíc korun na nákup 
lékařského materiálu do oblastí, 
kde nedostačuje zásobování léky.

50 000
Na globálním účtu se vybralo 
více než 50 tisíc eur – tyto 
finance byly použity například 
na dodání hygienických potřeb či 
200 kusů mobilních toalet.

230
Krizovým štábům 
Moravskoslezského, 
Olomouckého i Středočeského 
kraje a hlavního města Prahy 
(většinou hasičským záchranným 
sborům) jsme darovali celkem 
230 nafukovacích matrací, stejné 
množství spacáků a dalších 
lůžkovin za účelem dočasného 
ubytování ukrajinských 
uprchlíků.

300 000
Jedním z nejpalčivějších 
problémů je nyní dostatečný 
počet ubytovacích kapacit pro 
ukrajinské uprchlíky, kterých 
je v České republice již téměř 
300 tisíc. 

5 000 000
V regionech, kde působíme, nabídneme 
další pomoc ve výši 5 milionů korun 
na ubytování ukrajinských uprchlíků, 
kterou rozdělíme následovně:

Olomouc: ve spolupráci s městem 
zajišťujeme rychlou opravu 
nevyužívaného objektu. Už začátkem 
května se nám podařilo opravit rozvody 
topení v domě a instalovat elektrické 
bojlery pro teplou vodu. Do října máme 
cíl rekonstruovat kotelnu.

Mariánské Lázně: přispějeme 
na několikaměsíční provoz hotelů, kde 
jsou ubytováni ukrajinští uprchlíci, 
převážně maminky s dětmi. Náklady 

na ubytování mnohonásobně převyšují 
podporu státu a ubytovatelé je 

řeší z vlastních finančních 
prostředků. 

Severní Morava: 
přispějeme na nákup 
základního vybavení 
(například praček 

a ledniček) do 500 bytů, 
které společnost Heimstaden, 

poskytovatel nájemního bydlení, dala 
k dispozici pro ubytování ukrajinských 
uprchlíků.

Skupina Veolia  
a pomoc Ukrajině v číslech
Válka na Ukrajině probíhá od roku 2014, kdy Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. 
Vyostření aktuálního stavu předcházelo uznání statutu autonomních republik, a to 22. února 
2022, kdy Vladimir Putin podepsal nezávislost Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové 
republiky a vyzval je k zahájení mírové mise. Konflikt vypukl v brzkých ranních hodinách 
ve čtvrtek 24. února, když ruské vojsko překročilo ukrajinské hranice a zaútočilo.

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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V kampaních některých alternativ-
ních dodavatelů se objevují pode-
zřele nízké ceny energií. Nabízejí 

vytápění pomocí tepelných čerpadel nebo 
lokálních plynových kotelen. Někteří do-
konce tvrdí, že je lepší investovat místo 
do zateplení rovnou do tepelných čerpa-
del. Jejich byznys vzroste, vám zůstanou oči 
pro pláč a v bytě zima, neboť tepelné čer-
padlo pracující s nízkým teplotním spádem 
není schopné nezateplený dům účinně vy-
topit. Jede s ním naplno elektrokotel, který 
pořádně provětrá vaši peněženku.

JAKÁ JE KONEČNÁ CENA 
ZA VYTÁPĚNÍ?
Některé společnosti nabízejí „výhod-
ný“ plyn a slibují nezávislost po odpojení 
od centrálního zdroje. Ti, kteří se nechají ta-
kovou nabídkou zlákat, se mohou naopak 
velmi lehce stát rukojmími extrémních vý-
kyvů cen plynu na světových trzích. V Praze 
se to již v některých městských částech sta-
lo. S turbulentními cenami je navíc třeba 
počítat také u elektřiny, takže i při kalkulaci 
tepelných čerpadel.

V informačních letácích tyto společnos-
ti mnohdy uvádějí jen částečné informace 
týkající se konečné ceny vytápění. Obsahují 
zpravidla jen náklady na elektrickou ener-
gii nutnou na provoz vlastního tepelného 
čerpadla nebo u plynových kotelen pouze 
na nákup plynu bez započtení všech dalších 
nákladů spojených s provozem.

Ceny teplárenských společností, jako je 
Pražská teplárenská, poskytujících teplo 
formou dálkového vytápění, jsou cenami 
komplexními. Zahrnují všechny skutečné 
náklady včetně 10% DPH a řídí se vyhláš-
kami Energetického regulačního úřadu.

V tabulce uvádíme modelový příklad 
bytového domu s 24 domácnostmi, je-
jichž roční spotřeba tepla na vytápění 
a ohřev vody je 500 GJ, což znamená cca 
21 GJ na byt, který kalkuluje cenu tepla vy-
robeného tepelným čerpadlem. Jsou zde 
uvedeny i důležité položky, které vstupu-
jí do konečné ceny za GJ. Konečná cena 
vytápění zatepleného domu tepelným 
čerpadlem je tak kolem 1 100 Kč/GJ, což 
představuje více než 22 tisíc korun na je-
den takový byt ročně. 

JAK  
NENALETĚT 
PŘI VOLBĚ  
VYTÁPĚNÍ?
Nabídky alternativních dodavatelů vytápění si spočítejte vždy 
raději dvakrát. Některé firmy zamlčují část nákladů a záměrně lžou.

Kde ušetřit
Hledáte jako správní 
hospodáři možnosti úspor při 
dálkovém vytápění? Oslovte 
nejdříve svého stávajícího 
dodavatele a společně se 
zamyslete nad možnostmi, 
kde ušetřit: například zda 
máte správně nastavené 
parametry ve vaší smlouvě 
o dodávkách tepla či zda máte 
optimálně vyregulovanou 
vnitřní otopnou soustavu. 
Jsou to detaily, ale mohou 
vést k velkým úsporám.

