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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Najdete nás na
www.vasepraha.eu

Ohrožené jsou podle něj především děti
z nedaleké školy. Metrostav, majitelé
hotelu i hygiena ujišťují veřejnost, že

je vše v pořádku. Expertka na azbest Zoja
Guschlová upozorňuje, že kontrola práce
s azbestem je nedostatečná po celé ČR.

Bývalý pětihvězdičkový hotel InterConti-
nental prochází rozsáhlou rekonstrukcí, bě-

hem které z něj stavební dělníci odstraňují
desky obsahující azbestová vlákna, která při
vdechnutí způsobují rakovinu. Spolek Obča -
né Prahy 1 je přesvědčený, že Metrostav, kte -
rý stavební práce provádí, by měl hotel her-
meticky uzavřít, aby ve vzduchu poletují cí
vlákna nikoho neohrozila, zejména ne děti
z padesát metrů vzdálené školy. 

Drama kolem azbestu neutichá

Záběry oblak prachu vznášejících se kolem dělníků vrtajících
do stěn hotelu InterContinental rozbouřily emoce veřejnosti.
Stavba ze 70. let v sobě totiž obsahuje 35 tun
karcinogenního azbestu a spolek Občané Prahy 1 s podporou
některých politiků obvinil Metrostav, že nedodržuje předpisy
nutné při nakládání s touto nebezpečnou látkou. 
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Do azbestu nevrtají

Metrostav se ale brání, že v InterContinen-
talu společnost AQUATEST už celkem třikrát
měřila koncentrace azbestových vláken ve
vzduchu, a ani v jednom případě nedošlo
k překročení zákonných limitů. „Pro demon-
táž azbestu na fasádě jsme zvolili nejvhod-
nější a nejšetrnější metodu v otevřeném kon-
trolovaném pásmu. To znamená, že panely
obsahující azbest demontujeme i s ocelovým
rámem jako celek a do samotného azbes -
tu vůbec nezasahujeme,“ vysvětlil zástupce
Metro stavu Martin Sirotek. Likvidace těchto
panelů podle něj proběhne zcela mimo stav -
bu. Navíc se stavebníci pro uklidnění veřej -
nosti rozhodli namísto bezbarvého fixačního

pokračování na straně 3
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Rudé století
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Aktuality: 
Novinky z Jedničky
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Servis:
Kam s odpadem v Praze 1
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aktuality

Zelenější
Lannova ulice

Když v dubnu filmaři v Lannově
ulici vyzdobili rabátka květinami
a kovovými zahrádkami, ptali se

mnozí obyvatelé Prahy 1, jestli by to ne-
šlo zachovat natrvalo. Tehdy šlo jen o fil-
movou rekvizitu, ale vedení městské části
rozhodlo, že rabátka stromů nakonec bu-
dou osazena skutečnými rostlinami. Zá-
roveň jsou již ve výrobě kovové ohrádky,
které budou květiny chránit, a až se kvě-
tiny začnou pořádně rozrůstat, vytvoří
pod stromy krásný zelený koberec. Navíc
celý projekt zaplatí sami filmaři. Radní
pro životní prostředí Richard Bureš se na
tom domluvil se společností Stillking
Films, která bude v létě v Praze natáčet
thriller The Gray Man, ve kterém se ob-
jeví Ryan Gosling, Chris Evans nebo Ana
de Armas.

Víc komunitních
zahrad!

Pěstování vlastní zeleniny a bylinek
není jen výsadou venkovských za-
hrádek, ale zabydlelo se i v centru

hlavního města. Radnice Prahy 1 proto
podporuje zakládání komunitních zahrá-
dek a financuje jejich provoz. Letos byl
navíc dotační program v oblasti životního
prostředí poprvé přímo určen na rozvoj
těchto míst. Zájem o dotace například na
výsadbu květin v oknech a ve vnitroblo-
cích byl velký, žádný zájemce o vznik
nové komunitní zahrady se ale bohužel
nepřihlásil. Vedení městské části je i přes -
to připraveno zakládání a provoz zahrá-
dek podporovat. Obyvatelé první městské
části, kteří mají zájem o vznik nové ko-
munitní zahrady, zejména pak ve vnitro-
blocích svých domů, mohou kontaktovat
vedení radnice na e-mailu: partici pa -
ce@pra ha1.cz.

