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Pražská teplárenská a.s. se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepelné energie a pečuje o tepelnou 
pohodu zejména obyvatel hlavního města Prahy.

Pražská teplárenská

Jste vyučen v oboru strojním nebo elektro?

Pak právě vás s radostí uvítáme v našich profesních týmech, které zajišťují provoz předávacích 
stanic a rozvodných tepelných zařízení v jednotlivých oblastech města.

ZAJISTÍME VÁM TRVALÉ A PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ!

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
ELEKTRIKÁŘ

Nabízíme i další výhody:
■ Zkrácenou pracovní dobu (7,5 hod. denně) 
■ 5 týdnů dovolené 
■ Nadstandardní systém zaměstnaneckých výhod a bohatý sociální program (13. a 14. mzda,  
15 000 Kč ročně ve formě příspěvků na pojištění, 6600 Kč v nepeněžních poukázkách,  
stravenky v hodnotě 90 Kč a řadu dalších příspěvků na sportovní aktivity a péči o zdraví…)

Více informací a nabídku dalších pracovních pozic najdete na stránkách  
www.ptas.jobs.cz nebo volejte na tel.: 266 752 154, příp. pište na nabor@ptas.cz.
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Vážení zákazníci, milí kolegové,

je tady letní číslo časopisu Teplo a v něm 
spousta zajímavostí a novinek, které se 
v Pražské teplárenské za poslední měsí-
ce udály, stejně jako informace o tom, 
co nás v nadcházejícím období čeká. 
Od února úspěšně funguje naše nová 
dceřiná společnost PT Koncept (str. 9). 

Zákazníkům z řad developerů nabízí 
optimální řešení v oblasti dodávek 
tepla, chladu a souvisejících služeb. 
Velký potenciál vidím zvláště v ener-
getickém managementu. Naši experti 
jsou schopni přinést klientovi kom-
plexní pohled na vytápění daného 
objektu i přispět k tvorbě samotného 
zadání. Díky tomu dosáhne v oblasti 
zásobování teplem významného sníže-
ní provozních nákladů.

Z loňských výsledků průzkumu zákaz-
nické spokojenosti (str. 6 a 7) mimo 
jiné vyplynulo, že Pražané vnímají 
naše služby jako spolehlivý, bezobsluž-
ný a bezpečný zdroj tepla a že osmde-
sát procent z nich je s našimi službami 
spokojeno. Zbývajících dvacet procent 
nám napsalo své podněty do online 
dotazníků. My se těmito náměty aktiv-
ně zabýváme a postupně je uvádíme 
do praxe.

Hlavní téma čísla jsme věnovali tra-
dičním odstávkám. Na stranách 14 až 
18 vysvětlujeme nejen to, proč a jak 
odstávky probíhají, ale přinášíme 
i detailní informace o tom, v jakých 
lokalitách je plánujeme a jak dlouho 
budou trvat.

A protože meteorologové předpoví-
dají horké a suché léto, nemohli jsme 
vynechat ani tip na super koupání. 
V tomto případě se jedná o vodní 
svět Jedenáctka na pražském Cho-
dově, který naše společnost zásobuje 
teplem. V jeho areálu najdete 25met-
rový bazén s pěti drahami, 42 metrů 
dlouhý tobogan i brouzdaliště pro 
nejmenší návštěvníky.

Krásné léto a pohodové prázdniny 
Vám přeje

Ing. Tomáš Sluka, Ph.D., obchodní ředitel

EDITORIAL

str. 4–5 str. 14–18

str. 8 str. 12
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TÉMA

Plavecký areál Jedenáctka VS najdete 
v Praze 4 na Chodově a je jedno, jestli se 
sem vydáte sami, s partnerem, přáteli, 
nebo rovnou s celou rodinou. O to, 
abyste se zde cítili dobře jak v zimě, tak 
v parném létě, se stará také Pražská tep-
lárenská, která do objektu dodává teplo. 
I o prázdninách je totiž potřeba mít teplo. 
„Ano, je to tak, i v létě dodáváme teplo. 
Objekt je napojen na centrální zdroj tepla 
v ulici Mírového hnutí dvěma přípojkami 
a v objektu se nacházejí tři výměníkové 
stanice s celoročním odběrem,“ objasňuje 
způsob dodávek tepla do objektu správce 
oblasti Eduard Dražan z provozu RTZ – 
oblast Jih Pražské teplárenské.

Jak se Jedenáctka vytápí?
Zdrojem tepla jsou celkem tři výmění-
kové stanice, které jsou napojené na 
horkovodní přípojku Pražské tepláren-
ské. „Vytápíme jimi velkou sportovní 
halu, plaveckou halu pro dospělé včetně 
zázemí a plavecký objekt pro naše 
dětské klienty včetně zázemí,“ vypočítá-

vá Libor Kmoníček, technik z odboru 
Správy budovy Jedenáctka VS.
Chod výměníkových stanic je plně au-
tomatický a je řízený systémem měření 
a regulace; v tomto případě počítačo-
vým programem novaPro Open.
Většina objektů Jedenáctky VS je vytá-
pěna celoročně pomocí podlahového 
topení, radiátorů a za přispění vzducho-
technických jednotek. Ideální teplota 
vzduchu v objektu (kromě bazénových 
hal) je v létě 22 °C, v zimě pak 27 °C.

Rozdíly v teplotě vody
Ať je venku třicet nad nulou, nebo 
v zimě minus deset, klidně se s vámi 

vsadíme, že teplota vody tady bude 
vždycky stejná. Ale pozor, nejde sázet 
jen na jedno číslo, i zde existují příjem-
né odchylky. Nejen mezi jednotlivými 
objekty, ale i samotnými bazény.
Pětadvacetimetrový plavecký bazén 
o objemu 400 m3 je nejstudenější a tep-
lota vody zde je stanovena na 27,2 °C. 
Proč? Vodní plocha je totiž určena pře-
devším k závodnímu plavání a je jasné, 
že se borci svým pohybem sami zahřejí. 
Kdyby voda měla víc stupňů, pořádně 
by se při plavání „zapotili“.
Ve víceúčelovém rekreačním bazénu 
o objemu 105 m3 se můžete během 
plavání i v klidu zastavit u kraje a třeba 
jen tak odpočívat položeni na hladině. 
Zima vám rozhodně nebude. Naměřili 
jsme zde příjemných 29,2 °C.
Vodu teplou „jako kafe“ potom zaru-
čeně najdete v dětském brouzdališti. 
Rozhodně se nemusíte bát, že tady vaše 
ratolesti nastydnou. Dětské brouzdali-
ště o objemu 8 m3 má stabilní teplotu 
vody 30 °C.

ZARUČENÝ TIP: 
Sázka na Jedenáctku

Pokud se potvrdí předpovědi o počasí, bude i letos v létě v Praze pěkně teplo. Když se ale 
„dostaví abnormální hic“, nemusíte jezdit hned k vodě do Měchenic. Spolehněte se na 

Jedenáctku VS, oblíbený plavecký areál. Nudit se zde nebudete. 