Podrobné a nezkreslené 
informace o problematice 
vytápění v bytových domech 
vám poskytnou odborníci 
z Pražské teplárenské ze 
skupiny Veolia. Rádi s vámi 
celou problematiku krok 
po kroku proberou, ať už se 
jedná o srovnání nákladů 
na teplo, nebo faktory, které 
teplo a jeho konečnou cenu 
ovlivňují.

Máte zájem o konzultaci? 
Kontaktujte nás:  
266 751 111  
ptas@ptas.cz

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem v bytovém domě

24 bytových jednotek, spotřeba 500 GJ/rok Kč včetně DPH

Jednorázové náklady celkem 2 110 000

Dodávka a montáž zařízení 2 070 000

Posílení jističe (500 Kč/A) – správní poplatky 40 000

Provozní náklady, v přepočtu za jednu jednotku tepla (Kč / GJ) 1 065

Náklady na elektrickou energii 697 

Promítnutí pořizovacích nákladů do ceny tepla 281

Servis, opravy, údržba, obsluha, revize (tepelné čerpadlo + topení + ohřev vody) 87

Shrnutí

Odhad ročních nákladů za bytový dům celkem 532 589

Náklady za jednu jednotku tepla (Kč/GJ) 1 065

Náklady na 1 bytovou jednotku 22 191
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Tabulka neobsahuje náklady na odpojení od centralizovaného zásobování teplem (CZT). Pokud 
budete odpojovat váš bytový dům od CZT, počítejte s náklady (projektová dokumentace, zemní 
práce, stavební úpravy, demontáž aj.) ve výši 0,5–1,5 milionu Kč v závislosti na délce rušené přípojky. 
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NOVÝ PŘÍRŮSTEK  
DO TEPLÁRENSKÉ 
SOUSTAVY
Ve Vysočanech kdysi pekli pekaři čerstvý chléb pro celé město, zasloužila 
se o to hlavně rodina Odkolků. V areálu, který znal každý Pražan, nyní 
Metrostav Development staví nadstandardní bydlení.

Novou podobu Vysočanského 
mlýna navrhla společnost City 
Work Architects, která zacho-

vala současný charakter zástavby i sa-
motné kusy historie v podobě cihel-
né fasády mlýna, komína či původní 
správní budovy od architekta Huberta 
Gessnera. 

Cílem revitalizace bývalých pekáren 
je otevřít celé území lidem a vytvořit 
prostor, kde se každý bude cítit příjem-
ně a bezpečně. Vedle různých variant 
bydlení zde přibudou nové parky, hři-
ště, náměstí, kavárna či školka. Projekt 
vyroste ve třech etapách. První etapa 

nabídne nájemní bydlení. Byty posta-
vené v této etapě odkoupil rezidenční 
fond MINT, který je bude nadále spra-
vovat. Ve druhé etapě vznikne exklu-
zivní bydlení s nadstandardními služ-
bami v budově bývalého mlýna. Mlýn 
doplní ještě dvě nové budovy ve stře-
du areálu. Třetí etapa pak představuje 
byty pro velké rodiny a lidi, kteří chtě-
jí mít pro život opravdu velký prostor. 
Stavbu prvních 241 bytů Vysočanské-
ho mlýna zahájil Metrostav Develop-
ment loni v červenci, další stavební eta-
pa, během níž vznikne 218 bytů, začne 
v letošním roce.  

f Vysočanský mlýn. 
Vůně čerstvého 

chleba sem lidi lákala 
už za první republiky 

a dnes se tu „peče“ 
nová městská čtvrť.

600 bytů
Výstavba nabídne 3 800 m2 
komerčních ploch a 53 000 m2 
k bydlení. Na místě bývalých 
Odkolkových mlýnů vznikne více 
než 600 nových bytů.

2,3 MW
Celková spotřeba tepelné energie 
všech objektů je spočítána 
na 2,3 MW. Budou připojeny 
na dálkové teplo, které přivádí 
Pražská teplárenská z Mělníka.

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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Ondřej Synek

NAJEDNOU JSEM 
SPADL DO PROPASTI
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RNa krku se mu houpalo více než deset medailí ze 
světových šampionátů, na kterých pětkrát nenašel 
přemožitele. Z olympijských her si přivezl tři, jen 
vytoužená zlatá mu ve sbírce chybí. Poslední možnost, 
jak ji získat, mu vzala jeho vlastní hlava…

Loni jste oznámil konec úspěšné 
kariéry. Co nyní děláte?
Pracuji ve funkci vedoucího starší-
ho trenéra veslování v Dukle Praha, 
řídím sekci veslování. Mám pod se-
bou všechny naše trenéry a řešíme, 
co a jak budeme trénovat, kam po-
jedeme na soustředění, organizač-
ní zajištění, logistiku, nákup mate-
riálu a podobně. A druhá část mého 
zaměstnání spočívá ve funkci spor-
tovního ředitele Českého veslařské-
ho svazu. Je to podobná práce jako 
v Dukle a v podstatě se stejnými lid-
mi, ale ještě je k tomu navíc ženský 
tým Olympu.

Vy jste se na tuto pracovní pozici 
dlouhodobě připravoval?
V roce 2013 mě oslovilo vedení Dukly, 
zda bych o ni po konci kariéry neměl 
zájem. Kývl jsem, protože jsem chtěl 
u vody zůstat. Jednou z podmínek 
bylo mít vystudovanou vysokou školu, 
což jsem v roce 2018 splnil. Na pod-
zim 2021 mě začal můj předchůdce 
zaškolovat do administrativních po-
stupů a od letošního ledna jsem ofi-
ciálně ve funkci. 

Kolik lidí v Dukle vás musí 
poslouchat?
Asi 24 závodníků, pět trenérů a dva 
fyzioterapeuti. 