NEMOVITOSTI od A do Z

603 278 555

Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo

výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.

Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.

Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.
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Městská část Praha 1 vytvořila ve spo-
lupráci se svým Výborem proti vylid-
ňování centra a pro podporu komu-

nitního života nový web zaměřený na
krát  kodobé ubytování v bytech a na problé -
my, které jsou s tím spojené. Stránky se na-
zývají www.chcisevkliduvyspat.cz a vznikly
z iniciativy předsedkyně Výboru proti vylid-
ňování centra a pro podporu komunitního ži-
vota Bronislavy Sitár Baborákové. Na webu
naleznou zájemci užitečné informace a zají-
mavá a podrobně zpracovaná fakta týkající
se problematiky krátkodobých pronájmů.
K dispozici jsou na něm navíc rady a tipy, co
dělat v případě potíží s hosty krátkodobě pro-
najímaných bytů, kteří velmi často uprostřed
noci způsobují hluk a nepořádek. Zájemci se
na webu rovněž dočtou, jaké povinnosti mají
ubytovatelé a platformy typu Airbnb a co dě-

lat, když je nedodržují. Na webu si rovněž
mů žete přečíst příběhy lidí postižených tímto
fenoménem, ale třeba také užitečné infor-
mace o možnostech zapojení do komunitního
života.

Chcete se v klidu vyspat?

Výstava Udržitelná Praha

Navrhněte 
novou podobu hřiště! 

Už od roku 2017 slouží dětské hřiště
Za Haštalem dětem i dospělým. A to
ne jen jako místo pro odpočinek a hry

dětí, ale i jako krásná a užitečná  komunitní
zahrádka pro malé a velké. Ta kolem sebe
soustředí několik desítek lidí z blízkého okolí,
pěstujících ve třiadvaceti dřevěných truhlí-

cích, které místním poskytla radnice, rajčata,
papriky a další zeleninu a bylinky. Letos rad-
nice plánuje na hřišti doplnit herní prvky, do-
dat nové truhlíky i přidat další plochu pro
pěstování. Na podněty a připomín ky obyvatel
se do 17. června těší na e-mailu: participa -
ce@praha1.cz.

Zajímá vás výstava o budoucnosti zelené
Prahy? Přijďte se podívat na připra -
vované projekty, které přinášejí do

jedno tlivých lokalit metropole více zelené ar-
chitektury pomáhající rozvoji přírody a za-
chování přírodních zdrojů. Unikátní výstava
Udržitelná Praha prezentující 150 originál-
ních projektů a vizí je k vidění do 30. června
ve výstavní síni Mánes v Praze 1. O zlepšení
životních podmínek v hlavním městě se ho-
voří již řadu let. Pražané jsou průběžně se-
znamováni s různými koncepcemi, jsou kon-
frontováni s nejrůznějšími opatřeními či
restrikcemi, které mají zlepšit jejich životní
podmínky ve městě. Praha jako hlavní město
je sídlem řady institucí a úřadů, klíčových
dopravních i komunikačních uzlů a zároveň
je největším zaměstnavatelem v zemi. O to
je hledání řešení složitější a náročnější. Ze-
lený pohled na Prahu si klade za cíl poukázat
na konkrétní a reálná řešení, která se stanou
součástí života Pražanů. Celý projekt bude

realizován v úzké spolupráci s hlavním měs-
tem Praha a jednotlivými městskými částmi.
Přirozenou součástí této expozice budou
různé architektonické projekty. Expozice
není o fabulaci teorii a dílčích restrikcích, ale
o konkrétních a systémových opatřeních,
které prokazatelně pomohou vyrovnat se
v životním prostředí jiným vyspělým metro-
polím a které umožní Pražanům lépe dýchat
a lépe se cítit každý den.
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prostředku k zapouzdření panelů využívat
prostředek modré barvy, aby tak nebylo po-
chyb o tom, že materiál je skutečně penetro-
ván a neporušen. V místech demontáže také
instalují výkonné odsavače prachu a nadále
nechávají opakovaně a pravidelně měřit kon-
centraci azbestových vláken v ovzduší.

