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Dopravní změna v centru.
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Projedou tudy jen místní

Pražané si možná budou muset zvykat na pro někoho
nemilou novinku. Magistrát totiž v souvislosti s úpravami
Smetanova nábřeží plánuje změnit dopravní režim. Na obou
březích Vltavy by byl zásadně omezen průjezd autem.
ýkalo by se samozřejmě těch motoristů, kteří Smetanovo nábřeží, Křižovnickou, Malostranské náměstí a Karmelitskou projíždějí při cestách po metropoli,
nikoliv tedy místních. Nařízení by kontroloval
systém na Malostranském a Křižovnickém
náměstí, který umí detekovat značky aut. Za
porušení by hrozila pokuta. Magistrát argumentuje mimo jiné tím, že Smetanovo nábřeží a Malá Strana jsou nyní tranzitním místem
pro automobilovou dopravu. „V centru mají
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mít Pražané možnost žít a dýchat čistý
vzduch a používat hlavně druhy dopravy,
které bez emisí přepraví nejvíce lidí. To jsou
především tramvaje,“ míní náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
Jeho představa novinky je taková, že by se
pro rezidenty z Prahy 1, 2 a 5 nic nezměnilo,
ostatní by sice mohli do oblasti přijet autem,
vrátit by se však museli stejným směrem, jakým přijeli, bylo by jim znemožněno projet
skrz centrum města po březích Vltavy.

Praha by se stala několikátou evropskou
metropolí, která omezí jízdu auty centrem
města. Třeba vídeňská dopravní koncepce
počítá s tím, že by až na výjimky do centra
auta nemohla. A podobně postupují desítky
evropských měst, která tak nejen chrání obyvatele svých center, ale také tím chtějí bránit
znečišťování ovzduší. Někde jdou dokonce
ještě dál a plánují zákaz vjezdu nejdříve dieselů. Jenže Pražané z ostatních částí hlavního města se logicky obávají toho, že se sice
vyprázdní centrum, ale o to víc zahltí jiné už
tak velmi vytížené dopravní tepny, a také
toho, že se centrum vyprázdní na úkor lidí,
kteří v něm nežijí. Úprava dopravního režimu v centru souvisí s revitalizací pravého
břehu Vltavy. Institut plánování a rozvoje
pokračování na straně 2
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Dopravní změna v centru.

Projedou tudy jen místní
dokončení ze strany 1
hlavního města Prahy má v ruce koncepci,
která se týká břehu Vltavy od Veleslavínovy
ulice po ulici Myslíkovou, jejíž součástí je i navrhovaná revitalizace lokality Smetanovo nábřeží x Karoliny Světlé, zvané Anenský trojúhelník.
„Nynější podoba Smetanova nábřeží
a Anenského trojúhelníku má nevyužitý potenciál. Věřím, že budoucí úprava dopravního
režimu ve prospěch občanů a revitalizace
těchto míst s jedinečným geniem loci přímo
na břehu Vltavy přispěje ke zkulturnění celé
lokality,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.
V návrhu se počítá například se vznikem
nových míst pro trávení volného času v centru Prahy, nových tramvajových zastávek,
míst se stromy či vodními prvky. Vznikla by

například nová zastávka Karlovy lázně směrem ke Staroměstské, zastávka na Smetanově nábřeží by se naopak měla zrušit a linka
17 by stavěla na Masarykově nábřeží.
V souvislosti s revitalizací Smetanova nábřeží se však objevil i spor, Praha 1 totiž
chtěla kácet celkem čtyři stromy a keře
v Anenském trojúhelníku a měla na to i povolení. Jenže místní se postavili proti a ubránili vzrostlý javor u Smetanova nábřeží.
A radnice nakonec ustoupila. „Vnímám vzrušenou debatu, která se v posledních dnech
rozběhla na sociálních sítích v souvislosti se
zahájením revitalizace a zpřístupnění čapadla u Novotného lávky. Proto jsem rozhodl
nyní odložit kácení stromu na Smetanově nábřeží, aby mohl být prostor pro jednání se
zástupci HMP i občany,“ uvedl starosta Petr
Hejma.