Rýsuje se jméno, které za pár let 
budeme skloňovat stejně často 
jako to vaše?
V našem sportu to není tak, že když je 
někdo dobrý v juniorech, bude hned 
dobrý i v seniorech. Výkonnostní skok 
při přechodu mezi dospělé je znač-
ný a trvá pět i deset let, než se mladí 
závodníci vypracují a dostanou mezi 
špičku. Máme dobré juniory, kte-
ří vozí medaile z mistrovství světa, 
na párové čtyřce byli loni mistry svě-
ta do 23 let. Ale jestli se někam do-
stanou, je otázka. Veslování je totiž 
každodenní řehole spojená se spous-
tou odříkání a odpírání různých věcí 
životního komfortu. Ale třeba bude-
me někdy skloňovat jména Cincibuch, 

Podrazil, Šišma, Zima, Šantrůčková, 
Činková či Falmíková s Novotníkovou.

Je Vltava na jaře „teplá“?
Má tak sedm osm stupňů Celsia. 
Spadnul jsem do ní několikrát, tak-
že vím, že je studená (smích). Veslaři 
po zimě začínají trénovat už v břez-
nu, někdy v únoru, pokud je nad nu-
lou, nefouká a neprší. To má voda tak 
tři stupně.

To musí být „paráda“ se do takové 
ledárny otočit…
S  posádkami většinou jezdí trenér 
na člunu, mokrého veslaře vyloví a od-
veze do tepla. Je to důležité, protože 
jde o zdraví. Když člověk vesluje v tré-
ninkovém tempu s tepem 180 a spadne 
do studené vody, je to pro tělo ohrom-
ný šok. Všechno se vám stáhne a nemů-
žete dýchat. Musí se proto co nejrychle-
ji vytáhnout z vody, pak už je to dobré.

Když už jsme u zdraví – jak jste 
přečkal covidové období?
Nechal jsem se očkovat, nejsem odpí-
rač. Kvůli cestování za sportem a osob-
nímu životu. Mě se covid-19 nijak vý-
razně nedotkl, prázdná Jižní spojka 
byla super, dobře se mi jezdilo na tré-
nink a pak i do práce (smích). Ale chá-
pu, že pro spoustu lidí to bylo obtížné 
a bolestivé, což mě mrzí.

Ale i veslování určitě postihly 
restrikce během covidové 
pandemie… 
Pro profesionální sport to bylo para-
doxně o něco lepší, když se vysoké ško-
ly zavřely. Dneska chce být každý stu-
dovaný a ve sportu nevidí až takovou 
budoucnost. Na jednu stranu se tomu 
nedivím, na druhou nás to hrozně brz-
dí, protože reprezentanti sedí ve škol-
ních lavicích místo toho, aby trénova-
li. Školy žádné úlevy neposkytují, takže 
covid-19 nám v tomto nahrál. Mladí 
měli studium online, což se s trénin-
kem lépe skloubilo. 

Ale co třeba nábory a malé děti, 
které s veslováním teprve začínaly?

Pro ty byly bohužel loděnice uzavřené, 
ale jak to nyní pozorujeme, začíná to 
opět žít. V loděnicích je relativně plno.

Na konci vaší úspěšné kariéry vám 
lékaři diagnostikovali syndrom 
nejasného snížení sportovní 
výkonnosti. Co bylo jeho příčinou?
V podstatě šlo o syndrom vyhoření, 
známý třeba u manažerských pozic. 
Vyhoření je kombinace psychického 
a fyzického vyčerpání. A u veslování 
je fyzické vyčerpání opravdu extrém-
ní a s ním je právě spojená hlava. Už 
jsem neměl chuť závodit a ani mi to 
přes veškerou snahu nešlo. Hlava tělo 
zablokovala a vlastně ho nepustila dál, 
aby se mu neublížilo.

Zkoušel jste vlastní hlavu oblafnout 
třeba za pomoci psychologa?
Samozřejmě, protože se mi to stalo 
těsně před olympiádou v japonském 
Tokiu. Moc jsem toužil tam jet a roz-
loučit se s kariérou. V závodech jsem 
však nebyl schopný fungovat, všich-
ni mi najednou začali ujíždět, nebyl 
jsem na to zvyklý. Krize se neustále 

|^ Každý trénink začíná 
vynášením skifu z loděnice. 

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.



prohlubovala. Doktor mi to popsal 
tak, že napřed jde o mírný pokles vý-
konnosti, ale pak najednou člověk 
spadne do propasti a už se z ní nemů-
že dostat. Ani když si dá rok volno, což 
v mém věku nepřicházelo v úvahu.

Podepsal byste větu, že vrcholový 
sport ničí zdraví?
Vrcholový sport je cesta k  invalidi-
tě (smích). Veslování je ještě relativ-
ně mírné, protože v něm nejsou žád-
né dopady a otřesy, neničí se klouby. 
Jen záda. Veslaři trpí na vyhřezlé plo-
týnky v bederní části. To se nevyhnulo 
ani mně, v podstatě jednu plotýnku té-
měř nemám, jak už je zdeformovaná. 
Také mám prasklý obratel únavovou 
zlomeninou, ale nijak mne to nelimitu-
je. Začal jsem speciálně kvůli tomu cvi-
čit a je to relativně dobré. Teď na jaře 
jsem byl na operaci s tříselnou kýlou, 
následek dlouholetého cvičení s činka-
mi. A protože už se tolik nehýbu a sva-
ly mi poněkud ochably, kýla se najed-
nou projevila. Chodil jsem s ní snad půl 
roku.

Proč jste si vlastně před více než 
dvaceti lety vybral veslování?
Protože mi nešla atletika, judo ani fot-
bal (smích). A zpočátku ani veslování. 
První dva roky jsem se trápil, byl jsem 
na závodech pořád poslední. V  lo-
děnici v Brandýse nad Labem jsme 
ale každý den se super partou trávili 

společně celé odpoledne. Díky tomu 
jsem u toho vydržel. A pak jsem se za-
čal zlepšovat.

