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Hledáme nové
kolegy na pozice
elektrikář a zámečník

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 vám trvalé a perspektivní
zaměstnání a mnoho dalších výhod!

Dejte přednost práci ve společnosti
se zázemím mezinárodní energetické 
skupiny Veolia!

Čeká vás 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 najdete na 
https://www.ptas.cz/kariera/ nebo volejte 
na tel. 266 752 154. Rádi vám sdělíme více.

MÁTE KVALIFIKACI SE ZAMĚŘENÍM

STROJNÍ ČI ELEKTRO? 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ano, uplynulo opravdu třicet let od 
založení akciové společnosti 
Pražská teplárenská. Stalo 
se tak začátkem „divokých 
devadesátých“, probíhala 
kupónová privatizace 
a lidé se pomalu začínali 
učit pohybovat v tržním 
prostředí. Byl jsem 
tehdy zaměstnancem 
Pražské teplárenské 
a pamatuji si, jak vášnivé 
byly debaty o privatizaci 
energetiky. Jisté je, že před 
novou firmou stály nové 
úkoly. Bylo nutné přestavět 
organizační strukturu tak, aby 
odpovídala potřebám transformované 
společnosti. Udržet talenty nebylo snadné. 
Šikovní lidé si chtěli vyzkoušet svoje schopnosti v privátním sektoru 
ve vlastní režii. Někteří, přestože úspěšní, se k nám vrátili s tím, že 
chtějí být přece jen součástí „velké energetiky“ a velkého týmu, 
který zajišťuje teplo Pražanům a podílí se na energetické koncepci 
hlavního města. Aby nová firma obstála v sílícím konkurenčním 
prostředí, bylo třeba zvyšovat kvalitu služeb a připravit obchodní 
strategii pro udržení zákaznického portfolia, pro získávání zakázek 
a jednání s developery. Bylo nutné utlumit uhelné provozy 
v hlavním městě a vybudovat napáječ Mělník–Praha a Pražskou 
teplárenskou soustavu včetně propojení malešické spalovny ZEVO. 
Jmenovaných cílů, a jsou to jen některé, se podařilo dosáhnout díky 
nasazení všech lidí, jejich talentu a schopnosti spolupracovat. Nyní 
před námi stojí úkoly nové. Nastavit spolupráci s útvary skupiny 
Veolia, hledat s nimi synergii a společně řešit bezpečnost dodávek 
tepla a teplé vody klientům v této pro energetiku mimořádně 
náročné době.

Hodně se v našem oboru za třicet let změnilo. Počínaje úrovní 
technologií přes oborovou legislativu až po akcent na společenskou 
odpovědnost energetických společností. Stálicí v Pražské 
teplárenské však zůstává loajalita a sounáležitost zaměstnanců 
s firmou a ochota pracovat na společném díle.

Přeji Pražské teplárenské k jubileu, aby ji i nadále Pražané vnímali 
jako významného, sebevědomého, spolehlivého a férového hráče 
na poli pražské energetiky.

Jan Zdrálek 
ředitel společnosti Veolia Energie Praha 
výrobní manažer regionu Čechy Veolia Energie ČR
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K ouř z Kunratického potoka před rokem nevěstil nic 
dobrého. „Sonda naštěstí ukázala, že se nejedná 
o netěsnost a s opravou můžeme počkat na to, až 

stihneme nové vedení správně vyprojektovat,“ říká Milan 
Trojan, technický manažer Pražské teplárenské. Kvůli bez-
pečnosti nemohli pracovníci při nízkých venkovních tep-
lotách otevírat PET obal předizolovaného potrubí, kvůli 
platným Pražským stavebním předpisům a protipovodňo-
vým opatřením nebylo možné postavit ani definitivní nad-
zemní vedení. Provizorní potrubí tedy zakryla dočasná stě-
na a čekali jsme na příznivější počasí.

Podle harmonogramu prací mělo k opravě dojít před 
koncem srpna, jenže Prahu právě v tomto období postihl 
nebývale silný přívalový déšť. Kunratický potok byl v té 
době svedený do potrubí o průměru 60 cm, protože naru-
šené potrubí vede napříč korytem potoka. Velké množství 
vody však tato roura nepobrala a voda se valila všude. Bylo 
nutné počkat, až voda opadne a v pracích bude možné po-
kračovat. Týden nato déšť inkriminované místo na Vídeňské 
skropil podruhé, to už ale nemělo tak fatální dopad. 

Obyvatelé Krče, Lhotky, Libuše a Modřan žádné zdržení 
nezaznamenali, teplo jim Pražská teplárenská zajišťovala ze 
špičkového zdroje Krč. 
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POTRUBÍ NA 
VÍDEŇSKÉ  
OPRAVENO
Nejdříve nízké venkovní teploty, pak 
rozvodněný Kunratický potok. I přes 
nepřízně počasí se povedlo poruchu na 
potrubí ve Vídeňské ulici opravit.

NA TOPNOU 
SEZÓNU 
JSME 
PŘIPRAVENI
Celá naše distribuční síť je připravena na 
další topné období. Úspěšně jsme zvládli 
všech 200 akcí, které jsme si na letní 
období naplánovali.

Na výměny a opravy máme čas přibližně dva a půl 
měsíce, proto s jejich plánováním začínáme už na 
začátku roku. V dubnu je už harmonogram prací 

hotový, ladí se pak už jen detaily.
Letos nás čekaly mimo jiné opravy výstupů velkých na

páječů z výtopen Malešice, Michle, zde dokonce obě vět
ve o průměrech 70 cm na Pankrác, a průměr 35 cm na 
Spořilov. „Technicky náročný byl také přechod Bohdalce 
přes fotbalový stadión Slavia. Potrubí je tu položeno 
přímo napříč areálem mezi hřišti a restaurací a pak pro
chází pod přilehlou železniční tratí. Následně vystou
pá o cca dvacet výškových metrů do ulice Elektrárenská 
na Bohdalci,“ popisuje Milan Trojan, technický manažer 
Pražské teplárenské. 

Práce v hlavním odstávkovém čase, to je při odstave
ní tepelného napáječe z Elektrárny Mělník, jsme ukonči
li dokonce s předstihem. Před zahájením oprav je totiž 
vždy nutné vypustit z potrubí vodu. Letos to bylo kompli
kované v tom, že vypouštění prováděl i ČEZ, vlastník trasy 
do Třeboradic. Tato voda se nevylévá, ale přečerpává do 
obrovských nádrží v Třeboradicích, aby ji pak bylo možné 
do potrubí opět vrátit. Dispečink zvládl přepouštění vody 
v systému lépe, než se předpokládalo. 

JSME PŘESVĚDČENI, ŽE JSME 
PROVEDLI VŠE PRO TO, ABY 
PROBÍHAJÍCÍ TOPNÁ SEZÓNA 
BYLA ZAJIŠTĚNA.



Vyberte si z nabídky e-shopu našeho nadačního 
fondu a pomozte chránit mokřady u nás!

V e-shopu najdete například český porcelán s dekoracemi 
Markéty Holišové nebo křišťálovou karafu Jezerní hladi
na, kterou navrhla ještě jako studentka pražské UMPRUM 

Lenka Němcová. Dámy ocení přírodní mýdla nebo levandulový 
olejový parfém z Mýdlárny Mlýnky Marie Horáčkové nebo náušni
ce ve tvaru křídel vážky z pražského start-upu Plastenco. 

Z velké části jde o výrobky z dílen podpořených Nadačním 
fondem Veolia v programu STARTér, Věř si a podnikej! Fond 
jim pomohl finančně v rozjezdu podnikání a nyní od nich naku
puje. Prodejem drobných předmětů získává finance, které vě
nuje Českému svazu ochránců přírody. Ten za tyto prostředky 
vyhledává a vykupuje vhodné lokality, revitalizuje je a dlouho
době udržuje jako mokřady v programu Vraťme vodu přírodě. 
Od zahájení projektu věnoval fond na záchranu mokřadů už 
4 500 000 korun. 
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BOHNICKOU NEMOCNICI ČEKÁ 
ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE
Psychiatrická nemocnice v Bohnicích zahájila rozsáhlou rekonstrukci areálu i svého 
energetického hospodářství. Vymění okna a osvětlení, zateplí půdy a zrekonstruuje centrální 
výměníkovou stanici. Co nemění, je napojení na Pražskou teplárenskou soustavu. 