Spotřeba 
vody v areálu 

za rok 2017 28 100 m3

Spotřeba tepla v areálu 
za rok 2017 7450 GJ

Teplota vzduchu ve velké bazénové 
hale (pro dospělé) 31,5 °C

Plavecký bazén pro dospělé má pět drah
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UŽITEČNÉ 
INFORMACE 

Jak se sem dostanete

Před areálem je neplacené 
parkoviště s dostatečnou 
kapacitou. Dobrá je i dostup-
nost od metra trasy C, stanice 
Chodov, kde je Obchodní cen-
trum Chodov. Od OC Chodov, 
respektive dálnice z Prahy na 
Brno jsou to pouze tři minuty. 
 
Otevírací doba 

pondělí–pátek  
od 6.30 do 21 hodin  
sobota–neděle  
od 8 do 21 hodin

rekreační plavání, 42 metrů dlouhý 
tobogan s bezpečným dojezdem, brouz- 
daliště pro nejmenší návštěvníky a více-
účelový bazén s řadou atrakcí (vířivka, 
divoká řeka, chrliče, perličková lůžka 
a vodní hřib). Nechybí zde ani well-
ness provoz vybavený finskou a aroma 
saunou, parní lázní a ledovou studnou. 
Nedílnou součástí je příjemná odpočí-
várna s lehátky pro nezbytný odpočinek. 
Příjemnou atmosféru dodávají relaxač-
ní hudba a vonné esence. Pro návštěvní-
ky jsou připraveny saunové ceremoniály.

Kurzy plavání
Aqua Sport Club, provozovatel plavecké-
ho areálu, zde zajišťuje od pondělí až do 
pátku kurzy plavání pro děti i dospělé. 
Lekce plavání určené dětem od šesti 
měsíců probíhají v oddělené části dět-
ského plavání, kde jsou čtyři speciální 

nerezové bazény, v nichž je zajištěno 
splnění vysokých nároků na hygienu 
a teplota vody 31 °C. Děti plavou ve 
skupinkách, jsou rozdělené podle věku 
a dovedností. Větší děti přecházejí na 
kurz plavání do velkého, 25metrového 
bazénu, kde již trénují a zdokonalují si 
naučené plavecké dovednosti. Velký zá-
jem je také o individuální lekce plavání, 
které jsou jak pro děti, tak i pro dospělé 
plavce i neplavce.

Dětské párty v plavkách
Oblíbené jsou zde také oslavy. Nerezové 
bazény v dětské části je možné si rezer-
vovat pro dětskou párty, kdy program 
připraví zkušený instruktor. Po oslavě 
mohou děti pobýt ve velké herně a po-
chutnat si na občerstvení, které zajišťuje 
bistro plaveckého areálu. V případě 
zájmu je termín třeba rezervovat. 

Bezpečnost především
Někomu by se mohlo zdát, že teplá 
voda může být zdrojem nejrůznějších 
nebezpečných bakterií a infekcí. To 
je ale v 21. století v areálu Jedenáctka 
VS, kde používají nejnovější možné 
technologie, naprosto nemožné. „U nás 
na Chodově máme systém akumulač-
ních a pracích jímek, pískových filtrů, 
dávkování chemie včetně plynného 
chloru. Taktéž používáme UV lampy 
k odstranění vázaného chloru a systémy 
uzavřené recirkulace vody mezi jednot-
livými provozními soubory,“ popisuje 
zákulisí Libor Kmoníček. Jedenáctka VS 
disponuje také vysokokapacitními vzdu-
chotechnickými jednotkami rekuperací 
vzduchu a následným odvlhčováním 
bazénových hal.

Co vás čeká v Jedenáctce
Od svého otevření nabízí areál Jedenáct-
ky nepřeberné množství aktivit nejen pro 
jednotlivce, ale hlavně pro celou rodinu.

Letní prázdniny 2018
Na letní prázdniny 2018 je pro děti od 
čtyř let připraveno devět příměstských 
plaveckých kempů, ve kterých se děti 
zúčastní deseti plaveckých lekcí (vždy 
uzpůsobených každé skupince – děti 
jsou rozděleny podle věku i dovedností), 
mimo to si vytvoří něco hezkého, co si 
odnesou večer domů, a zacvičí si s ka-
marády. Obědy, svačiny a pitný režim 
jsou zajištěny po celý den.

Pro veřejnost
V areálu najdete 25metrový bazén s pěti 
drahami, které jsou během dne rozdě-
leny jak pro kondiční plavce, tak i pro 

Kolik stupňů má areál pro děti

V objektu, který je určen výhradně pro dětské plavání, se nacházejí dva 
bazény o objemu 43 m3 pro děti od tří let věku a dva bazénky o objemu 23 m3 
pro kojence a batolata do tří let věku. Ve čtyřech halách dětského plavání  
je teplota vody 31 °C, regulace teploty vzduchu je nastavena na 33 °C.

Relaxační zóna zahrnuje i saunový svět
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FOKUS

Dotazníková šetření přinášejí cenná zjištění pro zkvalitnění naší práce. Proto děkujeme 
těm, kteří na přelomu let 2017 a 2018 odpověděli prostřednictvím online dotazníku na 

naše otázky v rámci průzkumu spokojenosti. 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU
nás těší i zavazují

„Náš online průzkum navazoval na 
předchozí šetření. Většina zjištěných fak-
tů nebyla proto pro nás velkým překva-
pením,“ uvedl Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., 
vedoucí oddělení péče o zákazníky.
Zaměstnanci Pražské teplárenské 
v tuto chvíli již pracují s podněty Praža-
nů, které z šetření vzešly. Jako příklad 
lze uvést zavedení inovovaného modelu 
obsluhy zákazníků. Ten klade důraz na 
zintenzivnění proaktivní komunikace. 

Obyvatelům bytových domů není značka Pražská teplárenská lhostejná. Setkávají  
se s ní v každodenním životě. Dobré povědomí mají také o výhodách CZT.

• Náklady na teplo hodnotí většina jako přiměřené.

• Dvě třetiny obyvatel bytů tvrdí, že jsou napojeni na teplárnu.

• Centrální vytápění je podle Pražanů spolehlivé, bezobslužné a bezpečné.

Co si myslí obyvatelé bytů?
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CO DÁLE VYŠLO Z PRŮZKUMU?
Se službami Pražské teplárenské jsme v zásadě spokojeni, vzkazují Pražané. 
Jak konkrétně?

• Průměrná spokojenost zákazníků Pražské teplárenské dosahuje 79 %.

• Nejvyšší spokojenost byla vyjadřována s informovaností o letních odstávkách (90 %).

S ČÍM JSOU PRAŽANÉ SPOKOJENI?
Zákazníci jasně popsali faktory, které mají pozitivní vliv na jejich spokojenost 
se službami Pražské teplárenské. Jsou to:

• průběh poslední topné sezony
• zákaznická linka

• srozumitelnost faktur
• vyřizování reklamací

„Cílem je stav, kdy budeme znát potřeby 
každého našeho zákazníka a současně 
každý náš zákazník bude vědět, na 
koho se může obrátit v případě, že bude 
potřebovat vyřešit jakoukoliv záleži-
tost týkající se dodávek tepla, ať už po 
obchodní, či technické stránce,“ dodal 
Petr Štěpánek.
Protože z průzkumu mimo jiné vzešlo, 
že si Pražané přejí dostávat víc informací 
z Pražské teplárenské, byla zároveň pro-
hloubena spolupráce s médii zabývajícími 
se problematikou bydlení. „Zaměříme se 
na pravidelné zveřejňování praktických 
informací a osvětových článků v novinách 
a časopisech i na internetu. Budeme se 
tak snažit odstraňovat mýty a zakořeněné 
mylné představy o centrálním zásobování 
teplem,“ doplňuje Petr Štěpánek.