Který ze sportovních úspěchů byl 
pro vás nejdůležitější?
Mistrovství světa na Novém Zélandu 
v roce 2010, kde jsem získal titul mis-
tra světa ve skifu. Do té doby jsem měl 
medaile z mistrovství světa a olym-
piád, ale vždy za druhé či třetí mís-
to. Tenkrát jsem přišel na to, jak udě-
lat onen pověstný poslední krůček 
ke zlatu. 

Prozradíte ho?
Bylo to hodně spojené s psychikou, 
protože natrénováno jsem měl vždy 
dobře. Klíč byl v uvědomění si, že finá-
lový závod musím odjet jako trénink. 
Tedy uvolněně, nepodlehnout tlaku 
okamžiku a být odvážný i ve finále, kdy 
máte jen jednu možnost a další je až 
za rok nebo v případě olympijských her 
za čtyři roky. Kdybych měl tyhle zkuše-
nosti, vyhrál bych také předchozí olym-
piádu v roce 2008. Měl jsem super na-
trénováno, ale psychika byla horší. 

Hodně vrcholových sportovců 
využívá psychology. Vy jste 
je – až na závěr kariéry – nikdy 
nepotřeboval. Jak jste to dokázal?
Měl jsem kvalitně natrénováno a věděl 
jsem, že jsem dobrý. Sport mne bavil 
a bavil jsem se jím. Neměl jsem závody 
spojené s tím, že když se nepovedou, 

bude to špatné, nevydělám si na tre-
néra. Ve veslování žádné velké odmě-
ny nelétají, finanční tlak tam v podsta-
tě není. 

Měl jste nějaké předzávodní rituály 
či talismany?
Rituály jsem neměl žádné. Od naší 
úspěšné gymnastky Věry Čáslavské 
jsem dostal sojčí pírko pro štěstí, to 
jsem si vždy vozil s sebou v krabici 
s brýlemi.

Původně jste vyučený zlatník. Proč 
jste si vybral tento obor?
Maminka měla zlatnictví a hodinářství, 
rodinný podnik v domě. A mě bavilo 
pracovat rukama, byl jsem šikovný, le-
pil jsem si modely letadýlek a autíček. 
Po vyučení jsem v 18 letech dělal ně-
jaké opravy v krámě, řetízky, prstýnky, 
ale nic jsem nevyráběl. Tím to skončilo, 
pak převládl vrcholový sport. Šel jsem 
na vojnu, začal sportovat a už jsem se 
k tomu nedostal. Což mne na jednu 
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->  
 Na Vltavě během 

dlouhé kariéry najezdil 
tisíce kilometrů. 

ČÍM VÍC JSEM 
SE SNAŽIL, TÍM 
TO BYLO HORŠÍ.

3 OTÁZKY NA TĚLO:

1. Co vy a Veolia?
Je to spojení mého jména 
a mého životního příběhu 
s firmou, která je s ním 
v souladu.

2. Pijete kohoutkovou vodu?
Samozřejmě. Ke sportování 
patří iontový nápoj, který se 
musí z něčeho namíchat.

3. Mezi vaše koníčky patří 
kino. Co jste v poslední době 
viděl zajímavého?
Posledního Jamese Bonda, no, 
dobrý… Ale už se moc těším 
na nový Top Gun, ten mám rád. 
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<- Na vítězném mistrovství 
Evropy v Račicích v roce 2017.

v| S trenérem Milanem 
Dolečkem starším, který ho 
vedl téměř celou kariéru.

stranu poněkud mrzí, protože zlatnic-
tví je krásná práce.

Medaile ale nejsou z ryzího zlata…
Olympijské medaile jsou těžké, váží 
snad půl kilogramu a jsou pozlacené, 
základ je tuším ze stříbra. Kdyby byly 
celé ze zlata, tak by se organizátoři ne-
doplatili (smích). A medaile ze světo-
vých šampionátů, ty ani nevím, z čeho 
jsou. Ale u všech je hlavně důležitá sym-
bolika a ne z čeho byly vyrobené. 

Prodal byste v nouzi olympijskou 
medaili?
Už jsem o tom jednou uvažoval. Stavěli 
jsme v Brandýse nad Labem novou lo-
děnici a chyběly nám peníze. Byl jsem 
rozhodnutý, že pokud potřebné finan-
ce neseženeme, dám medaili do draž-
by. Nakonec jsem to udělat nemusel. 

V říjnu vám bude čtyřicet. Vnímáte 
to jako určitý životní předěl?
Ne, navíc narozeniny neslavím. Kolikrát 
se stalo, že jsem ani nevěděl, že je 
mám. Ale začínám si samozřejmě uvě-
domovat, že mám půlku života za se-
bou a že už nejsem nejmladší. Když mi 
bylo dvacet, šel jsem večer do hospo-
dy, ráno na trénink a byl jsem v poho-
dě. Teď už na sobě věk cítím (smích). 

Ale kulatá čtyřicítka k větší oslavě 
přímo vybízí…
Asi něco připravím, ale žádné ohňostro-
je na Vltavě nečekejte (úsměv).

Vaše obě děti se narodily 
sedmnáctého. Věříte 
na numerologii?
Nevěřím, na podobné věci vůbec ne-
jsem, věřím jen sám sobě. Ale zajíma-
vé je, že můj bratr má dvojčata a ta se 
narodila také sedmnáctého… Nevím, 
jak se nám to takhle povedlo (smích).

