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Jde to dohromady?
Ano. Snadno a rychle. V zákaznickém portále (pokud ještě nemáte registraci, stačí se na webu 
zakaznickyucet.ppas.cz registrovat) změníte posílání papírové faktury za fakturu zasílanou 
elektronicky na váš požadovaný e-mail (jsou na ní stejné údaje jako na papírové), přeplatky za-
sílané složenkou změníte za zasílání na svůj bankovní účet. Poté se už jen přihlásíte do naší 
soutěže o hodnotné ceny a zážitky.
Díky elektronické komunikaci získáte:
- mnohem rychleji všechny potřebné informace 
-  faktury, smlouvy, dodatky, revizní zprávy a další budou bezpečně a vždy k nalezení na vašem 

zákaznickém účtu
-  získáte spoustu volného času, protože nebudete muset čekat na poště se složenkou v ruce, ale 

své peníze budete mít již dávno k dispozici připsané na svém osobním účtu
-  a navíc díky elektronické komunikaci budeme společně šetřit naše lesy a tedy i životní prostředí.

Mám ještě čas se do soutěže zapojit?
Ano, stále máte čas. Soutěž probíhá až do konce tohoto roku. Pokud se do ní přihlásíte, získáte 
jako poděkování slevové kódy od partnerů soutěže na nákup zboží na jejich webu a zároveň mů-
žete vyhrát poukaz v hodnotě 1000 Kč. Třikrát v průběhu soutěže probíhá losování výherců, kteří 
tyto poukazy obdrží a výhru si mohou zvolit dle vlastního výběru na webu odměn (www.ppas.cz/
odmena). Dvě losování již proběhla, ale stihnout můžete ještě poslední třetí losování, po kterém 
bude následovat vylosování hlavní ceny, tj. pro jednoho šťastného výherce zapůjčení osobního 
vozu na CNG pohon na 1/2 roku zdarma včetně paliva. 

Desatero proč soutěžit:
1.  Šetříte životní prostředí (odpadá papírová komunikace)
2.  Správu svého účtu na zákaznickém portále máte vždy pod kontrolou
3.  Potřebné změny si uděláte z pohodlí svého domova nebo zaměstnání    

a nemusíte nikam na pobočku
4.  Faktury zaslané e-mailem najdete bezpečně uložené vždy na svém zákaznickém   

účtu (žádné desky, žádné šanony apod.)
5.  Zasláním přeplatků z vyúčtování na svůj osobní účet šetříte svůj volný čas,   

protože nestojíte frontu na poště
6.  Přeplatky z vyúčtování máte na svém osobním účtu rychleji než složenkou
7.  Získáte slevové kódy partnerů soutěže na nákup zboží na jejich webu
8.  Můžete vyhrát poukaz na 1000 Kč a vybrat si, co si za něj koupíte na webu odměn
9.  Můžete mít zapůjčený osobní vůz na CNG palivo na 1/2 roku zdarma
10.  A to vše za pár minut vašeho času

Více o soutěži na
www.ppas.cz/digippas

Partneři soutěže:

SOUTĚŽIT A ŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Máme pro vás služby, kterým neodoláte, 
a pomůžou vám ve vašem podnikání
Nabízíme pomocnou ruku pro každé vaše podnikaní (pekárny, ma-
lovýrobu, kanceláře, rozvoz, taxislužbu apod.), pro města, obce, by-
tová družstva i SVJ. Využitím našich služeb docílíte snížení nákladů 
na energie, na vozový park a můžete se stát i energeticky soběstační, 
nezávislí na externí dodávce tepla a elektřiny a navíc jeho rozúčto-
vání pro vás bude hračka. Podívejte se na naši nabídku, kterou si 
vám dovolujeme představit. Více se pak dozvíte na našich webových 
stránkách www.ppas.cz/firmy.

Výstavbou FVE snížíte náklady na elektřinu a budete energetic-
ky soběstační
Zajistíme vám výstavbu fotovoltaické elektrárny, a to od vyřízení 

projektu až po uvedení do provozu. Nemusíte se ničeho obávat, neboť 
s námi je instalace fotovoltaiky neuvěřitelně jednoduchá. Na základě po-
ptávky našich zákazníků nabízíme dva nejžádanější typy FVE, a to CORP 
(9,75 kWp) nebo CORP+ (19,5 kWp). Platební podmínky jsou velice příz-
nivé. Společně s podpisem smlouvy uhradíte zálohu 50 % smluvní část-
ky a zbytek doplatíte po instalaci a předání FVE. Podrobnější informace 
najdete na www.ppas.cz/firmy/fotovoltaika.
Pokud Vám při provozu FVE ještě něco zbyde nebo si již elektřinu sami 
vyrábíte, vykoupíme její přebytky, a to ze všech obnovitelných zdrojů 
(bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky, 
malé vodní elektrárny a větrné elektrárny) za vysokou cenu. Přesvědčte 
se na www.ppas.cz/vykupy-elektriny.



Uvažujete o vlastním zdroji tepelné energie a odpojení od CZT?
Máme nabídku pro každého, kdo uvažuje o vlastním zdroji tepelné 
energie nebo o jeho modernizaci či odpojení od centrálního zdroje tep-
la. Zaměřujeme se jak na výstavbu zcela nových plynových kotelen, 
tak na rekonstrukci neplynových či zastaralých plynových kotelen. 
Podmínkou je očekávaný výkon kotelny alespoň 100 kW (odpovídá 
domu s 15-20 byty) a v místě realizace je dostupná plynová přípojka. 
Součástí našeho týmu jsou kvalifikovaní odborníci s bohatými zkuše-
nostmi, kteří vám na společné schůzce představí možné řešení dodá-
vek tepla. Můžeme vám nabídnout i pronájem nové kotelny, nebo její 
odkoupení a zajištění provozu, stejně tak i pronájem stávající kotelny. 
Zajistíme financování a splátkový prodej. Všechny možnosti spoluprá-
ce najdete na www.ppas.cz/firmy/kotelny.