Jaké novinky si zákazníci přejí?
Celková spokojenost zákazníků Praž-
ské teplárenské dosahuje téměř 80 %, 
nicméně zákazníci navrhli, co by jim 
ještě více ulehčilo život.

• Uvítali by zasílání SMS, které by je 
informovaly o odstávkách, haváriích 
či novinkách.
• Ocenili by nabídku dalších zvýhodně-
ných služeb spojených s provozem byto-
vého domu, například prostřednictvím 
nějakého typu věrnostního programu.

• Přivítali by profesionální poraden-
ství v oblasti dodávek tepla a zpro-
středkování kontaktu na ověřené 
poskytovatele služeb spojených s vy-
tápěním (například na servisní firmy 
či společnosti zabývající se regulací 
otopných soustav). 
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ROZHOVOR

Pražská teplárenská představila v únoru dceřinou společnost PT Koncept. Jaké jsou její 
plány a strategické cíle pro nejbližší období, vysvětluje obchodní ředitel PT a předseda 

představenstva PT Koncept Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

Proč vznikla společnost PT Koncept?
Reagujeme na aktuální poptávku. Společ-
nost PT Koncept vznikla z toho důvodu, 
že zákazníci z řad developerů v dnešní 
době očekávají komplexní služby a my 
jim chceme nabídnout další doplnění 
služeb k dodávkám tepla z centrálního 
zdroje, např. energetický management. 
PT Koncept tak vlastně rozšiřuje portfolio 
služeb PT.

Dalším pilířem činnosti PT Koncept  
jsou dodávky tepla z jiných zdrojů…
Ano, i tady máme co nabídnout. Pokud 
není v konkrétní lokalitě možná dodávka 
tepla z našeho centrálního zdroje, zajis-
tíme ji z tepelných čerpadel, plynových 
kotelen, popř. kombinovaným řešením 
z více než jednoho zdroje tepla.

Jaké jsou ambice PT Koncept v oblasti 
dodávek energetického managementu?
Zde vidím velký potenciál. Energetický 
management je naší třešničkou na dortu. 
Naši experti jsou schopni jak přinést 
klientovi komplexní pohled na vytápění 
daného objektu, tak i přispět k tvorbě jeho 
zadání. To ve svém důsledku povede k op-
timalizaci nákladů na dodávky energií.

Znamená to, že dokážete zákazníkům 
splnit každé jejich přání?
Přesnější je, že jsme pro developery fle-
xibilním partnerem. Nechceme totiž jen 
pasivně přejímat hodnoty tepelných bilan-
cí tak, jak si je protistrana stanoví. Máme 
desítky let zkušeností v oboru a z toho ply-
ne, že jsme pro zákazníky profesionálním 
partnerem, který jim za všech okolností 
pomůže nalézt optimální řešení.

Vypočítat tepelné hodnoty tak, aby byl 
projekt co nejvíc efektivní, to už chce 
hodně zkušeností. A nejen odborných…
Mezi experty je známou věcí, že některé 
normy jsou již zastaralé, a tak se stává, že 
projektanti navrhují tepelné ztráty, které 
jsou příliš vysoké a neodpovídají dnešním 
standardům, zvyklostem a chování těchto 
objektů v současných podmínkách.  
PT Koncept se opírá o léta zkušeností 
společnosti Pražská teplárenská a při 
navrhování tepelných ztrát vychází z reál-
ných praktických zkušeností.

Jak často se vyplatí rozhodnout o podob-
ných investicích do technologií?
Obecně znamenají investice do techno-
logií, ať už jde o centrální zdroje tepla, 
plynové kotelny, nebo tepelná čerpadla, 
rozhodování na delší dobu. A když už 
dojde k takové investici, nedává smysl zva-
žovat jinou alternativu dříve než za deset 
patnáct let. Musela by nastat opravdu mi-
mořádná situace, aby se nově vybudovaný 
zdroj měnil dříve.

Z toho vyplývá, že ten, kdo s vámi bude 
svůj projekt konzultovat, by měl počítat 
s tím, že jde o dlouhodobější investici?
Přesně tak. Životnost takové technolo-
gie je minimálně patnáct let. Na druhé 
straně je úplně fér a v pořádku, pokud 
si zákazník během provozování konkrét-
ní technologie průběžně vyhodnocuje 
náklady na vytápění a kontroluje, zda 
odpovídají jeho představám a predikcím, 
které udělal na samém začátku.

Z jakých expertů je složený tým společ-
nosti PT Koncept?
PT Koncept se technicky opírá o zaměst-
nance Pražské teplárenské s širokým 
profesním zaměřením a čerpá z jejich 
dlouholetých zkušeností a profesní eru-
dice. Navíc jsme angažovali nové zaměst-
nance s obchodní zkušeností z energetiky, 
popř. z příbuzných odvětví.

Koho nabídka služeb společnosti  
PT Koncept osloví především?
V našem obchodním modelu nás zpra-
vidla zajímají bytové objekty, které mají 
více než 20 bytových jednotek, dále pak 
administrativní objekty a průmyslové 
areály. Nabídka služeb PT Koncept je 
určena pro investory nových objektů, ale 
spolupráci je možné navázat i v případě 
rekonstrukcí a úprav objektů stávajících. 
Každopádně platí, že PT Koncept svým 
produktovým zaměřením optimálně 
doplňuje systém centrálního vytápění, 
(primárně tam, kde ho nelze využít), 
u kterého jsme přesvědčeni, že se jedná 
o efektivní, spolehlivý a konkurence-
schopný způsob dodávek tepla.

Jaké byly první měsíce společnosti  
PT Koncept?
V současnosti se PT Koncept nachází ve 
fázi zpracovávání konkrétních nabídek pro 
možná partnerství v několika významných 
developerských projektech. Vzhledem 
k tomu, že prozatím nemáme s partnery 
uzavřeny obchodní smlouvy, nemohu být 
konkrétnější. První referenční instalace 
chystáme v průběhu tohoto léta. 

Naši 
experti jsou schopni 

přinést klientovi komplexní 
pohled na vytápění 

objektu.

TOMÁŠ SLUKA: 
Nabízíme klientům

řešení střižené na míru
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– NOVINKA –
Pražská teplárenská má 

novou společnost PT Koncept
PT Koncept, nová dceřiná společnost Pražské teplárenské, nabízí zákazníkům dodávku 

tepelné energie mimo stávající síť centrálního zásobování. 