Kdo areál nemocnice navštívil na
příklad při festivalu Mezi ploty, 
ví, jak je rozsáhlý a kolik budov 

se v něm nachází. Navíc je řada budov 
památkově chráněných, z čehož plyne 
i náročnost projektu týkajícího se re
konstrukce a obnovy tepelných zaří
zení. Třeba jen oken jsou tu tři druhy 
a ta historicky nejcennější v budově di
vadla není možné vyměnit, jen citlivě 
zrenovovat.

Další významnou položku projek
tu tvoří rekonstrukce centrální výmě
níkové stanice, do které dodává teplo 
Pražská teplárenská již od roku 1993. 
Na současnou tepelnou přípojku napo
jíme novou předávací stanici o výkonu 
8 MW. Další zařízení za předávací stani
cí dostanou novou podobu. „Vyměníme 
rozvodné tepelné zařízení, jehož nej
starší části vznikly už ve třicátých le
tech dvacátého století. Těchto potrubí 
je tu celkem skoro pět kilometrů,“ po
pisuje Milan Trojan, technický manažer 
Pražské teplárenské. Současné kom
binované rozvody ústředního topení 

a teplé vody nahradíme dvoutrubko
vým vedením různých dimenzí a na kon
ci osadíme přes 60 nových předávacích 
stanic o průměrném výkonu 150 kW. 
Nově budeme řešit i zálohu o výko
nu 900 kW pro případy letní odstáv
ky tepelného napáječe. „Dimenzovat 
ho tedy budeme i pro potřeby dodáv
ky teplé vody v letním období,“ dodá
vá Milan Trojan.

HOTOVO DO KONCE ROKU 2023
V současnosti se připravuje detail tech
nického řešení areálových rozvodů te
pelné energie, který aktualizuje vítěz
nou nabídku do podrobných návrhů 
ve formě projektové dokumentace. 
Po odsouhlasení vedením psychiatric
ké nemocnice vznikne projekt na obno
vu tepelného hospodářství, který do
končíme v průběhu roku 2023. Práce 
provádí konsorcium společností Veolia 
a D-energy za účinné podpory pracov
níků Pražské teplárenské a Termonty 
Praha. 

|^ Areál bohnické psychiatrické léčebny 
doporučujeme k návštěvě na straně 16. 
Věděli jste, že má více než 80 objektů?

Vyberte si zde: 
eshop.nfveolia.cz

|^ Křišťálová karafa od 
designérky Lenky Němcové

<- Přírodní křišťálové 
mýdlo z mýdlárny 

HLEDÁTE VÁNOČNÍ 
DÁREK S PŘÍBĚHEM?

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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Shrňme si to nejdůle
žitější, co jsme za ty 
tři dekády dokázali: 

Akcio vá společnost Pražská 
teplárenská vznikla 1. květ
na 1992 a už o tři roky poz
ději jsme propojili Elek
trárnu Mělník I. se svými 
stávajícími zdroji, a to s Tep
lárnou Malešice, s Výtopnou 
Třeboradice, s  Teplárnou 
Michle a s několika menšími 
výtopnami na pravém břehu 

Vltavy. O další tři roky poz
ději jsme tepelný napáječ 
prodloužili až do Jižního 
Města. Po něm následova
ly Krč, Novodvorská, Lhot
ka, Libuš a Modřany. Na pře
lomu let 2002 a 2003 jsme 
připojili Neratovice, prvního 
mimopražského odběratele, 
a v připojování na pravopo
břežní teplárenskou sousta
vu jsme pokračovali Invali
dovnou, Libní a o dvě léta 
později Horními Počernice
mi. V letech 2002 až 2007 
jsme postupně začali záso
bovat teplem Technologic
ký park Praha – Jižní Město 
a objekty Vězeňské služby 
ČR na Pankráci. Důležitým 
mezníkem v dalším rozvoji 
pražské teplárenské sousta
vy se stal v roce 2012 pře
chod tepelného napáječe 
na levý břeh Vltavy do dol
ních Holešovic štolou, kte
rou jsme vyhloubili více než 
25 metrů pod úrovní dna 
Vltavy. 

30 LET
VYRÁBÍME A DODÁVÁME TEPLO 
A TEPLOU VODU PRO PRAHU 
A JEJÍ BLÍZKÉ OKOLÍ
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1994 1995 1996 1997 1998
Francii a Spojené 
království spojil 
pod Lamanšským 
průlivem 
Eurotunel.

Dokončili jsme 
výstavbu tepelného 
napáječe Mělník–Praha 
a uvedli do provozu 
tepelné soustavy 
Mělník–Třeboradice–
Malešice–Michle.

Na pražský strahovský 
stadión si přišlo 
poslechnout Rolling 
Stones více než 
130 000 lidí, což 
je v ČR dosud 
nepřekonaný rekord.

Naši fotbalisté 
získali stříbro 
na fotbalovém 
mistrovství Evropy 
v Anglii, po finálové 
prohře s Německem 
1:2.

Do Pražské 
teplárenské vstupují 
strategičtí partneři 
Elektrárny Opatovice 
a GESO Beteiligungs 
und Beratungs.

Prezident 
Václav Havel se 
oženil s Dagmar 
Veškrnovou.

Zemřela princezna 
Diana při 
automobilové 
nehodě v Paříži.

Společnost 
International 
Power vstoupila 
do Elektráren 
Opatovice.

Zprovoznili jsme odsíření 
Elektrárny Mělník I.

Naši hokejisté získali na 
Zimních olympijských hrách 
v Naganu zlaté medaile.

1992
Založení  
Pražské 
teplárenské.

VĚDĚLI 
JSTE, ŽE…

NAŠE TRADICE SAHÁ AŽ 
DO ROKU 1897, PROTOŽE 

SVÝMI AKTIVITAMI HISTORICKY 
NAVAZUJEME NA ÉRU 

ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ 
KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO 

MĚSTA PRAHY. A TO 
DĚLÁ UŽ 125 LET.



Za třicet let existence Pražské teplárenské 
jste se u nás mohli potkávat v různých 
provozech s týmiž příjmeními. Jak je to 
možné? Jsme tak trochu rodinná firma. 
Rodiče vypráví dětem doma o své zajímavé 
práci, berou je s sebou na svá pracoviště a ony 
v dospělosti ve firmě zakotví také. Někdo na 
kratší dobu, někdo na celý život. A také se 
tady lidé potkávají, berou se a mají další děti…

77
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OTEC A SYN 
PICKOVI

DYNASTIE 
ŠTĚPÁNKŮ

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Česká republika 
vstoupila do NATO.

Dokončili jsme 
modernizaci 
a ekologizaci 
teplárny Malešice, 
připojili první části 
Jižního Města na 
tepelnou soustavu 
Mělník – Praha.

Připojili jsme 
druhou část 
Jižního Města 
na tepelnou 
soustavu 
Mělník–Praha 
a pokračovali ve 
výstavbě do Krče 
a Modřan.

Připojili jsme Jižní Město 
a Krč k tepelné soustavě 
Mělník–Praha, odkoupili 
jsme firmu Holoubek 
v Neratovicích a stali 
jsme se vlastníkem 
dceřiné společnosti 
Energotrans.

11. září teroristé unesli 
čtyři dopravní letadla 
v USA a dvěma narazili 
do budov World Trade 
Center v New Yorku.

Připojili jsme 
Modřany a Krč 
na teplárenskou 
soustavu.

Byl zahájen 
zkušební provoz 
prvního bloku 
jaderné elektrárny 
Temelín.

Dodáváme teplo 
do Neratovic.

Česká republika 
vstoupila do 
Evropské unie.

