
4 Informujeme / i*

roãník VIII       ãíslo 2       bfiezen 2019 www.listyregionu.cz

Vedení Blanska popfiálo jubilantovi
Petlachovi a navrhne ho na Cenu mûsta

Antonín Petlach pfii neformálním posezení ukázal starostovi Jifiímu Crhovi
a místostarostÛm Franti‰ku HasoÀovi a Ivo Polákovi dobové materiály
k vodním elektrárnám ze svého archivu.

Vedení blanenské radnice popfiálo
k nedávn˘m 90.narozeninám projektan-
tovi vodních elektráren Antonínu
Petlachovi. Starosta Jifií Crha pfii této
pfiíleÏitosti v obfiadní síni blanenskému
rodákovi, kter˘ je mj. tvÛrcem známé
pfieãerpávací vodní elektrárny Dlouhé
stránû v Jeseníkách, sdûlil, Ïe ho spolu
s místostarosty Franti‰kem Hasonûm
a Ivo Polákem navrhne na kvûtnovou
Cenu mûsta za celoÏivotní dílo v tech-
nické oblasti.

„Je to vÛbec poprvé, co bude cena
mûsta Blanska za techniku udûlena, nic-
ménû Antonín Petlach si ji urãitû za-
slouÏí. Na tom jsme se jednoznaãnû pfii
nominacích shodli,” uvedl starosta Jifií
Crha s tím, Ïe bude ocenûn je‰tû jeden
kandidát.

Projektant vodních elektráren
Antonín Petlach oslavil 90.narozeniny
v lednu. Je autorem nejvût‰í pfieãerpáva-
cí vodní elektrárny ve stfiední Evropû –
vodního díla Dlouhé stránû. Projekt se
podle Petlacha rodil dlouhé roky.
„Úvodní návrh jsme pfiepracovali
v kvûtnu 1985 a v této koncepci se stav-
ba realizovala a byla dokonãena kon-
cem roku 1996,” vzpomíná skromn˘ ãi-
l˘ jubilant, kter˘ i ve svém poÏehnaném
vûku fiídí osobní auto, aniÏ by k tomu
potfieboval br˘le. Na Dlouhé stránû ho
zvou pfii kulat˘ch v˘roãích a loni se tam
byl také autem podívat.

K projektování vodních elektráren se
dostal poté, co vystudoval prÛmyslovku

v‰ak tehdy ãeskosloven‰tí komunistiãtí
funkcionáfii nikdy nepfiedali. „S kolegou
Fajtem z v˘zkumného ústavu jsme ten-
krát vymysleli zlep‰ovák na obûÏné ko-
leãko, kterému fiíkám zmr‰enina. Díky
nûmu dokáÏe turbína pracovat i reverz-
nû jako ãerpadlo, takÏe se lopatky otáãí
na jednu nebo na druhou stranu. I díky
tomu âKD zakázku dostalo,” uvedl
Antonín Petlach.

Dûlal projekty pro Ameriku,
Maìarsko, Maroko, Finsko nebo
Brazílii. Za hranice tehdej‰ího âesko-
slovenska jezdil také radit, takÏe 
napfiíklad v roce 1961 se dostal do
africké Ghany. Tam s dal‰ími kolegy
zkoumal pÛl roku fieky a pralesy a na-
vrhoval na nich vhodné umístûní vod-
ních elektráren. „KdyÏ jsem byl
v Africe, tak jsem si tam z pûti metrÛ
vyfotil britskou královnu AlÏbûtu II.
A ghansk˘ prezident nás tehdy pfied 
ukonãením mise pozval k sobû do své
rezidence na obûd. ·el tam s námi i ãs.
velvyslanec, kter˘ si tehdy posteskl,
Ïe se k prezidentovi dostal aÏ díky
nám,” fiíká projektant.

InÏen˘r Petlach se narodil v roce
1929 v Blansku, kde Ïije cel˘ Ïivot. Má
syna, dvû vnuãky a dvû pravnouãata.
„V Ïivotû jsem mûl vÏdycky ‰tûstí a nad
sebou andûla stráÏného,” dodává jubi-
lant.

Text: Ondfiej PoÏár, 
tiskov˘ mluvãí mûsta Blanska

Foto: Mûsto Blansko

a po roãní praxi v âKD Blansko absol-
voval Vysoké uãení technické (VUT)
v Brnû. Nûkdej‰í sokol, plavec a hous-
lista Antonín Petlach si nejvíc cení toho,
Ïe mu byly svûfieny projekty nejvût‰ích
pfieãerpávacích vodních elektráren
Markersbach a Dlouhé stránû. Zakázku

v nûmeckém Markersbachu – vzdále-
ném jen asi 10 kilometrÛ od BoÏího da-
ru – pfiitom tehdy âKD Blansko „vy-
fouklo” renomovan˘m zahraniãním fir-
mám z Japonska, ·védska i ·v˘carska. 

Za tohle dílo dostal dokonce od
NûmcÛ státní vyznamenání, které mu