Plynové kotelny
Odborníci z Pražské teplárenské umějí 
prostřednictvím společnosti PT Kon-
cept zajistit vybudování plynové kotelny 
pro dodávku tepelné energie. Může se 
jednat například o komplexní nabídku, 
která bude zahrnovat veškeré potřebné 
komponenty a zabezpečovací prvky 
podle platných norem pro bezpečný 
provoz kotelny příslušné kategorie. Vše 
je řešeno spolu se zákazníkem a záleží na 
rozsahu spolupráce, zda se bude jednat 
o dodávku na klíč, nebo dodávku pouze 
vybraných služeb.
Novou plynovou kotelnu zajistí PT Koncept 
na vlastní náklady společně s financová-
ním vybudování zdroje tepelné energie, 
vedením stavebního či jiného obdobného 
řízení, zápisy věcných břemen do katastru 

nemovitostí a dalšími administrativními 
činnostmi. Zajistí záruční i pozáruční 
servis, požadované revize i dálkový 
dohled. PT Koncept bude plynovou 
kotelnu provozovat, zajistí bezpečný pro-
voz, případné opravy a údržbu kotelny. 
V případě, že vlastníte nebo provozujete 
dosluhující kotelnu, nahradí ji novou 
technologií splňující nejpřísnější zákonné 
a ekologické požadavky.

Tepelná čerpadla
PT Koncept nabízí úsporné řešení 
dodávky tepelné energie do vašeho 
objektu. Dokáže využít odpadní teplo 
z technologických procesů, efektivně 
využít souběžnou výrobu tepla a chladu, 
případně tepelné čerpadlo provozovat 
společně s dodávkou tepla z centrálního 

zdroje vytápění. Pro tyto věci používá 
osvědčené i nejmodernější technologie 
zavedených výrobců tepelných čerpadel. 
Důraz je kladen především na kvalitu, 
spolehlivost a dlouhou životnost. Podle 
potřeb zákazníka je zvoleno nejvhodnější 
řešení s využitím energie čerpané ze 
země, vzduchu nebo vody.

Kombinovaná řešení
U nových projektů umíme využít výhod 
jednotlivých zdrojů dodávky tepelné 
energie a dodat zákazníkovi do objektu 
teplo i chlad. Vhodnou regulací zajistíme 
optimální využití jednotlivých zdrojů 
v tzv. bivalenci. Efektivním využitím
jednotlivých zdrojů tepelné energie 
dokážeme zákazníkovi optimalizovat 
spotřebu a výrazně snížit náklady. Další in-
formace najdete na: https://ptkoncept.cz/, 
info@ptkoncept.cz, tel.: 266 755 000.  

CO KTERÉ ČERPADLO UMÍ?

•   Tepelná čerpadla vzduch–voda 
jsou nejběžnější tepelná čerpadla 
odebírající teplo z okolního vzduchu. 
V letních měsících dokážou dům 
příjemně chladit. Výhodou proti jiným 
technologiím je příznivá cena, snadná 
a rychlá instalace.

•   Tepelná čerpadla země–voda jsou 
schopna využít teplo z vrtu na vašem 
pozemku a zajistit objektu nízkou 
spotřebu energie, dlouhou životnost 
a bezhlučný a bezúdržbový provoz.

•   Tepelná čerpadla vzduch–vzduch 
vynikají příznivou cenou a jednoduchou 
instalací bez nutnosti instalace topného 
systému. Tento typ tepelného čerpadla 
může sloužit i pro chlazení objektu. 
Nejmodernější technologie umožňuje 
využít speciální tepelná čerpadla pro 
přípravu teplé vody. Toto řešení je vhodné 
pro umístění v bytových domech, hotelech 
a ubytovnách. Zajistí dostatečné množství 
ekologicky ohřáté vody v celém objektu.
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UDÁLOSTI

Nejkrásnější místa Prahy 7 
jsou na fotografiích

Fotograf Jan Hodač si zamiloval Prahu 7. Tuto lokalitu už pár let prochází křížem krážem  
a fotí ty nejhezčí pohledy. Jeho projekt HolešoviceNOW můžete nyní vidět až do konce roku 

v restauraci Avion58 v Holešovicích. 

Je to třetí holešovické místo, kde se jeho 
fotografie objevily. Nejprve byly vystaveny 
ve Vnitroblocku, poté ve vestibulu sídla 
Pražské teplárenské a nyní budou až do 
konce roku ve zmiňovaném Avionu58. 
„Holešovice hned po Karlínu zažívají 
nyní svůj největší boom a rozmach. 
Snažím se tedy zachytit tohle jedinečné 
období jejich rozvoje, jak stavebního, 
tak kulturního,“ tvrdí Jan Hodač. A jaká 
jsou jeho nejmilejší místa? „Mám rád 

ulici Komunardů. Říkám jí Holešovická 
Avenue. Pak Classic 7, samozřejmě ho-
lešovickou Marinu, Prazeleninu u vody, 
kde pěstujeme zeleninu a máme v sezoně 
gril… A pak to mám rád okolo řeky, kde 
chodím běhat trasu Pražské Sedmičky,“ 
říká milovník Holešovic. Pokud je vám 
název HolešoviceNOW povědomý, je 
možné, že už jste soubor snímků v minu-
losti viděli. Jan Hodač svou výstavu takto 
pojmenoval záměrně. #HolešoviceNOW 

jsou totiž kódem, který připisují stovky 
lidí na Instagramu ke svým fotografiím. 
„Projekt se zrodil v roce 2015 na našem 
festivalovém Instagramu a odtud se roz-
rostl do reality a dvou velkoformátových 
venkovních výstav,“ vysvětlil fotograf Jan 
Hodač. Na financování souboru, který 
se označuje také jako obrazová kronika 
Holešovic, se finančně podílela rovněž 
Pražská teplárenská, která částečně při-
spěla na tisk fotografií. 
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22. ročník mezinárodního veletrhu 
technického zařízení, techniky prostře-
dí a technologií pro energeticky efek-
tivní budovy Aquatherm otevřel letos 
v Praze na přelomu února a března na 
čtyři dny své brány. Na výstavní ploše 
15 500 m2 bylo seřazeno 212 vystavovate-
lů z deseti zemí do čtyř hal.
„Oproti roku 2016 jsme se na Aquather-
mu význačně rozšířili. Kromě Pražské 
teplárenské jsme totiž poskytli prostor 
také pro představení naší nové dceřiné 
společnosti PT Koncept a její nabídky. 
Významnou měrou se pak prezentovala 
i naše sesterská společnost PT měření, 
která přiblížila formou ukázek histo-
rický vývoj měřicích zařízení,“ uvedl 
Ing. Bc. Pavel Maďar, vedoucí odboru 
prodeje tepla. Návštěvníci Aquathermu, 
kterých letos jenom z Prahy zavítalo na 
54 tisíc, se u expozice Pražské teplá-
renské zastavovali často. „Jsme rádi, 
že mezi mnoha návštěvníky našeho 
stánku byli jak stávající odběratelé 
z řad společenství vlastníků, bytových 
družstev i nebytového segmentu, tak 
hodně nových zájemců o napojení na 
naši Pražskou teplárenskou soustavu. 
Veškeré dotazy, které se týkaly různých 
oblastí smluvního vztahu pro dodávky 
tepelné energie, jsme se s kolegy snažili 
zodpovědět ihned na místě, a pokud 
to nebylo možné, odpovědi jsme zaslali 
bezprostředně po skončení veletrhu,“ 

řekl Pavel Maďar. Dotazy byly různé, 
nejvíce však směřovaly k možnostem op-
timalizace smluvního vztahu a k princi-
pu tzv. „výkonových“ smluv.