Chcete mít online přehled o spotřebách vody a energií?
Nabízíme certifikovaný počítačový systém pro monitoring spotřeby vody 
a energií za účelem rozúčtování nákladů na jejich dodávku (ideální pro 
SVJ a bytová družstva). Systém provádí automatický sběr dat z měřičů 
(vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů) prostřednictvím radi-
ové technologie a online zpracování dat za účelem provádění provozních 
analýz a vyhodnocování anomálních stavů jako havárie, porucha apod. 
Na základě dat o spotřebě dojde k automatickému rozúčtování nákladů 
mezi jednotlivé uživatele objektu, a to vygenerováním komplexních pod-
kladů pro fakturaci. Ve formě SMS či e-mailu může docházet i k auto-
matickému nahlášení překročení nastavených limitů. Každopádně tento 
systém přináší maximální uživatelský komfort. O další informace se ne-
váhejte obrátit na www.ppas.cz/firmy/monitoring.

Najdeme vám úspory za energie
Naši vyškolení pracovníci s vámi projdou stávající smlouvy a nabídnou 
nejlepší řešení dle vaší aktuální spotřeby a podle vašich potřeb. Úspory 
hledáme především v nastaveném produktu komodity (plyn a elekt-
řina), v použitých distribučních sazbách a velikostech jističů a v tech-
nických opatřeních na odběrném místě. Možnosti úspor navrhneme na 
osobní schůzce a nalezneme pro vás optimální řešení. Uvádíme ales-
poň jeden příklad úspory nákladů změnou distribuční sazby: 

Jak je z uvedeného příkladu patrné, v případě, že stávající distribuční 
sazba je C03d, lze změnou na sazbu C02d ušetřit 7 789 Kč/rok.
Další příklady a možnosti úspor naleznete na www.ppas.cz/firmy. 

Věříme, že vás naše nabídka osloví a budete nás kontaktovat pro zís-
kání podrobnějších informací na naší zákaznické lince 800 134 134, přes 
kontaktní formulář u každé uvedené nabídky na našem webu či pro-
střednictvím svého obchodního zástupce. Neváhejte – ušetříte!
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S autem na CNG pohon ušetříte s každým kilometrem
Pořízení nového nebo ojetého vozidla na CNG pohon je nyní s Pražskou 
plynárenskou mnohem jednodušší. Zajistíme vám slevu na nové vozi-
dlo s možností financování pomocí operativního leasingu. Pokud máte 
zájem o prověřené ojeté vozidlo, nabízíme vám možnost získat slevu 
až 10 %. Vyberte si své auto na www.ppas.cz/firmy/cng a kontaktujte 
nás. Navíc vám vydáme zdarma CNG kartu, s kterou budete moci čer-
pat se slevou na plnicích stanicích po celé ČR. 

Uvažujete o pořízení firemních elektromobilů a chybí vám dobí-
jecí stanice?
Pokud je k nákupu elektromobilů jedinou překážkou nedostupnost 
dobíjecích stanic ve vašem okolí, máme pro vás řešení. Nabízíme dva 
základní typy dobíjecích stanic, které mají moderní design, inteligentní 
řízení provozu a rychlou instalaci. Stanice Post eVolve Smart má stoja-
nové provedení pro dvě parkovací stání, čili je ideální pro venkovní pro-
story a nekrytá parkoviště. Navíc je zařízení připraveno na spolupráci 
s fotovoltaickou elektrárnou. 
 
Druhou variantou je dobíjecí stanice Wallbox eVolve Smart, která je 
také pro dvě parkovací stání, ale je v závěsném provedení na zeď, čili 
ideální varianta pro vnitřní prostory a krytá parkoviště. Zařízení je také 
připraveno na spolupráci s fotovoltaickou elektrárnou.
 
V ceně dodávky obou dobíjecích
stanic je zahrnuto: 
• Dodávka dobíjecí stanice 
• Rozvaděč s ochrannými prvky 
•  Odborná montáž zařízení do připraveného
   instalačního místa dle specifikace 
• Výchozí revizní zpráva 
• Zprovoznění a zaškolení 
• Doprava 
Více informací i o cenách dobíjecích stanic zís-
káte na www.ppas.cz/firmy/dobijecistanice.

Zamezte zbytečným tlakovým a energetickým ztrátám revitalizací 
otopného systému
Komplexní kontrola vaší otopné soustavy vám pomůže získat přehled 
o jejím aktuálním stavu. Revitalizace otopného systému je nejúčinnější 
metodou chemického čištění s certifikovaným postupem FINEX Tech-
nology. Působí totiž šetrně a maximálně účinně a konečným výsledkem 
je úspora spotřeby celkové tepelné energie až o 15 %. Navíc provádí 
konzervaci materiálu otopného systému a zvýší účinnost jednotlivých 
topných těles. Máte-li zájem dozvědět se více, podívejte se na www.
ppas.cz/firmy/revitalizace.