Přes 20 let jste vrcholově sportoval. 
Odpíral jste si nějaké jídlo, které si 
nyní v bohaté míře dopřáváte?
Já si  dopřávám úplně všechno! 
Veslování má jednu výhodu, že se spá-
lí veškeré kalorie, mohl jsem jíst, co 
jsem chtěl. I pivo k večeři jsem si dal. 
Teď je to horší, protože jak jsem se 
přestal hýbat a na sport nemám vů-
bec náladu, přibral jsem za necelý rok 
asi 18 kilogramů. Budu s tím muset 
zase něco dělat, protože mne to pře-
stává bavit.

Co vám chutná?
Nejvíce si pochutnám na masech, pře-
devším na těch, co si doma neukuch-
tím. Stejk si udělám na grilu v pohodě, 
v restauracích si proto dávám masové 
směsi, bramboráky, svíčkovou, guláš… 
A nešetřím se (úsměv). 

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěl bych se přesunout do hor. Mám 
chalupu v Krkonoších, kam jezdím té-
měř každý víkend. Víte, já mám radě-
ji samotu a hodně mne ubíjí cesto-
vání do Prahy i po metropoli. S mým 

obličejem jet v metru je někdy tragé-
die. Musím ještě pár let vydržet, než 
na mne lidé zapomenou.

To jsou tak dotěrní?
Poměrně často se nejen v metru chtějí 
lidé fotit či žádají o podpis. Nikdy jsem 
nikoho razantně neodmítl, spíše mi to 
připadá občas přes čáru. Třeba když se-
dím v restauraci, mám vidličku u pusy 
a přijde někdo, že se chce vyfotit. 
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ONDŘEJ SYNEK

Narodil se 13. října 1982 v Brandýse 
nad Labem – Staré Boleslavi

Kapitán Ondřej Synek je historicky 
první český mistr světa v olympijské 
disciplíně, když na novozélandském jezeře 
Karapiro zvítězil ve skifu ve finálové 
jízdě mistrovství světa 2010.

Olympijské úspěchy (vždy skif):
stříbro – 2008 Peking 
stříbro – 2012 Londýn 
bronz – 2016 Rio de Janeiro
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ODSTÁVEK
PODÍVEJTE SE, JESTLI BUDE LETNÍ 
ODSTÁVKA I NA VAŠÍ ADRESE

Jako každoročně totiž vyhodnocuje-
me v průběhu roku poruchová mís-
ta, sledujeme stáří rozvodného za-

řízení a postupně jako vždy vznikal složitý 
mechanismus, jímž jsou jednotlivé akce 
vyskládány tak, aby se využily výhody to-
pologie PTS i při provádění prací.

Zásadními akcemi roku 2022 jsou 
výměny kompenzátorů s  průměrem 
1200 mm na hlavní páteři z Třeboradic 
do Malešic, dokončení prací na 700mm 
potrubí v ulici Pražská, výměna 500mm 
potrubí ve  Vídeňské, oprava 600mm 
potrubí v Počernické a zejména opra-
va uložení 500mm potrubí směrem 
z  Vladivostocké ulice přes Bohdalec 
do zdroje Michle (1). Každá z těchto akcí 
má určitý dopad na dodávky pro zákazní-
ky, pokusíme se tedy vysvětlit blíže, co je 
jejich cílem. Jak ubezpečujeme každý rok, 
odstávky pro nás totiž nejsou vůbec obdo-
bím klidu a čerpání dovolených. Naopak.

Pro správnou funkčnost teplárenské 
soustavy je nezbytné, aby fungovaly di-
latační prvky umožňující kompenzovat 
tepelnou roztažnost ocelových potru-
bí. To zajišťují kompenzátory. Pro letošní 
rok máme připravenu výměnu tří těchto 
mnohatunových prvků DN1200 a jeden 
DN1000. Na rozdíl od těch, které tvoří sa-
motný tvar potrubí, tyto fungují jako ve-
liké písty, zajíždějící do pouzdra s řadou 
těsnicích prvků. Při ohřevu a chladnu-
tí potrubí pak zasouváním a vysouváním 
kompenzují onu zmíněnou roztažnost. 
Přes všechnu snahu se nám nepodařilo 
zkrátit odstávku kvůli jejich výměně pro 
oblasti části Vysočan, Lehovce a Černého 
Mostu (2) pod devět dnů. 
1   1.–2. 7. Krč, Novodvorská

1.–4. 7. Michle, Pankrác, Podolí, 
Spořilov
25.–27. 8. Zelený pruh
2  9.–17. 7. Hrdlořezy, Vysočany, 

Černý Most, Hloubětín, Lehovec

Dokončení prací na napáječi DN600 
v Počernické ulici způsobí několikadenní 
odstavení oblasti okolí Kouřimské, ale 
také celých Vršovic (3). Na tyto práce 
naváže nejnáročnější část letošních 
letních odstávek, oprava TN Bohdalec. 
Tato oprava bude kompenzována 
provozem zdroje Michle, takže zákazníci 
tuto několikatýdenní akci přečkají bez 
odstávky.

Akce Pražská na napáječi DN700 navá-
že na práce v loňském roce, letos prove-
deme dokončení výměny trasy pod želez-
niční tratí z Prahy do Říčan, orientačním 
bodem je ulice Za Drahou. Tady bude 
na pět dní odstavena oblast Zahradního 
Města (4) před polovinou srpna a v jeho 
závěru ještě na dva dny kvůli zpětnému 
propojení celé trasy.
3  15.–20. 7. Vršovice
4  10.–14. 8. a 25.–26. 8. Zahradní 

Město – Záběhlice

Oprava TN DN500 Vídeňská bude mít vět-
ší dopad vizuální než odstávkový. Po prázd-
ninách zmizí postupně provizorní vede-
ní poblíž rybníka Labuť u zastávky MHD 
U Michelského lesa, známé veselými ob-
rázky na obřím billboardu. Provizorium de-
montujeme a potrubí půjde v navržené tra-
se zase pod zem a pod dno Kunratického 
potoka ve své původní dimenzi DN500.