Jak hodnotíte Aquatherm?
„Jsme velmi spokojeni, že jsme po 
zkušenostech z roku 2016 přistoupili 
k rozšíření našeho expozičního prosto-
ru na veletrhu a rozhodli se pro repre-
zentativnější pojetí naší účasti, které je 
hodno jména a kvalit Pražské tepláren-
ské. Díky tomu jsme mohli mnohem 
lépe prezentovat na tomto fóru význam 
a kvalitu dodávek ze soustavy zásobová-
ní teplem naší společností včetně dal-
ších služeb poskytovaných společností 
PT Koncept a PT měření. Taktéž jsme 
rádi, že návštěvníků naší expozice bylo 
mnoho, byli aktivní, nebáli se zeptat, 
a věříme, že jsme dokázali na jejich 
dotazy i uspokojivě odpovědět. Zároveň 
si z připomínek, které zazněly, bereme 
důležitou zpětnou vazbu a víme nyní 

zase lépe, kam směrovat svou pozor-
nost na poli péče o zákazníka, neboť 
jeho spokojenost je i spokojeností naší. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
návštěvníkům naší expozice, všem 
kolegům, kteří se podíleli na přípravě 
a samotném zajištění naší účasti na 
ročníku 2018, a věřím, že se se všemi 
a řadou nových tváří potkáme i na dal-
ším ročníku veletrhu Aquatherm v roce 
2020,“ shrnul Pavel Maďar. 

Společnost Pražská teplárenská se po předloňském návratu na veletrh Aquatherm účastnila 
se svojí expozicí této významné akce i v letošním roce. Zatímco v roce 2016 šlo o návrat po 
dlouhé době a malý stánek o rozloze devět metrů čtverečních posloužil zejména jako „test“ 

zájmu, letos expozice Pražské teplárenské zabírala již čtyřnásobnou plochu. 

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ 
se prezentovala na veletrhu Aquatherm 2018

ZAJÍMAVOSTI

•   Na otázky jsme odpovídali přibližně  
32 hodin. 

•   Rozdali jsme přes 1100 kusů různých 
vydání magazínu Teplo.

•   Za dětmi putovalo přes 500 kusů 
omalovánek společnosti  
Pražská teplárenská a. s.

•   Příprava účasti zabrala několik  
desítek hodin.
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VÁŠ DOMOV

Stále větší oblibu si v poslední době 
získávají indukční desky. Princip jejich 
fungování je založen na předávání tepla 
přímo do dna hrnce, nikoli nejdříve na 
plotýnku a poté na hrnec, jako je tomu 
u ostatních typů varných desek.
Takové vaření je nejen úsporné, ale 
i rychlé. Problémem už není ani cena 
(indukčních desek a hrnců), která možná 
v počátcích této technologie zájemce 
o indukci odrazovala.

Rychle chladnou
Desky se navíc umějí přizpůsobit velikosti 
hrnce, takže nedochází k plýtvání ener-
gií do okolí. Po vypnutí plotýnky proto 
indukční deska rychle chladne, čímž se 
snižuje riziko popálení.
Nízká spotřeba energie je dnes velmi sil-
ným argumentem při výběru jakéhokoli 
spotřebiče. U indukce není tato skuteč-
nost vyvážena nutností slevit z dalších 
požadavků. I při nízké energetické nároč-
nosti totiž nabízí moderní, tedy přede-

vším rychlý způsob přípravy jídel. Napří-
klad v tom, za jak dlouho indukční deska 
ohřeje litr vody (třeba na těstoviny), s ní 
nemůže jiná technologie soupeřit. Není 
to dáno ničím jiným než technologií, na 
jejímž principu indukce funguje a která 
zajišťuje maximální využití energie. Pod 
sklokeramickou deskou je ukryta indukč-

ní cívka se silným magnetickým polem, 
které působí přímo na kovové dno hrnce.
Není nad to připravit si jakýkoli pokrm 
o poznání rychleji, než bylo zvykem. A je-
-li třeba, i tuto základní rychlost lze ještě 
zvýšit. Indukční desky jsou standardně 
vybaveny funkcí maximálního výkonu. 
Výkon varné desky můžete pak snadno, 
rychle a také velmi přesně regulovat. 

Jeden dotek vyřeší vše
Stačí již jen dotek prstem. Rychlost 
a přesnost jsou přitom doprovázeny 
flexibilitou, dalším nárokem moderní 
doby. Ta se u indukce stále zdokonaluje. 
Zatímco vždy se indukční varná plocha 
přizpůsobila velikosti varné nádoby, 
dnes už některé desky nabízejí i propo-
jení jednotlivých varných zón tak, že lze 
pohodlně vařit například v podlouhlé 
nádobě či velkém zavařovacím hrnci.
Indukční desky jsou schopné poznat 
přítomnost nádoby, a tak pokud ji z desky 
sundáte, dojde k automatické deaktivaci 
varné plochy. Co se týče nádobí, nemů-
žete na indukční desce použít sklo nebo 
keramiku. Z kovů přirozeně nefungují 
ani měď, hliník nebo mosaz. S klasický-
mi nerezovými hrnci, které používáte 
na plynu či jiném typu „elektřiny“, si 
indukce rozumět bude, takže není nutné 
vyměňovat doma hned všechno nádobí. 
Indukce se hodí i pro litinu. 

Vaření na indukci je v porovnání s ostatními technologiemi velmi mladé a za tři desetiletí, 
co je na světě, získalo velkou popularitu. Pojďme si povědět, co je na něm tak zázračného.

CHYTRÉ VAŘENÍ 
v 21. století je snadné

Doba přípravy: 10 minut Počet osob: 2
• 2 rajčata 
• 1 lžička sekaných kaparů
• 1 lžíce zelených oliv
• 1 drcený stroužek česneku
• trochu chilli pasty
• hrst čerstvé sekané bazalky
• 3 lžíce olivového oleje
• sůl
• krátké těstoviny 

Postup: Promíchejte 2 nadrobno 
pokrájená rajčata, lžičku sekaných 
kaparů, lžíci zelených oliv pokrájených 
na plátky, 1 drcený stroužek česneku, 
trochu chilli pasty, hrst čerstvé sekané 
bazalky, 3 lžíce olivového oleje  
a osolte. Uvařené krátké těstoviny 
promíchejte s rajčatovou směsí.  
Ihned podávejte.

Těstoviny s rajčatovou salsou
Ti, kdo používají indukci, si pochvalují, jak se na ní rychle ohřeje voda na těstoviny, 
proto vám přinášíme i jeden letní recept.