Jan vystudoval elektriku a chtěl něco kolem ní 
dělat. „Táta tady pracoval dlouho, a tak mi tu 
dohodil v roce 1999 brigádu elektrikáře. Asi jsem 
se osvědčil, když jsem po necelém roce dostal 
nabídku stát se kmenovým zaměstnancem. Od 
té chvíle už uběhlo 22 let. Táta šéfoval měřicí 
skupině a po založení úseku interního auditu 
přešel tam. To, co dělal, by mě nebavilo. Objížděl 
jsem výměníkové stanice a odstraňoval poruchy. 
A i po letech mám v živé paměti jeden pátek 
v roce 2004 – ve 13 hodin se ve vysílačce ozval 
šéf: ‚Picka, okamžitě ke mně!‘ Ve mně hrklo, co 
jsem kde po… Šéf mi sdělil, že musí okamžitě 
řešit situaci a že chce v pondělí v sedm ráno 
vědět, jestli beru místo správce oblasti, nebo 
ne. Zkažený víkend, milióny otázek, zda to dám, 
zda na to mám – tak se rozjela moje kariéra,“ 
říká Jan. Po reorganizaci v roce 2013 se stal 
vedoucím provozní oblasti Sever. Pod své vedení 
dostal správce oblastí ze Severního Města 
a Holešovic. Když jeho šéf odešel do důchodu, 
převzal loni pozici manažera provozu RTZ (dnes 
vedoucí závodu DaS). S otcem pracovali ve firmě 
několik let společně, ale pracovně v kontaktu 
moc nebývali. Až kolem roku 2005 probíhal 
v Janově úseku interní audit, otec byl u něj 
v kanceláři a ptal se, ptal se, ptal se. Ten den se 
sešli odpoledne doma a otec se zase ptal, ptal 
a ptal. Trvalo to asi tři dny. Tak Jan zjistil, jak jsou 
auditoři úporní… až to utnula maminka, že jestli 
nedá otec doma s prací pokoj, nedostane večeři! 

Michael po maturitě pokračoval v otcových 
stopách. Ten ho přivedl do tepláren v roce 
1986, ve firmě pracoval od roku 1970 na 
různých pozicích, od revizního technika 
přes energetika až po vedoucího Výtopny 
Invalidovna. Také Michael prošel více 
pozicemi. „Za 36 let jsem ve firmě působil 
například jako stavební dozor, v investičním 
oddělení, po vojně jsem byl dva roky 
mistrem údržby, později energetik, vedoucí 
oddělení přípravy a ekonomie provozu, 
plánoval jsem provoz teplárenské soustavy, 
pracoval jsem v dispečinku Třeboradice 
a od roku 2012 jsem správcem oblasti 
RTZ Jih (Modřany, Lhotka, Libuš, Kamýk, 
Písnice).“ Jeho syn Jakub nastoupil v roce 
2011 do dispečinku poruchové služby jako 
strojník energetického zařízení. Od roku 
2020 je stejně jako jeho otec správcem 
oblasti. „Mám na starost oblast II, provozní 
oblast Jih. -> 

Rodiny v Pražské 
teplárenské

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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S otcem máme kanceláře téměř vedle 
sebe,“ říká. Michaelův bratr Petr 
pracuje jako vedoucí oddělení péče 
o zákazníky. S firmou se poprvé setkal 
při zpracování své diplomové práce 
na téma Analýza marketingového 
prostředí Pražské teplárenské a svoji 
kariéru s ní spojil v roce 2016. 
V letech 1991–1992 pracovala jako 
pochůzkářka po výměníkových 
stanicích (odečítala také měřiče tepla) 
Michaelova žena Danuše, která je dnes 
referentkou v obchodním oddělení. 
„Své druhé ženy jsme já i otec poznali 
jako kolegyně na pracovišti,“ dodává 
Michael. „V obchodním oddělení ve 
firmě působila i žena mého otce, 
Lenka Vopálenská Štěpánková. A když 
otec pracoval jako vedoucí Výtopny 
Invalidovna, byla jeho podřízenou teta 
mé budoucí ženy Jaroslava Růžičková.“ 

RODINA 
SLÁDKŮ

Ondřej je zaměstnancem Pražské 
teplárenské od roku 1995 a přivedl ho sem 
otec Václav, který zde pracoval z rodiny 
jako první a působil řadu let jako manažer 
provozu Teplárny Malešice. „Vlastně jsem 
nastoupil ještě ve 4. ročníku odborného 
učiliště, kdy jsem absolvoval praktické 
učení v Teplárně Malešice, v oddělení 
měření a regulace. Po škole jsem nastoupil 
do poruchové služby, provoz Baarova, 
jako obsluha a odstraňoval jsem poruchy 
na výměníkových stanicích,“ popisuje 
své začátky ve firmě Ondřej a dodává: 
„Pracoval jsem v oddělení poruchové 
služby, pak jako elektrikář měření 
a regulace úseku Vršovice, Strašnice, jako 
operátor elektro v Teplárně Malešice 
a nakonec v Teplárně Michle, kde jsem 

dodnes.“ Ondřejův o dva roky starší 
bratr Martin zakotvil v Pražské 
teplárenské ještě o dva roky dříve. 
Po několikaleté přestávce dnes 
působí jako operátor elektro 
v Teplárně Malešice. 

ROD 
PAŘÍZKŮ

Michal nastoupil do Pražské 
teplárenské po vojně a krátké 
epizodě v ČKD Kompresory. 
Od dětství pomáhal s bráchou 
tatínkovi a mamince v jejich práci. 
„Pro kluky určitě není lepší zábava 
než obří prolézačky v uhelné 
kotelně s lávkami a sklepy. Kde 
jinde si taky můžete zkusit řídit 
buldozer,“ vzpomíná Michal, 
který pamatuje v teplárnách chov 
andulek, kachen a králíků, slušně 
zavedené zemědělské zahrady se 
skleníkem vytápěným od chladicí 
jímky nebo sad s ovocnými stromy. 
Nejvíc vzpomíná na lidi. „Na prvním 
místě je můj táta, který věnoval 
Pražské teplárenské 38 let. 
Pracoval v nejrůznějších profesích 
od údržby přes vedoucího kotelen, 
technický rozvoj, zástupce ředitele 
divize a svou kariéru ukončil na 
velkém projektu napojení Jižního 
Města na soustavu Mělník Praha. 
Na tomto projektu jsme se také 
sešli na pět let ve společném 
týmu.“ Michalova dráha v Pražské 
teplárenské je podobná. Na plný 
úvazek nastoupil jako topič parních 
kotlů v roce 1987 a od té doby se 
v různých pozicích pohybuje mezi 
Podolím, Krčí, Modřany, Michlí 
a naposled v Holešovicích. „Já 
a můj táta jsme ale nebyli z rodiny 
jediní, kdo v PT pracovali,“ říká 
Michal a prozrazuje jen iniciály: 
PP – Modřany; AB – Obecní dvůr; 
HM – Sklad Vysočany; AP – Michle; 
TP – Juliska.

-> 

  
Staré výplatní lístky patří 
k rodinným pokladům.

2004
Dodáváme teplo 
do oblasti Prahy 8 – 
Invalidovna.

Domů se vrátil 
poslední voják 
základní vojenské 
služby a naši 
armádu po 
140 letech tvoří 
pouze vojáci 
z povolání.

2005
Dodáváme 
teplo do 
oblasti Horní 
Počernice.

2006
Taťána 
Kuchařová získala jako 
první Češka titul Miss 
World.

2008 2009 2011
Dodáváme teplo 
do oblasti Horní 
Měcholupy 
a Petrovice.

Dodáváme 
teplo do oblasti 
Lhotka–Libuš 
a zprovoznili jsme 
tepelný napáječ 
Vysočany–Libeň.

Propojili jsme Zařízení 
na energetické využití 
odpadu (ZEVO) 
s teplárnou Malešice 
horkovodem namísto 
původního parovodu.

Japonskou atomovou 
elektrárnu 

Fukušima zasáhlo 
zemětřesení 

a vlna tsunami. 