O tom, že na azbest pravděpodobně při re-
konstrukci narazí, věděl Metrostav už od po-
čátku stavebních prací. Podle náměstka praž-
ského primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09)
měla většina významných budov z období,
kdy InterContinental postavili, tedy v 60.
a 70. letech, experimentální charakter a ar-
chitekti a inženýři při jejich návrhu a stavbě
testovali různé materiály a technologie.

„Azbest se v těchto stavbách používal zpra-
vidla z protipožárního důvodu,“ vysvětlil Hla-
váček. Kvůli azbestu Metrostav vše projednal
s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, a ta tvrdí,
že Metrostav postupuje podle předpisů a ni-
koho neohrožuje. Oznámení o práci s azbes-
tem na InterContinetalu obdržela již 1. břez -
na a od té doby tam provedla tři kontroly. Při
dvou závady nezjistila a výsledky třetí kon-
troly se zatím vyhodnocuje.

„Stěžejní je zásada, že technologické po-
stupy používané při zacházení s azbestem
nebo materiálem obsahujícím azbest, včetně
odstraňování, musí být upraveny tak, aby se
předcházelo uvolňování azbestového prachu

do okolního prostředí,“ vysvětlil Našemu RE-
GIONU tiskový mluvčí pražské hygienické
stanice Zbyněk Boublík. „Materiál s obsahem
azbestu na hotelu InterContinental je obsa-
žen v opláštění výtahové šachty a ve fasádě
objektu v obvodových panelech. Obvodový
panel se skládá z dvou azbestocementových
desek s vnitřní izolací uprostřed, uložených
v ocelovém rámu, který je pomocí vnějších
úchytů kotven na ocelovou konstrukci. Pokud
jde o odstraňování obvodových panelů, které
se demontují v místě ocelového rámu, tedy
bez jakéhokoliv zasahování do azbestoce-
mentových desek, je možné obvodové panely
odstraňovat bez vytvoření hermeticky uza-
vřeného kontrolovaného pásma za dodržení
dalších opatření, například enkapsulace, což
je postřik odpovídajícím fixačním příprav-
kem,“ řekl Boublík.

Chybí kontrola
Spolek Občané Prahy 1 v návaznosti na ob-

hajobu Metrostavu a hygieny svolal na praž-
ském magistrátu setkání s expertkou na az-
best Zojou Guschlovou, která upozornila na
celorepublikovou systémovou nedostateč-
nost kontrolních mechanismů při práci s az-
bestem a na zcela nedostatečné pravomoci
hygienických stanic.

„Neexistuje mechanismus, který by ne-
stranně a objektivně kontroloval postup sa-
nace azbestu. To je hendikep naší legislativy,“
tvrdí jediná soudem uznaná znalkyně se spe-

Obáváte se úniku
azbestu z rekonstrukce

InterContinentalu?

Diskutujte na webu
nasregion.cz/p1-azbest

causa

cializací na azbest v ČR Zoja Guschlová. Zá-
běry ze stavby, které 28.5. zveřejnil deník
Právo, komentovala jako neomluvitelné po-
škozování zdraví a životního prostředí.

„Vyjádření společnosti Metrostav jde správ-
ným směrem, protože slibuje zvýšení bez-
pečnosti při zacházení s azbestem. Na druhé
straně nás znepokojuje nedostatek kontrol-
ních mechanismů při odstraňování pětatři-
ceti tun azbestu jak ze strany Metrostavu,
tak pražské hygieny,“ řekl Našemu REGIONU
zástupce spolku Tomáš Bajusz. „Například
teprve až po našich opakovaných varováních
Metrostav vybavil dělníky povinnými ochran-
nými oděvy. Vnímáme to tak, že Metrostav
napravuje svá pochybení, ke kterým podle
našeho názoru na stavbě doposud dochá-
zelo,“ dodal.