Podnikatel

Distribuční sazba C01d C02d C03d

Jistič 3x25A 3x25A 3x25A

Distribuční zóna PRE PRE PRE

Spotřeba (MWh/rok) 5 5 5

Platba za distribuci elektřiny

Vysoký tarif 15 622 12 201 5 759

Nízký tarif 0 0 0

Systémové služby 381 381 381

Podpora OZE 2 475 2 475 2 475

Činnosti OTE 83 83 83

Příkon (jističe) 504 1 488 15 720

Celkem
(Kč/rok bez DPH)

19 065 16 629 24 418

(Použité ceny jsou k 1.8.2019 a byly zaokrouhlovány).



S kotlem nové řady Vitodens vstupujete 
do příští éry vytápění
Rádi bychom vám představili velmi zajíma-
vou nabídku, kterou pro vás připravujeme 
spolu se společností Viessmann. Ta přichází 
na trh s novou generací kotlů, které přispívají 
ke komfortní výrobě tepla pomocí zemního 
plynu. Všechny kotle splňují požadavky na 
účinnou kondenzační techniku. 98 % z pou-
žité energie se přeměňuje na teplo. S tímto 
bezkonkurenčně vysokým stupněm účin-
nosti každý provozovatel plynového kon-
denzačního kotle aktivně přispívá k ochraně 
ovzduší a životního prostředí. Všechny kotle 
jsou zároveň navrženy na kombinaci se slu-
nečními kolektory k využití bezplatné slu-
neční energie.

Díky nové generaci hořáků MatriX-Plus mají 
plynové kondenzační kotle Viessmann až 
o 40 % méně emisí oxidu dusíku. Hořák, vy-
robený na základě počítačové simulace s jedi-
nečným vzorem děrování pro optimální recir-
kulaci povrchu a vynikající stabilitu plamene, 
je základem kotle řady 200-W a vyznačuje se 
kromě jiného i velice dlouhou životností ve 
srovnání s předešlými generacemi hořáků.

Kondenzační kotle Vitodens 200-W mají ve 
svém vybavení tzv. energetický kokpit. Kotle 
mají 7palcový dotykový displej a jsou vyba-
veny WLAN rozhraním. Nyní tak budete moci 
kotel ovládat pomocí mobilního telefonu přes 
bezplatnou aplikaci ViCare nebo si zobrazovat 
energetické toky přímo na displeji vašeho kotle. 
V aktuálním čase si můžete zobrazovat i aktu-
ální stavy zásobníků a spotřeby energie. Ener-
getický kokpit zároveň funguje jako bezpeč-
nostní pojistka. V reálném čase hlídá všechna 
čidla a informuje uživatele o možných příčinách 
poruchy. Kotel Vitodens 200-W se díky moder-
nímu designu s bílým matným povrchem hodí 
i do moderního bytového prostředí.

Pokud uvažujete o nákupu či výměně plynového kotle, předkládáme vám ve zkratce pět důvodů, 
proč si vybrat Vitodens 200-W:  

1. Dlouhá životnost a spolehlivost
Vysoká provozní spolehlivost díky integrovanému řízení spalování Lambda Pro Plus & MatriX-Plus 
s dlouhou životností díky perforaci MatriX z nerezové oceli

2. Úsporný a efektivní
Výměna starých kotlů ušetří až 35 % nákladů na energii. Efektivnější díky tepelnému výměníku 
Inox-Radial a novému hořáku MatriX-Plus 

3. Zaměřený na budoucnost
Integrované WiFi rozhraní a možnost připojení solárního termického systému 

4. Snadný 
Obzvláště jednoduché a intuitivní ovládání

5. Moderní design

Sledujte naše webové stránky, kde připravená nabídka bude zveřejněna a najdete zde i daleko 
více informací.
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Pražská plynárenská 
obhájila prestižní
ocenění
Stejně jako v minulém roce patří značka Pražská plynárenská 
mezi tzv. Superbrands. Stala se totiž držitelem prestižního 
ocenění Superbrands Business Award 2019. Rozhodl o tom 
v rámci rozsáhlého výběrového řízení patnáctičlenný Brand 
Council, složený z nezávislých expertů v oblasti komunikace, 
marketingu, byznysu a médií. 

Program Superbrands je uznávaným celosvětovým programem 
a nezávislou autoritou v oblasti hodnocení obchodních značek. 
Vznikl před více než 20 lety ve Velké Británii a dnes probíhá na 
základě identických kritérií v téměř 90 zemích světa na pěti 
kontinentech. Titul Superbrand je udělován pouze nejlepším 
značkám na trhu, přičemž do programu samotného se značka 
sama nemůže nijak přihlásit. 2015 · 2016 · 2017 · 2018

2019

HC Sparta Mountfield HK

CU Bohemia Praha 1905 FC Slovan Liberec

PODPORUJEME
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Proč se dnes lidé ve střední Evropě ještě vů-
bec bojí hadů a pavouků, když mají téměř 
nulovou šanci se s nimi v přírodě potkat?
To je na tom právě to zajímavé. Normální by 
bylo bát se elektrického proudu nebo aut, ale 
to nám kupodivu strach nenahání. Pořád ještě 
v sobě máme strach z hadů, šelem nebo pavou-
ků. Zaměřme se na hady, protože u pavouků je 
to složitější. Jediným rozumným vysvětlením 
je, že naši dávní předkové byli hady bezpro-
středně ohroženi. Bavíme se nejen o nedávné 
historii ale i o velmi vzdálené době zhruba před 
několika desítkami milionů let, kdy byli lidé 
ještě drobnými primáty, kteří žili v korunách 
stromů. A ještě předtím zřejmě také, protože 
máme vzdálenější společné předky s hlodavci. 
Ohrožení hady tam bylo veliké, protože tak malí 
tvorové jsou pro ně dobrou kořistí. 