Kromě těchto rozsahem velikých akcí, 
každá s cenou mnoha milionů korun, bu-
dou provedeny desítky dalších. Většinou 
se skryjí do termínu těch výše uvede-
ných, ale třeba obnova páteřního top-
ného vedení Vojáčkova vyvolá odstavení 
jihovýchodní části Čakovic na jih od uli-
ce Danielova (5). Výměna je ale nezbyt-
ná, současné potrubí je po řadě lokálních 
oprav již nutno vyměnit. 
5  9.–15. 7. Čakovice

9.–18. 7. Čakovice – východní část
9.–15. 7. a 25.–27. 8. Kbely

POZNÁMKA

Uvedený výčet je orientační 
a popisuje zejména místa 
provádění oprav. O konkrét-
ních termínech odstávek 
na jednotlivých odběrných 
místech informujeme 
smluvní partnery dopisem. 
Důležité informace nalez-
nete na webu www.ptas.cz 
v mapové aplikaci „odstávky 
a poruchy“. Pro správné 
zobrazení na webu 
doporučujeme využít 
prohlížeče Microsoft Edge 
a Mozilla Firefox. Prohlížeč 
Internet Explorer již aplikaci 
nepodporuje.

Pražská teplárenská soustava (PTS) potřebuje pro svůj efektivní provoz samozřejmě i údržbu těch 
stovek kilometrů potrubí, kterými je tepelná energie zákazníkům dopravována v její síti. Pro letošní 
letní období jsme každý rok vytipovali desítky míst, na které již několik měsíců upínáme svou 
pozornost při projektování, technické přípravě a samotném plánování prováděných prací.

Jako každý rok se moc omlou-
váme za omezení dodávek te-
pelné energie tam, kde odstáv-
ky budou. Je ale i řada lokalit, 
kde k ničemu takovému nedo-
jde. Je to důkazem toho, že jsme 
se nad tím, jak opravy napláno-
vat, opravdu pečlivě zamýšleli. 
Údržba této vysoce ekologické 
stavby, tedy Pražské tepláren-
ské soustavy, si žádá velké vypě-
tí pracovní, organizační a v nepo-
slední řadě i finanční. Maximální 
snížení závislosti na ruském ply-
nu a jeho vysokých cenách za to 
ale určitě stojí. 
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Věděli jste, že v roce 
1930 fungovalo v celém 
Československu 
téměř 17 tisíc vodních 
elektráren? Dnes je 

jich asi desetina, mohou 
se stát ale zajímavými cíli 

vašich letních rodinných výletů.

Vůbec první vodní elektrárna byla ofi-
ciálně spuštěna roku 1888 v Písku 
na řece Otavě. Vznikla přestavbou pů-
vodního vodního mlýna, na které se 
podílel i známý vynálezce František 
Křižík. Město se díky novému zdroji 
stalo první českou obcí s trvalým veřej-
ným elektrickým osvětlením. Objekt je 
chráněn jako kulturní památka, pracu-
jí v něm dvě Francisovy turbíny a bu-
dova slouží i jako muzeum osvětlení 
a elektromotorů. Jestli se chcete do-
zvědět něco o historii elektřiny, dopo-
ručujeme nejstarší hydroelektrárnu 
v Čechách navštívit.

Historicky prvním přečerpáva-
cím vodním zdrojem na našem území 
byla v roce 1930 šumavská elektrárna 

Černé jezero, která je dodnes funkční 
jako malá vodní elektrárna.

TŘI NEJVÝKONNĚJŠÍ
Nejvýkonnější vodní elektrárnou jsou 
Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku. 
Jedná se o přečerpávací elektrárnu 
a stěžejní roli zde hraje rezervní ná-
drž. Jde zároveň o největší „baterii“ 
v Česku. Reverzní Francisovy turbí-
ny na Dlouhých stráních jsou největ-
šími v Evropě, každá z nich má výkon 
325 megawattů.

Nejvyšší, tedy stometrovou hráz 
má přečerpávací vodní nádrž Dalešice. 
Jedná se o  nejvyšší funkční sypa-
nou hráz v Evropě s výkonem turbín 
480 megawattů. Zároveň funguje jako 
zdroj technologické vody pro jadernou 
elektrárnu Dukovany a dokáže i krát-
kodobě nahradit jeden blok jaderné 
elektrárny k výrobě špičkové elektric-
ké energie.

Nejvyšší, 91metrovou betonovou 
hráz má u nás přehrada Orlík na Vltavě. 
Je zároveň nejvodnatější českou nádr-
ží, pojme až 716 milionů kubíků vody. 

Výkonově se Orlík s 364 megawattho-
dinami řadí mezi tuzemskými vodními 
zdroji na třetí místo. 

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA 
MĚLNÍK
Od května 2010 vyrábí tato vodní elek-
trárna elektřinu z chladicí vody, která 
vytéká z tepelné elektrárny Mělník. 
Elektřina se tady tedy vyrábí „dvakrát“. 
Elektrárna o  instalovaném výkonu 
590 kilowattů pokrývá svou produkcí 
spotřebu několika stovek domácností.

KDE VODA VYRÁBÍ 
ELEKTŘINU A MELE 
MOUKU NEBO ŘEŽE DŘEVO

STOJÍ ZA ZMÍNKU…

Vodní elektrárny vyrobí 
v tuzemsku ročně asi tři 
terawatthodiny elektřiny, 
což činí zhruba 3,7 procenta 
české produkce. Loňská výroba 
ve vodních elektrárnách je 
druhá nejvyšší za posledních 
10 let. Nejpříznivějšími měsíci 
pro výrobu elektřiny z vody byly 
únor, červenec a květen.