André-Marie Ampere
A JEHO ELEKTROMAGNETISMUS
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Přestože byl Ampère matematik, proslu-
lým se stal díky svým objevům v oblasti 
fyziky. Zabýval se zejména magnetismem 
a vybudoval základy elektrodynamiky. 
21. dubna 1820 učinil dánský přírodní 
filozof Hans Christian Ørsted překvapi-
vý objev, když si sestavoval jakýsi přístroj 
pro demonstraci během přednášky. 
Mezi pomůckami, které se chystal 
použít, byla magnetická střelka kompa-
su, několik drátů a baterie. Zpočátku 
střelka kompasu ukazovala k severu, 
v souladu se zemským magnetickým 
polem. Když však Ørsted pustil do drátů 
elektrický proud, všiml si, že střelka se 
dala do pohybu, a okamžitě si uvědomil, 
že elektrický proud vytváří magnetické 
pole. Po třech měsících experimento-
vání Ørsted se svým zjištěním seznámil 
vědeckou společnost. Vyvolalo to mimo-
řádný ohlas, neboť do té doby se mělo 
za to, že elektřina a magnetismus jsou 
dvě naprosto odlišné přírodní síly. 

Sled siločar
Magnetické pole si můžete představit 
jako sled siločar, přičemž síla magne-
tického pole závisí na jejich hustotě. 
Vědci po celém světě rychle začali 
vlastní výzkum elektromagnetismu. 
Šest měsíců po zveřejnění Ørstedova 
objevu francouzský matematik a fyzik 
André-Marie Ampère předvedl, že dva 
dráty vedoucí elektrický proud se mo-
hou přitahovat nebo odpuzovat stejně 

jako běžné magnety – v závislosti na 
tom, jakým směrem je v každém z obou 
drátů veden elektrický proud. Ampère 
rovněž sestavil rovnici, jejíž pomocí 
ukázal, jak se síla elektromagnetického 
pole mění v závislosti na síle elektrické-

ho proudu a vzdálenosti od drátu.
Později zjistil, že solenoidní cívka, 
kterou protéká elektrický proud, vyvo-
lává magnetické účinky. Cívka volně 
zavěšená nad vodičem se totiž orientu-
je jako magnetka. Vyslovil proto názor, 
že i v permanentním magnetu vyvolává 
magnetické pole uzavřené proudy.
Ampère navrhl vztah, podle kterého 
lze vypočítat velikost magnetické síly, 
která působí na vodič. 

Pravidlo levé ruky
Směr této síly se dá docela jednoduše ur-
čit podle Flemingova pravidla levé ruky, 
které zní: „Položíme-li otevřenou levou 
ruku na vodič tak, aby prsty ukazovaly 
směr proudu a indukční čáry vstupovaly 
do dlaně, ukazuje odtažený palec směr 
síly, kterou působí magnetické pole na 
vodič s proudem.“ Ampèrova práce Teo-
rie elektromagnetických jevů, odvozená 
výhradně na základě pokusů, se stala 
základem nové oblasti fyziky – elektro-
dynamiky. Dále se věnoval i zemskému 
magnetismu a pohybu Země kolem 
Slunce. Ampèrovo jméno bylo na vědec-
kém kongresu v Paříži stanoveno jako 
označení základní jednotky elektrické-
ho proudu. Jeho příjmení nese měsíční 
hora Mons Ampère v pohoří Montes 
Apenninus. Je také jedním ze 72 vý-
znamných mužů zapsaných na Eiffelo-
vě věži v Paříži. A pod jeho jménem se 
koná v Brně veletrh elektrotechniky. 

André-Marie Ampère

Francouzský matematik a fyzik, 
tvůrce matematické teorie elektro-
magnetismu. Jeho teorie se staly 
podkladem dalších významných 
vědeckých úvah o elektřině a mag-
netismu v 19. století a inspirovaly 
objevy vědců, jako byli Faraday, 
Weber, Maxwell či Thomson.

TELEKOMUNIKACE
S vynálezem telegrafu ve čtyřicátých 
a telefonu v sedmdesátých letech 
19. století začali lidé využívat magnetis-
mus k posílání a přijímání zpráv.

ELEKTRIFIKACE
Elektromagnetické generátory a transfor-
mátory byly v první polovině 20. století 
v mnoha zemích použity k elektrifikaci, 

tedy umožnily generovat a rozvádět elek-
trickou energii ve velkém měřítku.

DOPRAVA
Elektrické vlaky a elektromobily pou-
žívají vysoce výkonné motory. Vlaky 
maglev mají ve spodní části elektromag-
nety, které odpuzují elektromagnety na 
kolejích, díky čemuž se vlak nad tratí 
vznáší.

Ve třinácti poslal André-Marie Ampère, budoucí fyzik a matematik, do Académie de Lyon 
svou první vědeckou práci. Ve čtrnácti letech přečetl dvacetisvazkovou francouzskou 

Encyklopedii. Jeho cesta ke světovým objevům ale nebyla snadná. 

André-Marie Ampere
A JEHO ELEKTROMAGNETISMUS

`

VÝZNAM ELEKTROMAGNETISMU

Kovové jádro

Magnetické pole
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Letní odstávky jsou pro Pražskou teplárenskou významné. Plánování začíná už zhruba rok před 
jejich samotnou realizací, kdy je pro největší akce zahájena projektová příprava. Některé části 
Pražské teplárenské soustavy (PTS) je právě v létě potřeba zrevidovat. Proč tomu tak je, nám 

vysvětlil Ing. Milan Trojan, vedoucí odboru investic a údržby. 

KAŽDÁ ODSTÁVKA 
JEDNOU SKONČÍ

TÉMA

Na rozvody Pražské teplárenské soustavy 
je v současné době napojeno 225 000 bytů, 
odstávky se letos v létě budou týkat méně 
než poloviny z nich. Někteří zákazníci 
považují odstávky za zbytečné. V okolí, 
kde bydlí, není mnohdy nic rozkopáno, 
žádný výkop nevidí. „Velké stavební práce 
budeme letos – a příští dva roky – dělat 
například v Drahobejlově ulici v Praze 9, 
takže zde je lidé budou sledovat z okna 
v přímém přenosu. Naopak v oblasti 
Kobylis lidé nic neuvidí, protože samotná 
oprava potrubí bude probíhat jinde – 
konkrétně v Přemyšlenské a Čumpelí-
kově ulici o několik kilometrů dál. Celá 
Pražská teplárenská soustava je svým 
způsobem ohromné dílo, které je ukryto 
pod povrchem,“ popisuje Milan Trojan. 
„Vybudovali ho naši předchůdci a má vý-
znamný podíl na podpoře života obyvatel 
Prahy. To je zavazující, abychom k udržo-
vání přistupovali odpovědně,“ dodává.

Termíny odstávek
Odstávky se samozřejmě plánují na letní 
měsíce. Důvodem je výrazně menší do-
pad na zákazníky i obyvatelstvo a dále 
skutečnost, že v případě opravy velkých 
napáječů lze pro dočasnou dodávku 
užít menší dimenze provizorního vede-
ní. To umožní snížit náklady prací. Jak 
už jsme uvedli, celá soustava je náročné 
technické dílo. Odstávky je tedy nutno 
naplánovat tak, aby navazovaly jedna 
na druhou. Dříve se odstavovala severní 
a jižní část Prahy, dnes se odstavují jen 
lokality, kde revize právě probíhají. Dří-
ve byly pravidlem i třítýdenní odstávky, 
jejichž účelem ale bylo čerpání dovo-
lených zaměstnanců. Je nutno zopako-
vat, že úkolem odstávek je co nejlépe 
připravit PTS na další topnou sezonu, 
a předejít tak nepříjemným poruchám 
v zimním období.