Takže strach z hadů je něco, co máme v sobě 
hluboko zakořeněné?
Ve většině případů nejde o bezprostřední od-
pověď na nějakou zkušenost, naše reakce jsou 

lověk ve střední Evropě má daleko větší šanci, že ho na přechodu srazí auto, 
než že ho uštkne had. Ve společnosti přesto žije vysoké procento lidí, kteří se 
hadů bojí. Přední český zoolog a odborník na chování zvířat profesor Dani-
el Frynta společně s doktorkou Evou Landovou z Národního ústavu duševního 
zdraví zkoumali strach, který hadi v lidech vyvolávají. “Když člověk vidí něco 
hadovitého, tak informace míří velice rychle do podkorových center. Dostává se 
k mozku jiným způsobem než u odlišných tvarů. Zpracování tohoto signálu je 
hodně zvláštní,” říká Frynta ve svém kabinetě na Přírodovědecké fakultě Univer-
zity Karlovy. Lidem na pěti kontinentech dal seřadit hady podle krásy. Ta je podle 
něj v případě plazů univerzálním měřítkem, vysvětlit strach je daleko kompliko-
vanější. Krása má člověka zaujmout a strach má navíc přinutit mozek zaměřit se 
na daný objekt a připravit se na hrozící nebezpečí - v tomto případě hada. “K na-
šemu překvapení je srovnali podle krásy skoro úplně stejně. Bylo jedno, jestli šlo 
o české studenty nebo domorodce z Papuy-Nové Guineje,” popisuje Frynta.

Č

Strach z hadů je zakořeněný, ale bát 
bychom se měli víc elektrického proudu, 
říká odborník Daniel Frynta

ROZHOVOR

Daniel Frynta je český vysokoškolský 
pedagog a biolog, který se zabývá 
evoluční biologií, etologií a sociolo-
biologií. Daniel Frynta působí na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Kar-
lovy na katedře zoologie. Je autorem 
asi sto padesáti vědeckých publikací. 
U zvířat zkoumá například jejich ag-
resivní chování nebo reprodukci. Jeho 
otcem byl překladatel a básník Ema-
nuel Frynta.

pravděpodobně vrozené. Tématem se zabývali 
i světoví neurovědci. Zjistili například, že když 
člověk vidí něco hadovitého, nebo třeba jen 
hadí hlavu či šupinu, tak informace míří velice 
rychle do podkorových center a odtud pak ak-
tivuje různé oblasti mozkové kůry. Informace 
o hadech se dostává k mozku jiným způsobem 
než u odlišných tvarů a objektů. Zpracování to-
hoto signálu je hodně zvláštní. Neví se ovšem 
úplně jasně, jestli za náš strach mohou jedovatí 
hadi nebo ne.

Proč?
V Kamerunu jsme studovali lidi žijící lovecko-sbě-
račským stylem života. Tito Pygmejové se bojí 
velkých prudce jedovatých zmijí i nejedovatých 
škrtičů - krajt, které však dospělého člověka 
sežrat nemohou, možná dítě. Je to zajímavé, 
protože když se podíváte do dávné minulosti, 
tak velcí hadi jsou na zemi asi dvojnásobnou 
dobu než ti jedovatí. Na druhou stranu u nás, 
ale i v Ázerbájdžánu, kde je jedovatých hadů 
mnohem víc, se lidé shodně bojí hadů se zmi-

jovitým tvarem těla. Mohlo by to znamenat, že 
jsme se během naší evoluce v korunách stromů 
jako primáti s jedovatými hady potkávali kratší 
dobu a tudíž máme strach z velkých škrtičů. Ale 
v posledních pěti milionech let, když naši před-
kové začali více žít v savanách či polopouštích 
stali se pro ně zmijovití hadi větší hrozbou.

Strach a fobie z hadů jste zkoumali po celém 
světě. Překvapilo vás něco?
Ve většině případů lidé reagovali podobně. 
V Africe nebo jihovýchodní Asii vám navíc řek-
nou, jak hada upravit, sníst a jestli je dobrý. Je 
obtížnější někomu vysvětlit pocit strachu, ale 
krása hadů je univerzálně srovnatelná. Nechali 
jsme proto lidi plazy hodnotit na základě krá-
sy. Na pěti světadílech jsme je nechali srovnat 
hady podle toho, jak se jim líbí. K našemu pře-
kvapení hady na fotografiích srovnali stejně. 
Bylo jedno, jestli šlo o české studenty nebo do-
morodce z Papuy-Nové Guineje. Bez ohledu na 
kulturní a genetické odlišnosti lidé na příkladu 
hadů stejně vnímali krásu.

Zábavný akademik zkoumání zvířat zasvětil celý život. Zabývá se například tím, jestli to mají krásnější zvířata u lidí jed-
nodušší než ta ošklivá, jezdí na expedice po celém světě a přednáší na vysokých školách. Syn literáta Emanuela Frynty 
se o biologii zajímal od dětství, později k jeho zálibě přibyla antropologie. Mezi oběma obory Frynta celý život přebíhá. 
Ostatně i díky tomu často mluví o tom, v jakých ohledech si jsou lidé se zvířaty podobní. Stejně jako lidé i ona se podle něj 
podvádějí, šikanují nebo si závidí.



Reaguje náš mozek stejně na kočkovitou 
šelmu? Tam se to zatím neví. Zkoumá se to, 
dokonce i my se tímto tématem zabýváme. 
Asi za rok bychom měli mít podrobnější studie. 
Šelmy byly pro nás také dlouhým a nezanedba-
telným nebezpečím.