  
Vedoucí odboru řídicí 
a dispečerské systémy Michal 
Pařízek (v modré košili) se svými 
kolegy v Teplárně Malešice.
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Pražská teplárenská úspěšně funguje 
a poskytuje stabilní služby klientům 
a partnerům úctyhodných třicet let. Za tu 
dobu se stala největším hráčem na poli 
dodávek tepla v Praze i v České republice, 
vybudovala si a stále rozšiřuje portfolio 
klientů a vychovala si věrné a spokojené 
zaměstnance. Mým hlavním úkolem je dívat 
se hlavně dopředu a zajistit společnosti další 
úspěšné roky a udržitelný rozvoj.

Integrací do skupiny Veolia získala Pražská tep
lárenská silné mezinárodní zázemí, stabilního 
partnera v oboru a možnost dalšího rozvoje. 
Potřebujeme klientům přinášet inovativní řeše
ní a rozšiřovat tradiční energetické služby i o al
ternativní produkty. Díky spojení firem doká
žeme nabízet ekologické zdroje energie, jako 
je fotovoltaika, využití odpadního tepla pomo
cí tepelných čerpadel či energetické využití od
padů, navrhovat úsporná opatření a poskytovat 
energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). 
Budoucnost se bez kombinace různých zdrojů 
energie neobejde. K tomu potřebujeme spoleh
livou a rozsáhlou soustavu zásobování teplem – 
a tu máme.

Podnikat a rozvíjet společnost bychom ne
mohli bez našich klientů a partnerů, proto jim 
děkuji, že jsou tu s námi. Úspěchu 
bychom nedosáhli bez přiči
nění zaměstnanců. Pražská 
teplárenská se stala per
spektivním zaměstna
vatelem, což doka
zuje skutečnost, že 
tu více než šest de
sítek kolegů pracu
je po celých třicet 
let a nezřídka se tu 
sejdou i celé rodiny. 
Zázemí tu našla ale 
i řada nových zaměst
nanců přinášejících obrov
ské know-how. 

Půjčil jsem si citát od Charlese 
Darwina: „Není to ten nejsilnější, kdo 
přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo 
se dokáže nejlépe přizpůsobit.“ V tom vidím bu
doucnost a přeji Pražské teplárenské, zaměst
nancům a klientům minimálně dalších třicet 
úspěšných let!

Ing. Martin Brůha
regionální ředitel skupiny Veolia Energie 
a ředitel Pražské teplárenské

OTEC A SYNOVÉ 
ZABLOUDILOVI

Otec Pavel se vyučil strojním zámečníkem a jeho jediným zaměstnavatelem 
byla Elektrárna Holešovice (nynější Pražská teplárenská). Nejdříve jezdil jako 
montér energetických zařízení po montážích, později zakotvil jako mistr 
strojní údržby. Táta byl pro syny vzorem, a tak všichni postupně začali svůj 
profesní život ve stejné firmě. Nejstarší z jeho synů Pavel ml. začínal v roce 
1989 jako mechanik, později se přesunul do Výtopny Třeboradice a v roce 
1997 společnost opustil. Prostřední syn Petr nastoupil na doporučení 
staršího bratra Pavla do Výtopny Třeboradice v září roku 1996. Nejprve jako 
elektromechanik na elektro údržbu a po necelém roce jako výpomoc na 
tepelném napáječi, kde nakonec zůstal. Pracoval tam na různých pozicích, 
doplnil si ve večerní škole středoškolské vzdělání s maturitou a po odchodu 
vedoucího kolegy do důchodu byl v roce 2016 jmenován do funkce správce 
tepelného napáječe, kterou vykonává doposud. Nejmladší Martin začínal ve 
firmě v roce 1995 jako strojní mechanik v teplárně Michle. Před plánovaným 
ukončením provozu údržby mu bratr Petr doporučil přestup na uvolněnou 
pozici do Třeboradic, kam také v roce 2002 přešel. Časem se uvolnila pozice 
správce oblasti S3, tak se nakonec přesunul tam a funkci vykonává dosud. 
„I když jsme v Severním Městě zůstali jen dva Zabloudilové, dojde občas 
k úsměvné situaci, když se na nás obracejí klienti, kteří nevědí, že jsme zde 
dva stejného příjmení. Začnou vznášet dotazy a požadavky určené tomu 
druhému z nás, který o dané situaci není informován, tudíž je zaskočen,“ 
usmívá se Martin.

KDO SE DOKÁŽE 
NEJLÉPE 
PŘIZPŮSOBIT, 
PŘEŽIJE

2012 2014 2013–2018 2020
Vybudovali jsme 
tepelný napáječ 
Libeň–Holešovice 
a došlo k prodeji 
dceřiné 
společnosti 
Energotrans, 
která provozuje 
elektrárnu 
Mělník I. i napáječ 
z Mělníka do 
Prahy.

1. prosince 
ochromila 
ledovková 
kalamita na tři 
dny dodávky 
elektřiny v mnoha 
regionech ČR, 
a tramvajová 
doprava v Praze 
dokonce poprvé 
ve své historii 
úplně zastavila 
provoz. 

V oblasti dolních 
Holešovic jsme 
postupně dokončili 
obnovu tepelných 
sítí a přechod 
z parovodní 
dodávky na 
horkovodní.

Pražská 
teplárenská se 
stala součástí 
mezinárodní 
skupiny Veolia. 
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V Pražské teplárenské bychom našli 
řadu zaměstnanců, kteří tu pracují už 
třicet let. Patří mezi ně i technický 
manažer Milan Trojan. I když ten 
v Holešovicích pracuje ještě déle…

Jak to tedy je? Prý pro stejného 
zaměstnavatele pracujete už 35 let. 
V srpnu 1987 jsem nastoupil do koncer
nového podniku Elektrárny Holešovice. 
V témže roce jsem odešel na tehdy po
vinnou vojenskou základní službu a bě
hem mého pobytu „v zeleném“ do
šlo ke spojení Elektrárny Holešovice 
s Pražskými teplárnami, podnikem 
hlavního města Prahy. Pražské teplár
ny byly tehdy součástí „komunálu pod 
vedením Prahy“, kam spadali holiči, 
hrobníci i teplárenský sektor, který v té 
době zajišťoval teplo pro nově rostou
cí sídliště. Tím vznikl na území hlavního 
města Prahy jeden teplárenský podnik, 
a to pod názvem ČEZ – Teplárenské zá
vody, Praha. Pak přišla změna režimu 
a nastala privatizace. K prvnímu květnu 
1992 se ustanovila akciová společnost 

Pražská teplárenská, jejíž kulaté vý
ročí si letos připomínáme. Já jsem ale 
od roku 1987 pracoval stále pro téhož 
zaměstnavatele. Jen se měnily jeho 
názvy. 

Jaké byly vaše začátky ve firmě?
Hned po nástupu jsem měl projít roč
ním zaškolovacím plánem. Ten spočí
val v tom, že jsem se po dvou třech týd
nech přemisťoval do různých oddělení 
a tam se zaučoval. Jenže na mě neměl 
nikdo čas a nic pořádného jsem nedě
lal. Když jsem se vrátil z vojny a vypada
lo to, že budu v zaškolovacím plánu po
kračovat, vzbouřil jsem se. Flákání mě 
nikdy nebavilo, chci za sebou vidět vý
sledky. Vyjednal jsem si místo v inves
tičním oddělení, které tu v té době 
fungovalo v souvislosti s výstavbou 

tepelného napáječe Mělník–Praha. 
Když to uslyšel ředitel závodu Rozvod 
tepla, kam jsem spadal, nabídl mi mís
to v Teploměrné službě, kde se právě 
uvolnila pozice. 