Jak se plánují samotné termíny odstávek?
„S letošními plánovanými pracemi skon-
číme na přelomu října a listopadu, kdy 
už topná sezona bude v plném proudu. 
Dlouhodobě plánované odstávky pro 

DŮVODY ODSTÁVEK
Podle toho, proč jsou některé lokality 
odstavovány od dodávek tepelné energie 
pro přípravu teplé vody, se dělí do tří 
kategorií:

•   Do první kategorie patří odstávky, které 
se připravují v dlouhodobém horizontu. 
Zařízení se blíží k hranici své životnosti, 
a tak nastal čas ho kompletně vyměnit. 
Skládá se to z desítek akcí, obnášejících 
stovky výměn potrubí.

•   Do druhé patří odstávky, které se týkají 
míst, kde došlo v uplynulé topné sezoně 
k odstranění okamžité poruchy. Fungoval 
dál přenos tepelné energie, když porucha 
vznikla například při mrazech. Sem se 
technici vracejí, aby opravu dokončili  
v potřebné šíři.

•   Do třetí spadají plánované opravy, které 
zahrnují revize. Opravy a výměny náplní 
se dělají v pravidelných termínech, které 
jsou známy již rok předem. Tyto opravy 
jsou typické hlavně pro zdrojové části 
soustavy.

Letošní zahájení odstávek v Holešovicích v Šimáčkově ulici

Oprava předizolovaného potrubí 
ve Strašnicích v roce 2017
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Klienti Pražské teplárenské si zvykli efektivně využívat zákaznický portál a ohlasy potvrzují, 
že projekt funguje k jejich spokojenosti. 

rok 2019 začínáme projektovat již nyní, 
do konce letošního roku pak připra-
vujeme další akce, do plánu totiž ještě 
zařazujeme poruchy nahodilé a neoče-
kávané, které se stanou v průběhu topné 
sezony. Je to nekonečný koloběh skláda-
jící se z projektování, připomínkování 
i samotného schvalování dokumentace, 
podle které se už v lednu a únoru začne 
připravovat proces schvalování akcí na 
daný rok,“ vysvětluje Milan Trojan.

Jak vzniká havárie
Klasické technologie, které byly používá-
ny od 60. let, dnes tvoří převážnou část 
páteřních sítí a prakticky všechny sídlištní 
rozvody budované v 60. až 80. letech 
minulého století. Od 90. let se zaváděly 
nové technologie výstavby sítí, tzv. pře-
dizolované potrubí (PIP). Tyto tech-

nologie se významně liší, tudíž různé 
jsou i způsoby, jak může dojít k jejich 
poruše. Obě technologie řeší výrazně 
jiným způsobem dilataci (prodlužování 
a smršťování potrubí – pozn. redakce). 
Tomu se ale budeme věnovat v dalších 
číslech magazínu.
K poškození klasicky uloženého po-
trubí dochází tehdy, když jeho izolaci 
naruší zemní vlhkost. Přímým půso-
bením této vlhkosti či přímým půso-
bením kapek vody dojde ke ztenčení 
potrubí (tloušťka činí od 7 do 12 mm 
dle dimenze), následně je působením 
vysokého tlaku společně s teplotou 
proraženo a tím vznikne netěsnost.
Současně používaná technologie PIP 
je založena na jiném principu: potrubí 
mají polyetylenový obal, který je vypl-
něn polyuretanovou pěnou, což obojí 
chrání samotné kovové potrubí. Tyto 
komponenty jsou uloženy v pískovém 
loži. Polyetylenový obal má zabránit 
působení všudypřítomné zemní vlh-
kosti. Pokud ovšem voda tuto překážku 

překoná, začne se polyuretanová pěna 
postupně odpařovat. Konstrukční 
celek, který tvoří pískové lože a vlastní 
PIP, se začne v zemi hýbat v rozporu 
s původními předpoklady projektan-
ta, což zpravidla způsobí, že potrubí 
někde praskne. I tyto technologie se 
však neustále vyvíjejí, výrobce přišel 

postupně s novými typy spojek, jako 
jsou tzv. dvojité spojky, elektrospojky.

Kde všude práce probíhají
Letos finišuje příprava pro poslední 
etapu obnovy parovodního potrubí 
za horkovodní v oblasti Bubnů. Již po-
čátkem května jsme zahájili práce v Ši-
máčkově ulici, do poloviny září budou 
práce postupně probíhat v obdélníku 
daném ulicí Strojnickou na severu, na 
jihu nábřežím Kapitána Jaroše a na 
obou delších stranách ulicemi Dukel-
ských hrdinů a Bubenskou. 

Které pražské lokality letos odstávky 
čekají, najdete podrobně na následují-
cích stranách. 

Ing. Milan Trojan Oprava tepelného napáječe DN 600 přes 
areál Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady v roce 2017

Klientům se líbí zejména pohodlná 
možnost stažení faktury ve formátu PDF 
a také to, že uživatelům portálu jsou 
zasílány informace o odstávkách  
(a případných haváriích) e-mailem – bez 
nutnosti se do portálu přihlašovat nebo 
jinak aktivně informace vyhledávat. Zá-
kaznický portál je totiž naprogramován 
pro užívání přívětivým  

a jednoduchým způsobem. „Nezazna-
menali jsme prakticky žádné dotazy ke 
způsobu ovládání či orientaci na portále. 
To nás těší, protože naším cílem bylo vy-
tvořit ho přehledný, snadno ovladatelný,“ 
uvedl Václav Pechek, do jehož kompeten-
ce portál ve společnosti spadá. 
Zákazníci se o nový nástroj zajímají 
a aktivně se do něj hlásí. Vytvořila se 

již skupina uživatelů, která s portálem 
pracuje pravidelně, například každý 
měsíc přes něj zadává samoodečty. 
Zákaznický portál nedávno přivítal tisí-
cího uživatele. Stal se jím Ing. Jiří Bureš 
ze společnosti Finley Engineering 
Group International, který od Pražské 
teplárenské získal jako poděkování 
dárkový balíček. 