Jak jde dohromady krása se strachem?
Představte si, že máte místo mozku stroj. Ten 
nejdřív musí určit objekt podle tvaru, tedy že 
jde o hada. Někteří plazi, jako třeba korálovka, 
jsou velmi pestře zbarvení, což je další oblast 
našeho výzkumu. Tvorové, kteří jsou vnímá-
ni jako krásní, mohou být také chápáni i jako 
nebezpeční. Strach se tedy u nebezpečných 
zvířat příliš nevylučuje s tím, že stejného tvora 
nazveme krásného. U hada tomu bývá tak, že 
čím je nebezpečnější, tím je i krásnější. Společ-
ným prvkem obou emocí je vyvolání pozornos-
ti. Hadi a šelmy jsou pro nás zajímavé podněty. 
Dobře je to vidět třeba během návštěvy zoolo-
gické zahrady - snad vždy se půjdeme podívat 
právě na šelmy a hady.

Jak se vlastně zkoumá strach ze zvířat?
Například se dělaly studie o tom, co přitáhne 
naši pozornost. Dáme před Vás obrázek se šel-
mou. Během té doby budete muset udělat jiný 
úkol, pokud se projeví strach, danou věc splní-
te později. Pozornost je automaticky obrácená 
na hada nebo šelmu. Nyní zjišťujeme, jaká je 
odpověď lidí v případě šelem. Strach nás má 
připravit na boj. Znechucení na to, abychom se 
dané věcí nedotýkali.

Rodíme se se všemi fobiemi, nebo některé 
i během života získáme?
Fobie je nadbytečný a už nefunkční strach. Lidé 
se však učí. A psychologové si myslí, že učení 
může mít na fobii vliv. My jsme však biologo-
vé a na věc nahlížíme trochu jinak. Ať už učení 
hraje roli nebo ne, tak je důležité, že se v na-
šem světě některé objekty, které nejsou důle-
žité, stávají předmětem strachu prioritně. Hadi 

zajímají lidi po celém světě, všude se jich bojí. 
Daleko větší nebezpečí ale představuje přechod 
silnice nebo uvaření si čaje. V populaci je však 
nezanedbatelné procento lidí, kteří mají z hadů 
fobii. Je neuvěřitelné, že v zemi, kde už několik 
desítek let nikdo nezemřel na hadí kousnutí, je 
had takovým tématem. Zajímavým se také stá-
vá patologický strach ze zbraní. Na druhou stra-
nu elektrický proud v nás moc obav nevyvolává.

Je to třeba otázka několik tisíců let, než si 
vybudujeme apriorní strach k elektrickému 
proudu? To bych ještě přidal. Na druhou stra-
nu, zbraně už v našem strachu jsou asi jako 
nově naučená hrozba.

Společnost se hadů a šelem bojí. Na druhou 
stranu je jimi fascinována...
Jde o stejnou minci, jen otočenou. Velké šelmy 
přinášejí majestát. Chceme zvířatům porozu-
mět, zajímají nás. Podívejte se na český státní 
znak, etiopský císař byl nazýván lvem a maroc-
ký král zase lvy chová. V Sýrii žil lev naposled 
před třemi tisíci lety a přesto v té kultuře zůstal.

Vy sám máte v kabinetu hada, co Vám přináší?
Není můj, ale kolegyně i když doma sám něja-
ké chovám, tak jako někteří lidé chovají kočky 
nebo psy. I z pohledu ekologické rovnováhy 
jsou to nesmírně významná zvířata. Regulují 
totiž počty hlodavců, kteří mohou přenášet 
pro člověka nebezpečné choroby. V minulosti 
zvířata obecně znamenala nesmírně důležitý 
stimul. A nejde jen o nebezpečí. Na kýčovitém 
obraze je dodnes jelen - a nejde o nic jiného 
než o vzpomínku na dobu, kdy jsme lovili anti-
lopy. Stimul pro nás znamenala i zvířata, která 
nám pomáhala.

V jednom rozhovoru jste hady nazval hlou-
pými tvory, proč?
Jsou to zvířata, která šetří energii. A samo-
zřejmě, že to nejdražší na spotřebu ener-
gie je mozek.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s. za-
čátkem září dokončila a zprovoznila zálož-
ní dispečink pro řízení distribuce zemní-
ho plynu na území hlavního města Prahy 
a  v  uplynulých dnech ho podrobila funkč-
nímu zátěžovému testu. Pražská plynáren-
ská distribuční síť tak byla po tři dny plně 
řízena z tohoto záložního pracoviště. Záložní 
dispečink je nyní připraven a schopen v pl-
ném rozsahu zastoupit centrální plynáren-
ský dispečink v případě živelné pohromy či 
jiné mimořádné událost.

Vybudováním a zprovozněním záložního dispe-
činku jsme významně posílili bezpečnost 
a spolehlivost dodávky zemního plynu Praža-
nům i v mimořádných provozních situacích, 
říká Pavel Janeček, předseda představenstva 
Pražské plynárenské.