Majitelem hotelu je investiční společnost
R2G miliardářů Pavla Baudiše, Eduarda Ku-
čery a Oldřicha Šlemra. Ti už na Bajusze po-
dali trestní oznámení. Podle něj je ale napro-
sto legitimní starat se o zdraví své rodiny
i všech, kdo žijí v jejím okolí v situaci, kdy se
děje něco, co by je mohlo ohrozit. Kvůli výše
vzneseným podezřením při rekonstrukci In-
terContinentalu hodlá celou věc prověřit Če-
ská inspekce životního postředí. Ze stejného
důvodu bude šetřit rovněž demolici někdej-
ších Michelských pekáren v minulém roce.

dokončení ze strany 1

Drama kolem azbestu neutichá

Azbestový prach místní dýchat nechtějí, hygiena tvrdí, že je vše v pořádku.
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Výstava na 24 venkovních
panelech prostřednictvím
textu i dobových fotografií

a letáků připomíná dějiny strany,
okolnosti jejího vzniku po rozště-
pení sociální demokracie, bolše-
vizaci v době první republiky,
dobu okupace a ilegality, proni-
kání do státních struktur na

konci války a v období krátce po
ní, uchopení moci v únoru 1948,
soudní procesy podle sovětských
vzorů, období socialismu s lid-
skou tváří i utužení v době nor-
malizace a následnou nejistotu,
co si počít se sovětskou perestroj-
kou. Poslední panely připomínají
nedávnou minulost strany, která

Rudé století

Venkovní výstava s názvem Rudé století
provádí diváky na pražské Kampě milníky
a přelomovými okamžiky Komunistické
strany Československa, která byla založena
roku 1921, v roce 1948 převzala moc v zemi
a další čtyři desetiletí určovala osudy všech
občanů Československa.

se nevzdala ani komunismu v ná-
zvu, ani nepřijala skutečnou zod-
povědnost za zločiny minulosti
a ústy některých svých členů do-
sud hájí i nejkřiklavější porušo-
vání zákonnosti v padesátých le-
tech.

Výstavu připravilo Museum
Kampa – Nadace Jana a Medy
Mládkových ve spolupráci s Mu-
zeem paměti XX. století.

„Komunismus napáchal na du -
ši národa nevyčíslitelné škody, je-
jichž následky si neseme s sebou
i v dnešní době. Proto je nutné si
zvěrstva této hrůzné ideologie,
které dobře dokládají vystavené
dobové letáky a provolání, připo-
mínat, i jako varování, aby se to
už nikdy neopakovalo. Když za-
pomeneme na historii, budeme
pak nuceni ji prožívat znovu,“

uvedl iniciátor výstavy Jiří Pospí-
šil, který je zároveň předsedou
správní rady Musea Kampa – Na-
dace Jana a Medy Mládkových.

Expozice je umístěna na vel-
koformátových oboustranných
panelech, které budou v noci
osvětleny, výstava bude tudíž
volně přístupna veřejnosti dva-
cet čtyři hodin denně, a to až do
1. srpna 2021. Připraveny jsou
také doprovodné akce, diskuse
a komentované prohlídky pro
školy a veřejnost. Vedle plenéro -
vé výstavy jsou zájemcům k dis-
pozici také tematické webové
stránky www.rudestoleti.cz. Ob-
dobí komunismu bude reflekto-
vat i festival dokumentárních
filmů Nezlomní a obětovaní, kte -
rý Muzeum paměti XX. století
připravuje na listopad.



servis

5www.vase1.cz

ZD
R

O
J 

PR
A

ŽS
K

É 
SL

U
ŽB

Y,
 S

U
K

L

INZERCE V1-0602

BASIC GOLF 6 – 9 LET 
5.900 Kč

PLAYER GOLF 9 – 15 LET 
7.900 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ

GOLF KEMP 2021

pod vedením profesionálních trenérů
8 TURNUSŮ 5. 7. – 27. 8.