Portál informuje
také o odstávkách

Někteří 
lidé mohou sledovat 

odstávky přímo 
z okna.
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AKTUALITY

Při práci je dodržováno pravidlo, že 
odstávka v určité lokalitě nemá přesáh-
nout sedm dní, což ale bohužel vždycky 
nejde. Zároveň odstávky plánujeme 
tak, aby jejich termíny zasahovaly 
Pražanům jen do jednoho víkendu. 
Odstávky se snažíme naplánovat také 
s ohledem na státní svátky. Letos se to 
podařilo například v případě oblasti 
Michle. Odstávka zde začíná 29. června 
a končí 4. července, takže se místní mo-
hou spolehnout, že jim během sváteč-
ních dní teplá voda už zase poteče.
Delší odstávka čeká obyvatele Černého 
Mostu, tam letos potrvá 16 dní: v ter-
mínu od 10. do 23. července. Jde totiž 
o velkou a technologicky náročnou 
stavební akci. Bude se opravovat něko-

lik set metrů primárního tepelného 
vedení a také dokončovat oprava poru-
chového napáječe. Proto termín opravy 
zahrnuje mimořádně také dva víkendy. 
Pražané naštěstí mají dost času se na 
tuto situaci připravit, zásobovat tak 

velkou lokalitu, jako je Černý Most, 
náhradními zdroji bohužel nejde.
Podobně na tom budou obyvatelé 
v Čakovicích v oblasti Třtinové ulice, 
kde bude odstávka bez provizorního 
vedení trvat od 13. do 28. srpna.
Naopak v oblasti kolem Křenické, 
kde bude odstávka centrálního 
tepelného zdroje rovněž probíhat 
z důvodu rekonstrukce rozvodných 
tepelných zařízení (RTZ), obyvatelé 
nic nepocítí. Pražská teplárenská to-
tiž využije pro vytápění LTO kotelnu, 
která bude po čtrnáct dní zásobovat 
oblast této ulice.

Přerušení dodávek z Mělníka
Základním „stavebním kamenem“ 
termínů odstávek je přerušení dodáv-
ky z tepelného napáječe z Elektrárny 
Mělník ve dnech 10. až 16. července. 
Tímto největším horkovodním potrubím 
ve střední Evropě o průměru 1,2 metru 
proudí do Prahy v zimě až 650 MW tep-
la, které doputuje do 225 tisíc pražských 
domácností.
Pražská teplárenská soustava začíná 
v Třeboradicích, kam přicházejí dodáv-
ky ze zmiňovaného tepelného napáječe 
Elektrárny Mělník, a potom její trasa 
pokračuje přes Čakovice, Letňany, 
Prosek do Bohnic, kolem Ďáblic přes 
Černý Most, Malešice až do Modřan.
Na některých místech musí letos z tech-
nologických důvodů dojít k dvojí od-
stávce, a to kvůli instalaci provizorního 
potrubí a jeho následnému přepojení 

Není v Praze lokalita, kde by jednou za čas nedošlo k letní odstávce. Jak budou vypadat odstávky  
v roce 2018, vypočítává Ing. Milan Trojan, vedoucí odboru investic a údržby Pražské teplárenské.

LETNÍ ODSTÁVKY 2018
Trvají v průměru sedm dní

Lokalita První termín Druhý termín
Bohnice a Kobylisy 10.–16. 7. 25.–26. 8. 
Olšanská 10.–12. 7. 22.–24. 8. 
Topolová 18.–24. 7. 13.–14. 8. 
Novorossijská 29. 6.–11. 7. 23.–24. 8. 
Adamovská 1.–2. 6. 23.–24. 8. 
Černý Most I 10.–25. 7. 28.–29. 8. 
 
O přesných termínech včas informujeme smluvní odběratele

Velké odstávky 2018

Rekonstrukce šachty včetně přechodu z klasického na předizolované potrubí
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na definitivní. Půjde o tyto oblasti: 
Bohnice a Kobylisy, Žižkov, Strašnice, 
Vršovice, Nusle a zmiňovaný Černý 
Most. Například na Žižkově se jedná 
o obnovu potrubí HV DN 300 v délce 
několika set metrů kolem Třebešína 
a druhá etapa opravy PTV DNV 200 se 
uskuteční v Olšanské ulici. V Přemyš-
lenské ulici se bude opravovat potrubí 
DN 500 z roku 1970, které zásobuje 
oblast Kobylis, Bohnic a Čimic.

Přepojování horních Holešovic
Samotnou a významnou kapitolou 
je připojování horních Holešovic na 
Pražskou teplárenskou soustavu, které 
začalo už v průběhu května. Před-
mětem prací bude oblast mezi ulicí 

Dukelských hrdinů a Bubenskou. Akce 
je složena ze tří etap: obnova RTZ 
Šimáčkova, obnova RTZ Schnirchova 
a obnova RTZ Partyzánská. Dojde zde 
k přeměně parovodních sítí na horko-
vodní s cílem snížení ztrát na potrubí 
technologicky zastaralé konstrukce. 
Jde o postupnou obnovu několika kilo-
metrů mezi ulicemi Dukelských hrdinů 
a Bubenská. Podrobný rozpis termínů 
pro jednotlivé ulice najdete v tabulce.
Na častou otázku, zda některá 
odstávka skončí dřív, mají v Pražské 
teplárenské také odpověď: Termíny 
odstávek jsou závislé na technologicky 
nejnáročnější práci, která určuje délku 
samotného přerušení dodávek tepla  
a teplé vody. Když se toto období po-

daří montérům zkrátit, je možné, že se 
ostatní práce stihnou dříve a odstávka 
i dříve skončí – o to se samozřejmě 
snažíme vždycky. 

Okolí ulice Termín odstávky 
Šimáčkova 1.–14. 6. 
U Smaltovny 14.–28. 6. 
Veletržní 28. 6.–12. 7. 
Heřmanova 12.–26. 7. 
Strossmayerovo nám. 29. 7.–9. 8. 
Bubenská jih a sever 9.–23. 8. 

Obnova horních Holešovic 2018

Od letních odstávek si letos odpočinou 
Pražané, kteří bydlí například v těchto 
lokalitách: Prosek, Kbely, Letňany, 
Čakovice (kromě oblasti za Třtinovou), 
Karlín, Invalidovna, Malešice, 
části Vršovic, Žižkov kolem Jarova 
(kromě okolí Olšanské), Lhotka, Krč, 
Novodvorská, Skalka (až po metro 
Skalka), Jižní Město napravo od dálnice 
směrem na Brno a velká část Modřan.

A dobrá zpráva na závěr

KALENDÁŘ ODSTÁVEK

Aktuální seznam odstávek najdete na webu 
www.ptas.cz a všechny potřebné informace 
jsou uvedeny také na zákaznickém portále. 
O konkrétních termínech odstávek je každý 
smluvní partner informován v dostatečném 
předstihu zejména v průběhu května  
a června.

Oprava horkovodu v ulici Olšanská v roce 2017



AKTUALITY

Pro případ, že byste potřebovali více informací, přinášíme základní mapku odstávek 
v letošním létě a užitečné kontakty.

Kontakty na nonstop dispečinky Pražské teplárenské

Pro malé šikuly

Na uvedených dispečincích si mohou zákazníci ověřit, zda se v jejich lokalitě vyskytuje porucha či odstávka.
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UŽITEČNÉ KONTAKTY

603 151 100
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Kdyby náhodou nebylo zrovna hezky, nebo jste museli zabavit děti, nabízíme pár 
omalovánek, které udělají radost a zkrátí dlouhou chvíli. 

Pro malé šikuly



LUŠTĚNÍ pro volnou chvíli
Zpříjemněte si volnou chvilku luštěním křížovky. 

Připravili jsme pro vás zajímavé věcné ceny.

Podmínky soutěže: Věcné ceny získá prvních patnáct luštitelů správné tajenky, kteří pošlou vyluštění do 15. 7. 
na e-mail: ptas@ptas.cz s předmětem „tajenka“.

ZÁBAVA