„V návaznosti naplnění Územní energetické 
koncepce hlavního města Prahy vznikl záložní 
dispečink.  Praha je připravena na případné ná-
razové situace v podobě výpadku, živelné po-
hromy apod.“ uvedl Jan Chabr, radní hl.m. Prahy.
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Úspěšně jsme uvedli do provozu 
záložní dispečink pražské distribuční 
plynovodní soustavy



Stanice s výkonem kompresoru 160 Nm3/h 
s 2 výdejními místy s NON-STOP provozem je 
určena pro firmy i širokou veřejnost. Plnění vo-
zidel je samoobslužné, CNG vozidlo lze naplnit 
velmi rychle do 5 minut. Za plného provozu je 
stanice schopna naplnit minimálně 100 osob-
ních vozidel denně. Při placení se zákazníkům 
nabízí úhrada nakoupeného CNG buď kartou 
CNG Card systému, běžnou platební kartou 
(VISA, MasterCard) nebo v hotovosti. Aktu-
ální stojanová cena CNG 25,50 Kč/kg včetně 
DPH odpovídá 18,10 Kč/litr benzínu.

Projekt využití zemního plynu pro pohon auto-
mobilů patří mezi strategické projekty Pražské 
plynárenské, a. s., která mezi plynárenskými 
společnostmi v České republice zaujímá přední 
místo v prosazování zemního plynu v dopravě. 

Na území hlavního města Prahy nyní Pražská 
plynárenská, a.s., vlastní a provozuje 6 veřej-
ných CNG stanic:
- v Praze 4 – Michli, ulice U Plynárny 500,
-  v Praze 4 – Hodkovičkách, u čerpací stanice 

Benzina v Modřanské ulici, 
- v Praze 6 – Liboci, u Evropské ulice,
-  v Praze 9, v areálu Pražských služeb, a. s., 

v ulici Pod Šancemi, 
-  v Praze 10 - Zahradním Městě, u čerpací sta-

nice SHELL ve Švehlově ulici,
- v Praze 10 – Malešicích, v Sazečské ulici.

Ve Středočeském kraji pak Pražská plynáren-
ská, a.s., vlastní a provozuje CNG stanice: 
-  v Mirošovicích u Prahy – u sjezdu z dálnice D1 

na silnici I/3,
- v Úvalech, v Dobročovické ulici, 
- v Jičíně – u sjezdu ze silnice č.16,
- ve Vestci u Prahy – u Vídeňské ulice.

Pražská plynárenská otevřela novou 
CNG stanici ve Vestci u Prahy
V červenci 2019 Pražská plynárenská, a. s., otevřela svoji desátou veřejnou CNG stanici. Nová stanice byla vybudována u čer-
pací stanice SHELL ve Vestci u Prahy u frekventované Vídeňské ulice na hranicích hl.m.Prahy a Středočeského kraje, v těsné 
blízkosti vnějšího obchvatu Prahy.
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V Galerii Smečky byla počátkem září otevřena výstava pražského ro-
dáka Jiřího Georga Jílovského (nar. 1884), téměř zapomenutého ži-
dovského malíře, pod názvem Pražský romantik.
Právě náladové staropražské městské pohledy a motivy byly častým 
námětem jeho volných grafik a kreseb. Oblíbené a známé jsou také 
krajinné výjevy, portréty, zátiší, neboť Jílovský byl i schopným malířem, 
ve své malířské tvorbě nezapřel studia u Preislera a Thilleho. Obzvláš-
tě populární jsou Jílovského exlibris, které vytvořil coby člen umělecké 
skupiny Jung-Prag a vytvořil jich více než 120. Pracoval i jako jevištní 
výtvarník a v roce 1931 získal státní cenu za scénickou výpravu k opeře 
Jaromíra Weinbergera „Švanda dudák“ pro Nové německé divadlo. 

Jeho tvorbu pak zásadně ovlivnila druhá světová válka. Po nacistické 
okupaci byli postupně do koncentračních táborů deportováni Jílovského 
sourozenci, jeho synové a nakonec byl zatčen i sám Jílovský s manžel-

kou. Devadesát procent jeho příbuzných v táborech zemřelo. Jílovský 
v koncentračním táboře přežil jen díky zařazení do padělatelské dílny, 
která tiskla falešné britské libry, kterými chtěl Hitler údajně potopit 
britskou ekonomiku. Avšak jako autor židovského původu byl Jílovský 
pro Němce naprosto nepřijatelný, zlikvidovali podstatnou část jeho 
ateliéru - spálili malby, kresby, knihy a tím jeho tvorbu uvedli v zapo-
mnění. Po dvou letech v koncentračních táborech, se po osvobození 
v květnu 1945 Jílovský vrací do Prahy a snaží se pokračovat ve své práci, 
umírá v Praze roku 1958 ve věku 74 let.

Na výstavě v Galerii Smečky jsou zastoupeny kresby, grafiky, obrazy 
a exlibris jak od soukromých půjčitelů, tak ze sbírek Národního muzea 
v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Památníku národní-
ho písemnictví a Památníku Terezín. Některá díla jsou zde vystavena 
vůbec poprvé.
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Je tu nevlídně jak na Vidrholci, fouká tu jak 
na Vidrholci. Také jste si říkali, co slovo „Vi-
drholec“ znamená? Asi vás překvapí, že není 
tolik spojené s počasím, jako s českými lou-
pežníky. Vidrholec (nebo také Fidrholec) byl 
rozlehlý les, který se táhl kus cesty na východ 
od Prahy. Dnes je jeho pozůstatkem příjem-
ný lesopark Klánovický les. Ve středověku 
a vlastně až do konce 18. století to však byl 
temný hvozd, který poskytoval útočiště nej-
různějším lapkům a zlodějům.