Co bylo úkolem tohoto střediska?
Starali jsme se o měření tepla. Nejprve 
jsem jako řadový pracovník jezdil po 
sídlištích a  přejímal měřidla tepla. 
Když v roce 1992 vznikla Pražská tep
lárenská pod vedením ředitele Olega 
Tomeše, ustanovila se Teploměrná služ
ba jako zvláštní středisko a já jsem byl 
jmenován jeho vedoucím. Naše stře
disko bylo v tu dobu opravdu vytížené, 
stejně jako kolegové z ostatních útva
rů, protože mezi lety 1991 a 1993 bylo 
nutné osadit tisíce měřidel, abychom 
mohli na jednotlivých předávacích 
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Milan Trojan

PŘIJÍT DO 
PRÁCE 
KAŽDÝ DEN 
MI STÁLE 
DÁVÁ SMYSL
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místech měřit stav spotřeby tepla.  
Ve středisku jsem vydržel řadu let. 
V roce 1999 začala vznikat nová organi
zační struktura společnosti odklonem 
od divizního uspořádání a při té příleži
tosti mi obchodní ředitel Vlasta Vítů na
bídl, jestli nechci vést odbor, který bude 
mít na starost obchodování s tepelnou 
energií. Nabídku jsem přijal a odbor 
jsem vedl dalších devět let.

Potom už jste se dostal do týmu 
investic, který pod vás spadá 
dodnes?
V roce 2008 došlo k významné změ
ně v obsazení top managementu na 
základě akcionářské dohody vlastní
ků a do vedení obchodního úseku byl 
jmenován zástupce jednoho akcioná
ře. V té době jsem dostal nabídku jít 

do oddělení investic, které mi bylo vel
mi blízké, protože jsem vzděláním i my
slí spíše technik. Můj otec se pohyboval 
v plynárenském průmyslu, i když spí
še v ekonomické sféře. Mám techniku 
a energetiku tak trochu v genech.

Kolik majitelů se vlastně v Pražské 
teplárenské vystřídalo?
Jak už jsem zmínil, zkraje devadesátých 
let šla Pražská teplárenská do privatiza
ce. V kuponové privatizaci si mohla ak
cie koupit i veřejnost, já jsem to tehdy 
udělal. Dokonce si ještě pamatuji, že 
jsem za kuponovou knížku hned v prv
ním kole získal 30 akcií. Dominantním 
akcionářem se tehdy staly Harvardské 
fondy společně s dalšími menšími sub
jekty. Pak se majitelé měnili přibližně 
v desetiletých cyklech. Další majitelé 

V KUPONOVÉ 
PRIVATIZACI JSEM 
ZÍSKAL TŘICET 
AKCIÍ PRAŽSKÉ 
TEPLÁRENSKÉ.

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.



pocházeli z Velké Británie a Německa, 
pak to byl Energetický a průmyslový 
holding (EPH), nyní je to Veolia. 

Přinesli zahraniční majitelé do firmy 
něco charakteristického pro svou 
mateřskou společnost?
Samozřejmě různé snahy zavádět no
vinky se tu objevily. Například jednu 
dobu existoval tlak, abychom provádě
li tzv. fresh eyes čili aby jeden zaměst
nanec „donášel“ na druhého v oblas
ti BOZP. Tehdy se podařilo vysvětlit, 
že to patnáct let po sametové revo
luci opravdu není dobrý směr. Musím 
však říct, že vedení tu bylo vždy odbor
né, nastavený směr udrželo a zároveň 
prosazovalo nové technicko-ekonomic
ké řízení na základě zadání akcionářů 
reagujících na vnější podmínky v ener
getice. Zároveň pozorně nasloucha
lo českým odborníkům z Pražské tep
lárenské, kteří tu byli vždy. Dnes jsme 
za rozhodnutí vedení z devadesátých 
let dostavit tepelný napáječ Mělník–
Praha, a tím nebýt zcela závislí na ply
nu, vděčni.

Ve které oblasti se Pražská 
teplárenská za uplynulých 30 let 
nejvíce změnila?
Nejvíce se podle mě asi proměnila tech
nická oblast, která ovlivnila život řady 
pracovníků. Zpočátku tu pracovaly více 
než dvě tisícovky zaměstnanců, třeba 
v blokové kotelně seděli na každé smě
ně dva lidé. Jak se technika modernizo
vala, začaly lidi nahrazovat tam, kde to 

bylo možné, řídicí systémy. Blokové ko
telny pak díky rozvoji Pražské tepláren
ské soustavy nahradily předávací sta
nice, které je možné na dálku ovládat 
z dispečinku. Kolegové z Třeboradic 
jsou dnes schopni monitorovat celou 
Prahu. Někdy ani zákazníci nechtějí vě
řit, že místo původní předávací stani
ce udělá stejnou práci „subtilní válec“, 
jak nám v dopise nové zařízení v domě 
s obavami popsal jeden doktor práv, zá
stupce SVJ.

Výrazně se také zlepšila kybernetic
ká bezpečnost systému. Dnes je řídicí 
systém napáječe oddělen od všech sítí, 
takže k němu neexistuje přístup přes in
ternet. Disponuje vlastní sítí, do níž mají 
přístup pouze definovaní pracovníci.

Které milníky považujete pro rozvoj 
teplárenství za klíčové? 
Historie teplárenství  se začala 
v Čechách psát v polovině dvacátých 
let, kdy se v Praze stavěly první paro
vody vedoucí z holešovické elektrárny. 
Zajímavé je, že když jsme je po skoro sto 
letech odpojovali, jejich železné části 
byly stále ve velmi dobrém stavu, což je 
dáno i dobrým provozováním. Rozvoji 
teplárenství právě v Holešovicích napo
máhal rozmach průmyslu v této lokali
tě – fungoval tu pivovar Pražan, výrob
ce nealkoholických nápojů Zátka, jatka 
a další provozy, které potřebovaly pro 
svou výrobu páru. Jak ale již v osmde
sátých a devadesátých letech jednotli
vé provozy zanikaly, pára přestala mít 
z pohledu provozního smysl.

K prudkému rozvoji teplárenského 
systému došlo v padesátých a šede
sátých letech minulého století, kdy se 
v Praze stavěla velká sídliště. V sedm
desátých letech se tyto zdroje rozese
té po sídlištích postupně napojovaly na 
větší zdroje a vznikaly lokální soustavy 
centrálního tepla, například Malešice, 
které napojily mj. Zahradní Město či 
Strašnice. Ty se pak propojily v průběhu 

deseti let do celé Pražské teplárenské 
soustavy. Posloupnost, zjednodušeně 
řečeno, byla: Jižní Město, Krč, Lhotka, 
Modřany, Petrovice a další. 

Za významný milník považuji také 
datum 1. ledna 2000, kdy vstou
pil v platnost energetický zákon, kte
rý s několika novelami platí dodnes. 
Nastavil povinné licence a postup
ně umožnil obchodování s elektrickou 
energií a plynem.

Jak jste zmínil, řada kotelen 
s ikonickými komíny už zmizela a na 
jejich místě vznikla nová výstavba. 
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->  
 Milan Trojan pracuje 
pro stejnou firmu už 
pětatřicet let. Dnes 

zastává post technického 
manažera Pražské 

teplárenské a technického 
ředitele regionu Čechy 

ve Veolia Energie ČR.

-> ->  
 Milan Trojan na 

stadiónu West Ham 
United FC, Londýn.

ŘADA KOTELEN 
S IKONICKÝMI 
KOMÍNY ZMIZELA.
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Nepodlehnete občas nostalgii po 
původních budovách?
Naštěstí mnoho komínů stále stojí a při
pomínají nám historii Pražské tepláren
ské. Ty skutečně ikonické pořád vidíte: 
v Malešicích stojí tři, v Michli dva… Já 
mám k historii silný vztah, zároveň ale 
vím, že pokrok nelze zastavit a my mu
síme držet krok s moderními techno
logiemi. Spíš jsem si někdy v minulos
ti povzdechl, pokud jsem měl pocit, že 
přímo ve firmě by se něco mělo vyvíjet 
jiným směrem. V poslední době jsem 
tu ale hodně spokojený, protože nové
mu majiteli a jím ustanovenému vedení 
se, myslím, povedlo znovu v lidech pro
budit týmového ducha. Vnímám, že za
městnanci jsou nyní daleko ochotnější 
pomáhat si a naslouchat i přání zákaz
níků a investorů nově se připojujících 
objektů.