ELEKTŘINA 
Z VODY

Podívejte se s námi tentokrát za velkými i malými vodními díly, která jsou 
rozprostřena na řekách, potocích i rybnících po celé České republice.

f  
Dlouhé stráně už před 
sedmnácti lety zvítězily 
v internetové anketě 
o div Česka. Dá se na ně 
dostat i s kočárkem, 
z horní stanice lanovky 
Kouty nad Desnou sem 
vede asfaltová cyklotrasa.
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VODNÍ 
POHON

Mysleli jste si, že 
v České republice 
stojí většina vodních 
elektráren při velkých 
přehradách?

Možná se budete divit, ale 
jsou řeky a říčky, kde bývaly malé vod-
ní elektrárny v provozu téměř na kaž-
dém jezu. A některé fungují dodnes, 
nebo je jejich majitelé znovu využívají 
k vlastní spotřebě. Voda jim nejen roz-
svítí světla, ale dokonce i mele mouku 
nebo pohání pilu.

MLÝN PERNER
Nejmodernější mlýn v České republi-
ce leží na řece Jizeře v krásném měs-
tě Svijany. Jedná se o mlýn s turbínou, 
který vyrábí elektřinu a mele. Historie 
Pernerova mlýna sahá až do  roku 
1420. „Nechci být nejlevnější, ale nej-
lepší,“ je krédo majitele mlýnu Daniela 
Pernera už řadu let.

MLÝN U VESELÝCH NEBOLI 
MĚCHUROVSKÝ MLÝN
Jeden z nejlépe zachovalých mlýnů 
na Radotínském potoce leží v okre-
se Praha-západ u Chotče. Dokonale 
zapadá do okolní krajiny a je histo-
rickou i architektonickou památkou. 
První písemná zmínka o mlýně se da-
tuje do roku 1666, kdy do mlýna přišel 

nájemce Měchura. Po roce 1990 dal 
mlýn znovu dohromady a  obnovil 
v něm provoz Zdeněk Veselý. Rodině 
Veselých patřil Měchurovský mlýn už 
od roku 1776. Dnes se v něm melou 
speciální vysoce kvalitní mouky a v se-
zóně organizuje Zdeněk Veselý pro-
hlídky pro turisty. A můžete se tu i na-
učit péct chleba.

PORČŮV MLÝN
Moravský vodní mlýn, kde se hoduje 
v krčmě a sladce spí v hotelových po-
kojích, leží na potoce Býkovka v okrese 
Blansko. První psanou zmínku o mlý-
ně najdete ve spisech při dělení ma-
jetku z roku 1526. Současní majitelé 
mlýn adaptovali do podoby, jakou měl 
v polovině 19. století. Jelikož se mlýn-
ské zařízení nedochovalo, převezli ho 
sem ze zaniklého mlýna ve východních 
Čechách a pod odborným dohledem 
zrestaurovali. Dominantním prvkem 
je více než čtyři metry vysoké mlýnské 
kolo. Za poplatek vás tu nechají umlít 
mouku.

VODNÍ PILA A DOUBKŮV MLÝN 
PENÍKOV
V okrese Jindřichův Hradec můžete 
navštívit veřejně přístupný mlýn ne-
jen s vodním kolem, ale i s funkční pi-
lou. Unikátní dřevostavba z 19. století 
stojí na břehu rybníka na Peníkovském 
potoce.

Zaujaly vás vodní mlýny? Na strán-
ce www.vodnimlyny.cz najdete data-
bázi 10 743 vodních obilných mlýnů 
v Čechách, na Moravě a Slezsku. Po ně-
kterých už zbyl třeba jen náhon nebo 
mlýnský kámen, mnoho z nich ale ješ-
tě stále stojí. 

-> 
K Mlýnu u Veselých se dostanete 

z Chýnice po zelené značce 
a pak po červené a místním 

značení. Trasa je dlouhá 2,5 km. 
Do Chotče dojedete i autobusem 

ze stanice Nádraží Radotín.

->  
Návštěvu Porčova mlýna můžete spojit třeba s výletem 

na Macochu, kde budete autem do 30 minut.

Na orlické přehradě se dá trávit v kempu celé léto. 
A projet se po přehradě výletní lodí, to je prostě klasika. 

v| 
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Skupina Veolia je partnerem 
řady sportovních i kulturních akcí 
v Praze. Přinášíme vám pozvánku 
na některé z nich. 

KDE SE S NÁMI 
MŮŽETE 
POTKAT

13. 9. 
VEOLIA ENERGY STREET FOOTBALL
Soukromý fotbalový klub League5 Kids Academy 
a Veolia Energie pořádají 13. září na Letenské 
pláni fotbalový turnaj pro žáky druhého stupně 
základních škol a studenty středních škol. Akci 
podporují i známí sportovci a influenceři, Vladimír 
Šmicer, Séan Garnier a Michaela Danečková.

NEDĚLE V ZÁŘÍ 
HUDEBNÍ PROCHÁZKY
Z úspěšné spolupráce spolku 
IUVENTA se Zoo Praha, Trojským 
zámkem a Botanickou zahradou hl. 
města Prahy vznikl cyklus nedělních 
hodinových koncertů pod širým 
nebem, které se již staly tradicí. 
Pokud se tedy kteroukoli zářijovou 
neděli chystáte navštívit některou 
z výše zmíněných institucí, nenechte 
si ujít vystoupení mladých nadějných 
umělců, v jejichž podání si vyslechnete 
hudbu českých i světových skladatelů 
se zaměřením na popularizaci děl 
současných umělců.

OD 5. DO 19. 9. 
HUDEBNÍ PODZIM V PRAZE 9
Hned pět koncertů klasické hudby na vás čeká 
od 5. do 19. 9. na různých místech Prahy 9. Hudební 
podvečery jsou situovány do originálního prostředí 
parku i historických památek Proseku a Vysočan, 
prostředí je vhodné i pro rodiny s malými dětmi.