Líbí se vám návrhy změn nábřeží?

Diskutujte na webu nasregion.cz/p1-nabrezi

Velkoobjemové
kontejnery
■ Cihelná č. 2
■ Pohořelec (parkoviště)
■ Ostrovní ulice (proti č. 12)
■ Štěpánská x Řeznická
■ Široká (naproti FF UK)
■ Masná x Malá Štupartská

9. dubna
6. dubna
16. dubna
20. dubna
27. dubna
23. dubna

Uzavření
průchodu kolem hotelu
ekonstrukce bývalého hotelu InterContinental omezuje pohyb kolem
něj, konkrétně jde o uzavření prostoru mezi hotelem a budovou Golden
Prague Residences. Pracuje se totiž na
opravě fasád a střechy hotelu. Využít je
nyní třeba obchozí trasy přes Dvořákovo
nábřeží kolem hotelu President nebo přes
náměstí Miloše Formana a dále ulicemi
Bílkova a Dušní. Pracovat se zde bude také na nové lávce.
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• Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti
informační a kybernetické bezpečnosti na cloudové platformě.
• Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou,
srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především
praktické informace z oblasti bezpečného chování
v kybernetickém světě.
• Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona
č. 312/2002 Sb.
• Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.
• Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online
dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských
zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání.
• Zprovoznění nevyžaduje žádné prostředky IT na Vaší straně
a je možné realizovat již do 2 týdnů.
SECURU s.r.o, Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČO: 06671497
tel.: +420 731 435 836, e-mail: info@securu.cz
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Je jí už 130

Rozhledna mění barvy
podle příležitostí
Rozhledna ráda mění vzhled
a Pražané tyhle barevné outﬁty
oceňují – v posledních týdnech
byla vybarvená do zelena, to na
počest svatého Patrika, v březnu

však také na jednu noc zhasla,
a uctila tak ty, kteří podlehli nemoci covid-19, i jejich blízké.

Moderní osvětlení
od roku 1998
Do barev se ale neobléká bezdůvodně. „K barevnému nasvícení pětašedesát metrů vysoké
rozhledny přistupujeme, pokud
považujeme za důležité obrátit
pozornost veřejnosti k určitému
tématu, významnému dni nebo
události,“ vysvětlil důvody převleků rozhledny Jan Chabr. Barevný hábit dostane petřínská
dominanta letos ještě například
při příležitost Dne autismu nebo
hemoﬁlie. Slavnostním osvětlením se může rozhledna zdobit
a chlubit se návštěvníkům i obyvatelům metropole od roku
1998.
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Neuvěřitelných, neskutečných, nemožných…
Taková synonyma bychom použili, kdyby
člověk oslavil 130 narozeniny. Jaké slovo
použít v případě, že jubileum slaví
rozhledna? Nejspíš úctyhodných. A kdože
slaví? Přece dominanta Petřína – Petřínská
rozhledna.
apadne vás tahle v z hlavy
jiná odpověď než „Petřínská“ na otázku: Jaká je
nejznámější pražská rozhledna?
Zahájena a dokončena byla v jednom roce. A i když nyní, stejně
jako ostatní památky nebo turistické cíle po celém světě, marně
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vyhlíží návštěvníky, jisté je, že se
na ni domácí i zahraniční turisté
opět vrátí. Protože je o co stát.
Rozhledna nebyla na petřínském vrchu postavena jen tak
pro nic za nic, stalo se tak v rámci Zemské jubilejní výstavy a návrh byl inspirován pařížskou Eif-
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Petřín oslavuje
svoji rozhlednu.

felovkou, a to v poměru 1 ku 5.
Vysoká je 63,5 m a na její vrchol,
který je pro zajímavost v téže
nadmořské výšce jako zmíněná
pařížská věž, vede 299 schodů.
Členové Klubu českých turistů
totiž jeli na světovou výstavu do
Paříže a tamní rozhledna je nadchla natolik, že se rozhodli „dostat“ ji do Prahy. Za tím účelem
založili Družstvo pro výstavbu
Petřínské rozhledny a i Praha dostala svoji dominantu podle návrhu architekta Vratislava Pasovského.