Pražská teplárenská slaví 30. výročí 
a vy nejste sám, kdo s ní po celou tu 
dobu propojil svou profesní kariéru. 
Čím myslíte, že to je?
Potřebujeme velmi dobré odborní
ky. V energetice získáváte dovednos
ti opravdu mnoho let. Vážíme si lidí 
ochotných učit se, rozvíjet se a oni nám 
to oplácejí loajalitou. Důkazem dob
rých podmínek je i to, že ve firmě pů
sobí řada „dynastií“. Například táta 
Michael a syn Jakub Štěpánkovi půso
bí na stejném pracovišti v Michli, jejich 
práce se liší pouze tím, že jeden má na 
starosti Jižní Město a druhý Modřany. 
Michaelův bratr Petr je šéfem oddělení 

péče o zákazníky. Připomenu i Petra 
Zabloudila a jeho bratra Martina, kte
ří se také starají o distribuční zařízení 
PT, jejich otec zde pracoval dlouhá léta. 
Vedoucí závodu distribuce a služeb Jan 
Picka tu měl také svého otce. A v deva
desátých letech zde pracoval  můj otec, 
déle sloužící kolegové z financí na něho 
rádi vzpomínají.

Máte po těch letech stále chuť sejít 
se s kolegy po práci?
Jsme pořád skvělá parta a společné 
akce jsou velmi oblíbené. Viděl jsem 
to například nedávno, když se mluvi
lo o tom, kdo zůstane na směně, až se 
bude konat celofiremní akce k třicáté
mu výročí. Jsme ale nepřetržitý provoz 
a stejně jako na Vánoce a Silvestra pro
stě někdo sloužit na určitých pracoviš
tích musí. Když jsem byl mladší, účast
nili jsme se často sportovních turnajů, 
a to i v zahraničí, třeba v roce 2001 
v Drážďanech na turnaji organizova
ném tehdejším akcionářem GESO, já 
jako člen týmu malého fotbalu. Dodnes 
s úsměvem vzpomínáme, jak urputně 
jsme se do zápasů pouštěli.

Co byste společnosti popřál do 
dalších let?
Určitě mnoho spokojených zákazní
ků, a aby se nám vše povedlo tak, jak 
to máme připravené. Osobně jsem vel
mi smutný, pokud se nám něco nezda
ří. Vžiji se vždy do kůže zákazníka, který 
čeká na teplou vodu či topení a vlivem 
poruchy ji nedostane. 

3 NEJ MILANA TROJANA:

Co vám dělá NEJvětší radost?
Radost mi dělá, že Pražská 
teplárenská už tolik desetiletí 
úspěšně funguje a že si i v této  
nelehké době drží směr. To jsou 
důvody, proč mi každý den dává 
smysl přijít do práce.

Čím jste kolegy NEJvíce štval?
Když jsem začal vést v roce 1999 
obchodní útvar, prosazovali 
jsme s tehdejším obchodním 
ředitelem princip jedné tváře. 
Pod tím se skrývá myšlenka, 
že by k zákazníkovi měl 
stále hovořit jeden člověk. 
To, co dnes považujeme za 
samozřejmost, byla na přelomu 
tisíciletí novinka, kterou někteří 
kolegové, zejména z provozu, 
přijímali obtížně.

Co se vám NEJvíce povedlo?
Za svůj největší úspěch považuji 
vybudování Teploměrné služby 
v polovině devadesátých let. 
Ve své době jsme byli naprostá 
špička v oboru, což trvá další 
desetiletí. Povedlo se nám získat 
zařízení, které nebylo ani ve 
státních zkušebnách, například 
střídavé můstky pro zkoušení 
teploměrů. Zkušební zařízení 
pro vodoměry DN50 až DN150 
přivezené ze Švýcarska bylo v té 
době naprosto high-tech. Osobně 
jsem ho tehdy s kolegy v zahraničí 
přebíral. Dostali jsme ho složené, 
aby ho metrologické orgány 
mohly posoudit. Museli jsme si 
ho nafotit, abychom ho mohli 
rozebrat do posledního šroubku 
a potom ho zvládli sestavit. 
Mimochodem toto zařízení 
bylo tak dobré, že do dneška, 
samozřejmě se softwarovými 
úpravami a updatem řídicího 
sytému, funguje. 

Z posledních let pak rád 
vzpomenu na to, jak se nám 
s kolegy povedlo napojit 
oblast Holešovic na Pražskou 
teplárenskou soustavu včetně 
podchodu pod Vltavou a relativně 
bezproblémově přebudovat 
parovodní systémy na horkovodní 
v dolní a pak i horní oblasti 
Holešovic. Třešničkou na dortu 
je špičkový zdroj THOL4, naše 
výkladní skříň pro různé návštěvy.

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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NOVÝ PŘÍRŮSTEK  
DO TEPLÁRENSKÉ SOUSTAVY
BYTOVÝ DŮM
FRAGMENT

Fragment je architektonicky unikátní projekt nájemního 
bydlení investiční společnosti Trigema zasazený do nej
originálnější pražské čtvrti Karlín a navržený ateliérem 

Qarta ve spolupráci s Davidem Černým. Tvar budovy je poja
tý jako ležící figura obklopená dalšími figurami, tedy sochami 
a jejich fragmenty. Ty znázorňují podporu jednoho druhým. 

Představujeme vám další připojený objekt do 
teplárenské soustavy. A protože je opravdu 
originální, přinášíme vám k němu kromě základních 
informací i rozhovor s jeho tvůrci.

140 bytů
Bytový dům Fragment bude sloužit k nájemnímu 
bydlení, najdete v něm ale i kavárnu, restauraci, 
posilovnu, kadeřnictví, květinářství a další služby.

560 kW
Horkovodní potrubí vede mezi nohama velké sochy, 
předávací stanice je v majetku investora a bude 
sloužit jako bivalent k tepelnému čerpadlu s 30 vrty 
hlubokými 180 m. Instalovaný výkon 560 kW 
odpovídá předpokládané spotřebě 2 810 GJ za rok.

  
Budovu Fragment 
podpírá z východní strany 
čtyřiadvacetimetrová socha 
od Davida Černého.

V době uzávěrky časopisu 
se dokončovalo opláštění 
budovy. 
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Architekti vás považují za 
osvíceného developera, který 
neváhá spojit architekturu s uměním, 
i když ví, že to nebude levné. Co vás 
k této myšlence přivedlo? 
První myšlenka spojit náš developerský 
projekt s uměním vznikla, když jsme do
končovali dva bytové domy v Nových 
Butovicích, kterým jsme říkali SMART 
byty. Jako součást úprav veřejných 
prostor jsme chtěli mít na náměstí za
jímavou sochu a tu nám vytvořil David 
Černý. Vzniklo mezi námi přátelství 
opakovaně stvrzené u piva v hospodě. 
Hovořili jsme o tom, jaká je škoda, že 
současné moderní stavby v sobě nemají 
zakomponované umění. A po čase jsme 
se dohodli, že to zkusíme dělat tak, jak 
se to dělalo v minulosti, kdy se každá 
stavba vyšperkovala nějakým umělec
kým dílem. Budova Fragment je první 
velká budova, na níž spolupracujeme 
s Davidem Černým a architektonickým 
studiem Qarta už od počátku realizace.

Co byste popřál Pražské teplárenské 
k 30. výročí?
Jak se v současné době ukazuje, ener
gie jsou klíčové pro existenci naší civi
lizace. Proto bych chtěl popřát Pražské 
teplárenské, aby se jí dařilo udržet ná
klady na výrobu tepla v přiměřené míře 
a aby dokázala zákazníkům poskytovat 
finančně dostupné služby. Jsem optimi
stický v tom, že se zanedlouho situace 
na trhu s energiemi zlepší. 

vzniknout nějaká stavba v místě, kde 
by to dříve kvůli infrastruktuře neby
lo možné.

Co byste popřáli Pražské 
teplárenské k 30. výročí?
JŘ: Věřím, že Pražská teplárenská 
bude ve svém úsilí úspěšně pokračovat 
minimálně dalších sto let. Pochybuji 
totiž, že bychom do té doby přešli na 
jiné zdroje tepla. Centrální zdroje jsou 
tou pravou cestou i do budoucna. 
DW: Přeji jí, aby byla i nadále tak vstříc
ná a pozitivní jako u našich dvou spo
lečných projektů.