21. 6. 
VEOLIA ENERGY STREETBALL
Turnaje Veolia Energy Streetball 2022 připravila 
pro žáky základních a středních škol skupina 
Veolia ve spolupráci s Českou streetballovou 
asociací. Jejich cílem je atraktivní formou 
přivést děti a mládež zpátky k pohybu. 
Koronavirus, který v Česku na dlouhé měsíce 
uzavřel školy i veškeré kroužky, měl totiž silný 
dopad na sportování dětí. Děti ztrácejí o sport 
zájem, jsou méně zdatné, k pohybu se musí více 
motivovat a navíc čtvrtina z nich má nadváhu. 
Nedostatek pohybu představuje nebezpečí pro 
budoucí duševní i tělesné zdraví našich dětí. 
Jak je znovu nadchnout pro pohyb? Co třeba 
dát jim možnost vyzkoušet si něco nového? 
Streetball právě takovým sportem je. Přijďte 
fandit mladým sportovcům 21. 6. na pražskou 
Letenskou pláň.
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Prvních dvacet

VYHRÁVÁ!
Vyluštěte tajenku křížovky, hned nám ji zašlete 
e-mailem a můžete se těšit na výhru. Ti nejrychlejší 
od nás dostanou naši deskovou hru Praha čistá.  
Pražská teplárenská letos slaví… (tajenka)

Podmínky soutěže: Dvacet deskových her Praha čistá si rozdělí prvních dvacet luštitelů, kteří zašlou 
správné znění tajenky do 31. 7. 2022 na e-mail ptas@ptas.cz s předmětem „tajenka“.

HLAS 
HODINEK

FRANCOUZSKY 
BLANKYTNÝ

BÝVALÝ 
OBYVATEL 
FRANCIE

SÓLOVÁ 
VOKÁLNÍ 
SKLADBA

JEDNOTKA 
ATMOSFÉRIC-
KÉHO TLAKU

OZNAČENÍ 
LETADEL 

RUMUNSKA
IKONA 2. DÍL TAJENKY NĚMECKY 

DĚDEČEK NĚKDY STAROŘÍMSKÝ 
OSADNÍK

ČERNOMOŘSKÉ 
LÁZNĚ

TAKOVÁ 
(NÁŘEČ.) CHVALOZPĚV MALÁ OJ

NÁŠ KOMIK
PLAVIDLO 

PLACHETNÍ

PILÍŘ

JIHOAMERICKÝ 
DOMORODÝ 

DĚLNÍK

SPOJKA 
PODŘADÍCÍ

DIVADELNÍ 
DEKORACE

MADLA

VLK Z KNIHY 
DŽUNGLÍ

ROZSUDEK

ROSTLINA 
S DUŽNATÝMI 

LISTY

ZAVAŘENINA 
S KUSY OVOCE

UZLÍK 
V TKANINĚ

VELKÉ PTAČÍ 
PERO

ČAJ

ZAŘÍZENÍ 
EMITUJÍCÍ 

KOHERENTNÍ 
A MONOCHRO-

MATICKÉ 
ELMAG. ZÁŘENÍ

DĚDICTVÍ

MAZADLO

CHŮVA

CITOSLOVCE 
CINKNUTÍ

STĚŽÍ
KALUŽ

DRUH 
KOBERCE

BARVA 
PŘÍRODNÍHO 

HEDVÁBÍ

STÁTI 
NA ODSTAVNÉ 

PLOŠE PRO 
AUTA

JMÉNO 
PROZAIKA 

PAVLA

CHIRURGICKÝ 
NŮŽ

ŽÁDNÝ 
ČLOVĚK (SLOV.)

SKÚTROVÁ 
TŘÍKOLKA

PŘEDLOŽKA

HLÍDAT (ZAST.)

FR. 
DEPARTMENT

NAKLÁDAT 
DO MARINÁDY

1. DÍL TAJENKY

TROUCHNIVĚT 
(HOVOR.)

ŠVÉDSKÝ 
HISTORIK

ANGL. 
INKOUST

DODATEČNÝ 
TISK

DRUH 
PAPOUŠKA

ZPŮSOB

CHOROBO
PLODNÝ 

ZÁRODEK

ČÁSTI 
ODSTAVCŮ

AMERICKÁ 
HEREČKA FOX

MRKNUTÍ

BAJONET
KANADSKÁ 

ŘEKA

CHEM. ZN. 
AMERICIA

MUŽSKÉ 
JMÉNO (25. 1.)

JMÉNO 
HEREČKY 

BOUDOVÉ

STAVEBNÍ 
HMOTA

NEJVYŠŠÍ 
KARTA

ČLOVĚK 
BEZ CITU

DOMÁCÍ BŮŽEK 
(ŘÍM. MYTH)

PATŘÍCÍ 
OTOVI

KYSLIČNÍK 
HLINATÝ

ŠVIHÁCI
CHEMICKY 
SLUČOVAT

KILOVOLT

VYZAŘOVAT ZKOMPO-
NOVAT

IZER, PROA, 
PEÓN, ECRU, 

OIS, TLEJ, 
VIR, KÓLON, 

ANAPA, 
OTA, NAT, 
ADOVAT, 
AZURÉ, 

KILIM, LÁR, 
HPA, ÁLIN, 

YR, ALO

OBRÁCENÉ 
PLUHEM

VYDÁVATI 
HLAS JAKO 

SLEPICE

H
T

 K
Ř

ÍŽ
O

V
K

A

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.



 

Společně 
vracíme 
vodu 
přírodě

Děkujeme, že pomáháte s námi.

→ eshop.nfveolia.cz

Zakoupením dárků,  
které pomáhají, uděláte  
radost sobě či svým blízkým.  
Zároveň podpoříte náš 
dobročinný projekt Vraťme  
vodu přírodě zaměřený  
na záchranu a obnovu 
mokřadů v ČR.

Naskenuj
mě!