V neděli 8. 9. 2019 se ale Klánovický les hemžil 
malými i velkými turisty, kteří se vydali na po-

chod Za loupežníkem Drholcem a v lese hleda-
li hodné loupežnice, které je nechtěly oloupit, 
ale měly pro ně připravené různé úkoly. V cíli 
pochodu nad vším dohlížel drholecký loupežník 
s banditkou, který také nikoho neoloupil. 
Letos se konal 3. ročník, ale ve skutečnosti 
se šlo již počtvrté, protože úplně první pochod 
v  roce 2016 byl totiž jako „nultý“ ročník. My-
šlenka na organizaci této akce vznikla totiž 
v dubnu 2016, takže ten rok bylo na uskuteč-
nění akce necelý půl rok. Od té doby již uply-
nulo několik let a tento ročník se stejně, jako 
ten loňský již podruhé uskutečnil i za podpory 
společnosti Pražská plynárenská, a. s. (PP), 
která se stala hlavním partnerem akce a díky 
tomuto partnerství bylo vstupné pro účast-
níky na akci zdarma.
Po absolvování trasy malé i velké, v cíli če-
kalo plno odměn a překvapení. Každý dostal 
loupežnický pamětní list, medaili, razítko 
(další měli ze startu a loupežnických zasta-
vení-kontrol) a  absolventskou samolepku. 
Děti od PP dostaly další zajímavé dárky, např. 
knihy, létající talíře, sluneční brýle, lékárnič-
ku, pastelky nebo křídy. 
V cíli pochodu v Masarykově ZŠ byly tradičně 

Další ročník pochodu
„Za loupežníkem Drholcem“
Slunečné počasí nalákalo v neděli 8. 9. 
2019 do Klánovického lesa rekordních 
238 účastníků z různých částí Prahy 
i republiky a v letošním roce to byla 
rekordní účast. Pro účastníky byly při-
praveny celkem 4 trasy v délce 5, 11, 25 
a 50 km, všechny se startem v  Újezd-
ském muzeu, ve kterém si všichni moh-
li prohlédnout výstavu o turistickém 
značení a jeho 130. leté historii. 
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připraveny soutěžní zeleninové a ovocné saláty, 
pomazánky, sekaná a palačinky s marmeládou, 
které pro účastníky pochodu připravují paní 
učitelky, vychovatelky a  asistentky Masary-
kovy ZŠ. Soutěž o nejlepší letošní salát vyhrál 
překvapivě salát fazolový (favoritem byl totiž 
tři roky po sobě sýrový), velký počet hlasů do-
staly také avokádový, těstovinový a své přední 
místo uhájily palačinky. Zájemci si mohli domů 
odnést i recepty na tyto saláty a dobroty.
Letošního ročníku se zúčastnil se svou rodinou 
Roman Hrůza, člen prezentační rady KČT a re-
portér Frekvence 1. Díky němu se informace 
o pochodu dostala i do rádia a reportáž přímo 
z pochodu na sociální sítě. Podpořil tím po-
chod, který je každoročně zařazený mezi akce 
rodinné turistiky a letos vysokou účastí rodin 
je do této kategorie v Klubu českých turistů 
zařazen oprávněně. 
Na akci se organizačně podíleli odbor Pohoda 
z Klubu českých turistů a Masarykova ZŠ. Part-
nerem akce byla podruhé Pražská plynárenská, 
a. s., a díky tomuto partnerství bylo vstupné na 
akci zdarma a účastníci nejen díky slunečné-
mu počasí odcházeli domů nadšení a potěšení 
z velmi příjemně stráveného nedělního dne.
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Na nádvoří domu Pražské plynárenské, a.s., 
na Národní třídě 38 najdete bronzovou bys-
tu význačného ruského vojevůdce Alexan-
dra Vasiljeviče Suvorova a pamětní des-
ku, která připomíná generalissimův pobyt 
v Praze v roce 1799.

Ruský vojevůdce Suvorov v Praze
Období celoevropských válek proti revoluční 
a posléze napoleonské Francii naštěstí Prahu 
nikdy přímo nezasáhlo. Přesto Praha byla díky 
své strategické poloze častou zastávkou pře-
sunujících se vojsk. Kromě nejčerstvějších zpráv 
z bojiště a možnosti vyslechnout z první ruky 
nejrůznější hrdinské historky, těšili se Praža-
né i na oživení společenského života města. 
Snad největší pražskou společenskou událostí 
té doby byl několikatýdenní pobyt slavného 
ruského vojevůdce, generalissima Alexandra 
Vasilijeviče Suvorova, který do českého hlav-
ního města přibyl i se svým početným štábem 
a částí ruské armády 20. prosince 1799. 
Ruská armáda, ověnčená řadou vítězství nad 
Francouzi v severní Itálii, byla totiž v důsled-
ku rozepří mezi spojeneckými mocnostmi Ra-
kouskem a Ruskem odvolána z bojiště a vítěz-
ný Suvorov se tedy na pokyn cara Pavla I. nyní 
přes Čechy vracel zpět na Rus. 

Pokud vás zajímá historie plynárenství i po-
užití plynu, navštivte plynárenské muzeum 
v Technické universitě Bergakademie v sas-
kém Freibergu. Autem přes Drážďany je to 
z Prahy necelé 2 hodiny.

Freiberg se významně zapsal do historie 
evropského plynárenství. Německý chemik 
a profesor na zdejší Bergakademii Wilhelm 
August Lampadius v roce 1811 postavil za-
řízení na výrobu plynu a v roce 1812 poprvé 
na evropském kontinentu rozsvítil na svém 
domě ve Fischergasse první plynovou lam-
pu. Zahájil tak historii pouličního plynového 
osvětlení v Německu.  Lampadius vyráběl 
svítiplyn odplyňováním dřeva za nepřístupu 
vzduchu stejným zařízením, jaké předváděl 
francouzský praotec plynárenství Filip Lebon 
v Paříži v roce 1801, tzv. termolampou.