Socha Davida Černého váží přes 
30 tun. Museli jste kvůli ní svůj 
návrh nějak upravovat? 
JŘ: Když pracujete s umělcem od za
čátku, nemusíte žádný návrh posléze 
upravovat. Stavba a umělecké prvky se 
navzájem ovlivňují již od počátku. Díky 
tomu můžete dát projektu jednot
nou filozofii. Věděli jsme, že se o stě
nu bude opírat několik desítek tun vá
žící socha, a tak jsme tomu přizpůsobili 
základy a statiku budovy.

Proč jste Fragment od počátku 
budovali jako nájemní bydlení?
DW: Investor chtěl, aby dům zůstal 
dlouhou dobu zachován v dobrém 
stavu. A toho lépe dosáhnete, po
kud máte vlastnictví pod kontrolou. 
Nájemní bydlení se navíc stává tren
dem. Není potřeba byt vlastnit, de
sítky let platit hypotéku a přijít 
o flexibilitu.

Prozradíte nám k projektu 
nějakou zajímavost?
JŘ: Nedoufali jsme původně, že 
by se podařilo zrealizovat první ná
vrh, který jsme považovali za poměr
ně šílený. Poděkování tedy patří neje
nom investorovi, ale i stavitelům, kteří 
takto náročnou budovu zvládli posta
vit, a v neposlední řadě i městu Praha, 
jež bylo k našemu návrhu vstřícné.

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci 
s Pražskou teplárenskou?
DW: Pražská teplárenská nám hned 
několikrát vyšla vstříc. U  budovy 
Fragmentu v prostoru pro sochu kvůli 
nám přehodila smyčku, což nám uvol
nilo místo pro stavbu sochy. K úzké 
spolupráci došlo také na Proseku, kde 
jsme stoprocentně zastavěli celou ma
lou parcelu poblíž metra. Nová budo
va má tři podzemní podlaží, druhé 
podzemní patro jsme netradičně vy
užili pro vedení teplárenského potru
bí. Ukázalo se, že Pražská teplárenská 
umí přicházet s inovátorskými řešení
mi. Je skvělé, když díky spojení tech
nických odborníků a architektů může 

MAREK SOURAL
předseda představenstva společnosti 
Trigema

JIŘÍ ŘEZÁK A DAVID WITTASSEK
architektonické studio 
Qarta Architektura

ZEPTALI JSME SE…
DAVID ČERNÝ 
autor soch

Co byste prozradil o svých 
sochách umístěných u budovy 
Fragment?
Hlavní socha váží 35 tun, je 
vysoká 24 metrů, má pohyblivou 
hlavu a jmenuje se Lilith. 
Lilith je jméno první ženy 
biblického Adama. Zrozena byla 
z popela stejně jako Adam, tím 
symbolizuje rovnoprávnost mezi 
mužem a ženou. V této postavě 
tedy nacházíme známky první 
emancipace v lidské historii. Další 
sochy jsou inspirovány nedalekou 
Invalidovnou, kde jsou umístěny 
fragmenty soch. Takže je tu 
Adamova noha, kterou Lilith 
vykopl z ráje, a ruka archanděla 
Gabriela.

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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JAK JI NEZNÁTE
Vydejte se s námi tentokrát na zajímavá a možná i tak trochu utajená místa v Praze. 

  
Psychiatrickou léčebnu Bohnice 
stavěl v roce 1909 architekt 
Václav Roštlapil, autor například 
i Strakovy akademie na Klárově.

  
Uměleckou zahradu najdete 
pod Nuselským mostem a její 
historie je opravdu zajímavá.

POZVÁNKA

Zajímají vás další zvláštní místa 
v Praze? Máte rádi komentované 
vycházky? Mrkněte na  
www.prazskevychazky.cz nebo  
www. prahaneznama.cz.
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Nebudeme zastírat, že nás k těm
to tipům vedla čerstvě uzavře
ná smlouva o  rekonstrukci 

Psychiatrické nemocnice Bohnice. A za
čneme právě tam.

BOHNICE – PARK, KOSTEL 
A HŘBITOVY
Do bohnické psychiatrické nemocnice 
se můžete kdykoli vydat na procházku, 
v areálu má dokonce už rok šest zastá
vek autobusová linka 235. Celý bohnic
ký areál je chráněn jako kulturní památ
ka a jeho součástí je i rozsáhlý park. 
Když projdete administrativní budo
vou, naskytne se vám pohled na kostel 
svatého Václava. Cesta vlevo vede par
kem se vzrostlými stromy a v zeleni se 
tam ukrývají jednotlivé secesní pavilóny 
a hospodářské budovy. Dojdete-li až na 
západní konec parku, můžete si zven
čí prohlédnout budovy i výběhy slouží
cí k chovu koní pro místní hipoterapii. 
Pokud byste pokračovali branou ven 
kolem několika rodinných domků a za
hrádkářské kolonie, mohli byste dojít 
až ke hřbitovu bláznů i psímu hřbitovu.

Z kostela svatého Václava se stalo 
v letech 1951 až 1989 skladiště, nyní už 
se v něm ale pravidelně konají mše, se
tkání nad Biblí i kulturní akce. Mezi pa
cienty pavilonu 23 se traduje pověra, že 
pokud se chtějí dostat ve zdraví a plně 
zotavení ven z léčebny, stačí pohladit 
silně poškozeného českého lva na zá
kladním kameni kostela. Párkrát za den 
tam můžete někoho spatřit.

Bohnický ústavní hřbitov označova
ný jako hřbitov bláznů má rozlohu cca 
2,5 ha a fungoval až do roku 1963, od 
té doby pustl. Po roce 2013 se ho „ujal“ 
bohnický zastupitel a později místosta
rosta Jiří Vítek, který z něj s přáteli od
vezl asi 40 tun skládkového odpadu 
a odstranil náletové dřeviny. Hřbitov je 
aktuálně otevřený a chystají se i komen
tované prohlídky.

Vchod do zvířecího hřbitova na
jdete hned naproti ústavnímu hřbito
vu. Domácí zvířata se tady pohřbívala 
až do konce roku 2006. Na hřbitůvku 
o rozloze víc než půl hektaru stojí asi 

2 000 hrobečků a v prostřední části do
konce hromadný hrob pro laboratorní 
pokusná zvířata a pro zvířata, která ne
prožila šťastný život.

UMĚLECKÁ ZAHRADA
Přenesme se z Bohnic pod Vyšehrad, na 
adresu Čiklova 1706/13a. Dějiny tohoto 
kouzelného místa se začaly psát v roce 
1924. Tehdy zde začal provozovat svůj 
ateliér sochař Karel Novák. Založil za
hradu, která se stala výkladní skříní 
jeho práce i místem odpočinku mno
ha přátel a zákazníků až do znárodnění 
po roce 1948. Ve druhé polovině dva
cátého století prostor připadl Trnkově 
ateliéru. Po přesunu Krátkého filmu do 
nových prostor Barrandova zde vznik
lo staveniště pro výstavbu Nuselského 
mostu. Po buldozerové úpravě vět
ší části zahrady skončily trosky sochař
ských děl v  betonových základech 
mostní konstrukce. Bývalou sochař
skou dílnu, prostorný ateliér i zahradu 
na úpatí jižní stráně Nuselského údo
lí začal oživovat v roce 1992 Vojtěch 
Haluza, kterému pozemek patří. Po tři
ceti letech práce prostor letos v září 
otevřel veřejnosti.

DĚLNICKÉ OSADY V PRAZE
Naším posledním tipem na výlet po 
Praze jsou dělnické osady. Prakticky ne
návratně ztracena už je osada Buďánka 
v Praze na Smíchově. Založili ji v první 
polovině devatenáctého století důlní 
dělníci, nádeníci z okolních vinic a děl
níci ze vznikajících smíchovských tová
ren. Až do konce osmdesátých let dva
cátého století byla Buďánka specifické 
místo, kde bydlel například evangelický 
kněz Svatopluk Karásek, v jehož domě 
zkoušela skupina Plastic People of the 

Universe, a žil tady i básník Ivan Martin 
Jirous zvaný Magor. Zůstal tu ze všech 
domků už jen jeden jediný, ostatní 
zchátraly a spadly nebo jim zbyly v pod
statě jen obvodové zdi. Městská část 
Praha 5 tak dlouho čekala na bohatého 
investora, až je pozdě. Tak se tam zajdě
te podívat, dokud je na co. 

Částečně zachovalé zůstaly osady 
půvabné Rybáře v pražské Troji a Staré 
Střešovice, jejichž velkou část se bo
hužel podařilo zdemolovat nebo ne
vhodně přestavět. Oproti tomu ve 
Střešovičkách najdete původní atmo
sféru dělnické kolonie. 

Zvláštní kapitolu tvoří kolonie na 
Malvazinkách, která vznikla za první re
publiky nikoli jako kolonie dělnická, ale 
obecní. Podsklepené domky jsou prý 
uvnitř samé schodiště a u každého se 
zelená zahrádka jako dlaň. 

v|  Na zvířecím hřbitůvku v Bohnicích už se 
nepohřbívá, na procházku si tam ale zajít můžete.

->  
Osada Buďánka žila až 
do konce osmdesátých 

let specifickým 
undergroundovým 

životem.

MAGAZÍN PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
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Víte, že svoje účty za energie můžete razantně snížit i bez 
dalších investic? Stačí jen trochu změnit zažité návyky. Když 
budete dodržovat tato jednoduchá pravidla, nejen že snížíte 
spotřebu energií ve své domácnosti, ale díky některým se vám 
bude doma i lépe dýchat.

13 TIPŮ,
JAK DOMA UŠETŘIT 
NA ENERGIÍCH

1  ZHASÍNEJTE 
Nesviťte zbytečně na chodbách ani 
v místnostech, ve kterých to není 
potřeba. Přes den využívejte raději 
sluneční svit místo klasických světel. 
Můžete ušetřit až 1 400 Kč za rok.

2  VAŘTE S ROZUMEM
Vařením na odpovídající plotýnce 
a zakrýváním hrnců pokličkou 
uspoříte výrazné množství energie. 
Varnou konvici naplňujte tak, 
abyste neohřívali zbytečně velké 
množství vody. Ušetříte a nápoj 
připravíte rychleji.

3  ZAPÍNEJTE SPOTŘEBIČE 
AŽ PŘI NAPLNĚNÍ
Myčku, pračku a sušičku zapínejte, 
až když je zcela zaplníte. 

4  SUŠTE PRÁDLO NA 
SUŠÁKU MÍSTO V SUŠIČCE
Trvá to sice déle, ale nespotřebuje-
te žádnou energii, a ještě zajistíte 
dostatečnou vlhkost v bytě.

5  SNIŽTE SPOTŘEBU 
(NEJEN) TEPLÉ VODY 
Když si čistíte zuby, vypněte 
vodu. Místo koupání se sprchujte, 
můžete ušetřit až 8 200 Kč za 
rok. Při jednom koupání ve vaně 
spotřebujete tři- až čtyřikrát více 
vody než při sprchování. Spotřebu 
teplé vody snižují provzdušňovací 
sítka, tzv. perlátory.

6  SNIŽTE SPOTŘEBU 
ELEKTRONIKY
Vypínejte ze zásuvek přístroje, 
které nutně nemusejí být v poho-
tovostním režimu. Nenechávejte 
telefony a další elektroniku po 
dobití v nabíječkách, odpojujte ze 
zásuvek i nabíječky. Kromě úspory 
energie se vyhnete také bezpeč-
nostnímu riziku. 

7  S LEDNICÍ A MRAZÁKEM 
ZACHÁZEJTE CHYTŘE 
Optimální teplota v mrazáku 
je –18 °C, v lednici 5 °C. Lednici 
nepřeplňujte a neukládejte do ní 
teplé potraviny. Nestavte ji ke zdroji 
tepla ani tam, kam svítí celý den 
slunce. Pravidelně ji odmrazujte. 
Pokud je v lednici námraza vyšší než 
3 mm, zvyšuje se spotřeba energie 
dokonce až o 75 %. Lednici ani 
mrazák zbytečně neotvírejte.

?* Odvzdušnili jste topnou soustavu? 
Před začátkem každé topné sezóny byste 
měli odvzdušnit všechna topná tělesa 
v bytě či domě, a to několik dní po sobě 
a od nejníže položeného radiátoru.

Investice, které se vyplatí
Spotřebu energií v domácnosti 
můžete dále výrazně ovlivnit 
například výměnou starých 
spotřebičů za novější úspornější 
alternativy. Investice do moderních 
technologií lze z velké části pokrýt 
i státní dotací.

8  SNIŽTE TEPLOTU 
Snížením teploty o 1 °C uspoříte 
přibližně 6 % spotřebované energie. 
Pokud jste přes den v práci, snižte 
doma teplotu o 2 °C, můžete tím 
ušetřit až 2 700 Kč za rok. Když 
odjedete na déle, nařiďte termostat 
na 15 °C.

* výpočet pro byt o výměře 80 m2

9  ODSTRAŇTE PŘEKÁŽKY
Nepřekrývejte topení závěsy, 
nesušte na něm prádlo, nábytek 
(pohovku, křeslo) stavte do dosta-
tečné vzdálenosti. Pokud zbavíte 
radiátory všech nepotřebných 
překážek, zlepšíte cirkulaci tepla 
a ušetříte až 20 % za topení.

10  VĚTREJTE KRÁTCE
Díky správnému větrání budete mít 
doma zdravé klima, zamezíte tvorbě 
plísní a snížíte i náklady na vytápění. 
Ráno a párkrát přes den otevřete 
okna dokořán a větrejte intenzivně 
několik minut. Neregulujte teplotu 
v místnosti otevřením ventilačky.

11  UDRŽUJTE SPRÁVNOU 
VLHKOST VZDUCHU
V zimě by se měla vlhkost vzduchu 
pohybovat mezi 45 až 60 %, v létě 
mezi 40 až 55 %. V topném období 
používejte zvlhčovače vzduchu. 
Vlhkost naopak snížíte rychlým 
vyvětráním, používáním poklic při 
vaření a odsáváním par při vaření. 
Pravidelné, rychlé a intenzivní 
větrání omezí rosení oken.

12  NASTAVTE NIŽŠÍ TEPLOTU 
VODY NA MYTÍ I PRANÍ 
Ohřev teplé vody spotřebuje až 
30 % energie v domácnosti. Vodu 
ohřívejte na 45 až 60 °C. U praní je 
nejefektivnější program na 30 °C, 
maximálně 40 °C.

13  MYJTE NÁDOBÍ V MYČCE
Průměrná spotřeba vody na 
jeden cyklus mytí je 10 až 12 litrů, 
ručním mytím pod tekoucí vodou 
spotřebujete až 40 litrů vody. Mytí 
nádobí v napuštěném dřezu může 
být úspornější, ale hygienicky 
nevyhovující.
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Prvních dvacet

VYHRÁVÁ!
Vyluštěte tajenku křížovky, hned nám ji zašlete e-mailem 

a můžete se těšit na výhru. Ti nejrychlejší dostanou od 
Nadačního fondu Veolia pět hrnečků z kvalitního českého 

porcelánu dekorovaného autorským tiskem Ma Décor 
a patnáct deskových her Praha čistá.

Podmínky soutěže: Pět hrnečků a patnáct deskových her si rozdělí prvních dvacet luštitelů, kteří zašlou 
správné znění tajenky do 30. 11. 2022 na e-mail ptas@ptas.cz s předmětem „tajenka“.
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Společně 
vracíme 
vodu 
přírodě

Děkujeme, že pomáháte s námi.

→ eshop.nfveolia.cz

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

Nákupem dárků v našem 
e-shopu přispějete do veřejné 
sbírky na jejich záchranu.  
Od zahájení projektu jsme na 
tyto účely věnovali již 4,5 mil. Kč.

Naskenuj
mě!