         

Před 220 lety v budově Pražské 
plynárenské pobýval vojevůdce, 
který neprohrál ani jednu bitvu

Na uvítání tak významného hosta se těšila 
celá Praha. Suvorov se ubytoval spolu se svým 
synem v tehdy patrně nejvelkolepější a nej-
modernější podnikatelské rezidenci v Praze 
- Wimmerově paláci v Nových alejích (dnešní 
sídlo Pražské plynárenské, a.s., na Národní tří-
dě). Hostitelem válečného hrdiny byl plukovník 
Jakub Wimmer, jenž byl nedávno povýšen do 
šlechtického stavu a těšil se naprosté důvěře 
Vídně. Instrukce ode dvora výslovně nařizova-
ly věnovat Suvorovovi nejlepší možnou péči, 
vždyť Rakušané si přáli pokračování spojenec-
tví s Ruskem. 
Pozornost věnovaná vzácnému hostu byla 
vskutku příkladná. Před vchodem do paláce 
stála neustále čestná stráž, čítající mimo jiné 
i praporečníka, trubače a bubeníka, kteří ohla-
šovali hlasitými fanfárami kdykoliv se genera-
lissimus jen na krok hnul ze svého "hlavního 
stanu". Bohatý Suvorovův společenský pro-
gram je k tomu nutil téměř neustále. Bankety, 
plesy, koncerty…, tam tehdy už sedmdesátiletý 
pán přicházel vždy ve vojenském zeleném fraku 
s maršálskou šerpou, s množstvím řádů na hru-
di a s bílým copánkem na hlavě. 
Z Prahy odjel Suvorov 28. ledna 1800. Dojem, 
který po sobě on i jeho důstojníci zanechali, 
byl vynikající. 

Lampadiova lampa

Plynárenské muzeum ve Freibergu
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Plynárenské muzeum ve Freibergu obsahuje 
více než 600 různých plynárenských zařízení 
a exponátů, funkční a vizuální modely z ob-
lastí výroby svítiplynu z černého uhlí, analýzy 
plynů, distribuce a použití plynu. Sbírka ob-
sahuje i mnoho knih, katalogů, propagačních 
materiálů a fotografií. Muzeum vzniklo v roce 
1953, kdy byl ve Freibergu zřízen „Institut pro 
distribuci a aplikaci plynu“, jako sbírkový peda-
gogický fond Technické university.

Exponáty muzea jsou rozděleny do 6 tematic-
ky uspořádaných místností – práce profesora 
Lampadia a výroba svítiplynu, laboratoř pro 
analýzy kvality vyrobeného svítiplynu, distri-
buce a měření plynu, použití plynu pro osvět-
lování a v domácnostech, použití plynu v živ-
nostech a průmyslu a knihovna.  

Jedinečná sbírka plynárenských předmětů uka-
zuje, k čemu všemu se v minulosti používal 
plyn v každodenním životě. Osvětlování do-
mácností, žehlení, kadeření vlasů, pražení a va-
ření kávy, zapalování doutníků nebo praní prá-
dla. Tyto způsoby dnes již nahradila elektřina. 

Plynárenské muzeum ve Freibergu najdete 
v bývalé výrobně plynu pro osvětlení v budo-
vě Inetz GMBH Hornstraße 2a. 
Vstup je zdarma. Muzeum je možné navští-
vit po předchozí domluvě.  

https://tu-freiberg.de/universitaet/einrichtun-
gen/sammlungen-tubaf/ingenieurwissenschaf-
ten/sammlung-historischer-gasgeraete

Použití plynu v domácnostech

Výroba plynu

Laboratoř

Distribuce plynu

Měření plynu
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www.ppas.cz
720 956 096

Zaostřili  
jsme na sl

Vždy něco
navíc

Při prodloužení smlouvy  
s Pražskou plynárenskou  
finanční spoluúčast na montáži.

Ke každému kotli zdarma  
Pojištění asistenčních služeb  
v domácnosti s AXA ASSISTANCE.



Vyplatí se mít všechna odběrná místa u nás, plyn i elektřinu, 
kdekoliv v ČR. Vedle levnějších cen získáte finanční bonus za 
každé další odběrné místo. Navíc zdarma pojištění při havárii 
v domácnosti a příspěvek na servis a opravu spotřebičů.  

Jděte na ppas.cz/novasmlouva,  
volejte 800 134 134 nebo  
navštivte obchodní kanceláře.

800 134 134
www.ppas.cz

VŽDY NĚCO NAVÍC

ZÍSKEJTE BONUS ZA DALŠÍ 
ODBĚRNÉ MÍSTO. KLIDNĚ 
I TAM, KDE LIŠKY DÁVAJÍ 
DOBROU NOC.



POZNEJTE SE ZÁKAZNICKOU
KARTOU KRÁSY MAROKA

VYHRAJTE POZNÁVACÍ ZÁJEZD pro 2 osoby 
OD CK BLUE STYLE a poznejte bohatou
kulturu a historii KRÁLOVSKÝCH  
SULTÁNSKÝCH MĚST v MAROKU 
nebo POUKAZ V HODNOTĚ 2 000 KČ na nákup 
sportovního zboží či další zajímavé ceny.
www.ppas.cz/soutez 

Termín soutěže: 1. září - 30. listopadu 2019
Losování proběhne: prosinec 2019
Pokud ještě nemáte Zákaznickou kartu, získejte ji ZDARMA v našich obchodních
kancelářích nebo prostřednictvím www.ppas.cz.

www.blue-style.cz | www.ppas.cz