UŽIJTE SI 

SKVĚLÉ 

PRÁZDNINY 

S GOLFEM!

Termíny (pondělí – pátek):
I. 5. 7. – 9. 7., II. 12. 7. – 16. 7.,  

III. 19. 7. – 23. 7., IV. 26. 7. – 30. 7., 
V. 2. 8. – 6. 8., VI. 9. 8. – 13. 8.,  

VII. 16. 8. – 20. 8., VIII. 23. 8. – 27. 8.

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 
e-mail: tcm@hodkovicky.cz, 

tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377 
www.hodkovicky.cz

INZERCE V1-0601

úterý 8. 6. 
■ Hellichova ul.

úterý 15. 6.
■ Ostrovní ulice (naproti č. 12)

pátek 18. 6. 
■ Štěpánská x Řeznická

úterý 29. 6.
■ Široká (naproti FF UK)

pátek 11. 6.
■ Barvířská (křižovatka Petrské
nám. X Lodecká)

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 1

Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou přistaveny od
14.00 do 18.00. Po celou

dobu přistavení je přítomna ob-
sluha, která koordinuje ukládání
odpadů, aby byla maximálně vy-
užita kapacita 10 m3. Obsluha
dále zajišťuje, aby případně ode-
vzdané využitelné odpady bylo
možné předat k dalšímu využití.

Do VOK je možné odložit ná-
bytek, koberce, linolea, zrcad la,
umyvadla, vany, sportovní náči -
ní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, ele -
ktro spotřebiče, televizory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy, kde je
možné si domluvit zajištění
odvo zu odpadu. Cena této nad-
standardní služby je stanovena
za naložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

Harmonogram deratizace
na území Prahy 1 od 1. do 30. června

■ Plochy pod magistrálou v ulici U Bulhara, zeleň u Státní opery
a nové budovy Národního muzea, podchod pod magistrálou
u Stát ní opery, plochy pod magistrálou v ulici Na Florenci a na Těš-
nově, U Dobřenských, Petrská + okolí, 
■ Petřín: komplex zahrad vrchu Petřína (zahrnuje zahradu Ne-
bozízek, Seminářskou zahradu, Růžový sad, Petřínské sady, Stra-
hovskou zahradu a Lobkovickou zahradu), 
■ Náplavka pod Smetanovým nábřežím a rabátka stromů, zeleň
Hradčanské náměstí a Loretánské náměstí, nábřeží Edvarda Be-
neše – část, Jelení, Mariánské náměstí.

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném případě není
možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným
odpadem či např. splachovat do WC apod.
■ Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud léčiva přijímá.
■ Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a ozna-
čený kontejner, do kterého může veřejnost léčiva sama odevzdat.
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Revoluční ulici čekají velké změny. Její
rekonstrukce bude primárně spojena
s dopravním řešením. Proto zde budou

rozšířeny chodníky, ulice bude vybavena no-
vými lavičkami, koši, stojany na kola i pítky.
V návrhu se také počítá s umístěním restau-
račních zahrádek. Zastávka tramvaje se po-
sune blíž k řece a v obou směrech vzniknou
širší ostrůvky pro větší bezpečnost cestují-
cích. S tou souvisí i omezení rychlosti aut na
30 km/h a použití hladké dlažby na povrch
vozovky, která vytvoří z ulice příjemnou
městskou třídu zejména pro všechny její uži-
vatele. V části ulice také vznikne nový cyklo-
pruh. Celá rekonstrukce myslí také na mi-
kroklima ve městě. V ulici přibyde až
30 no vých stromů a díky nahrazení původ-
ního asfaltu dlažbou se zlepší zadržování deš-
ťové vody. Na studii navazuje rekonstrukce
veřejného prostranství před obchodním do-
mem Kotva, kde se zruší zastřešený vstup

do podzemního supermarketu a zároveň zde
přibydou místa k posezení. Revoluční třída
je spolu s ulicí Národní a Na Příkopě součástí
tak zvaného Hradebního korza, původního
staroměstského opevnění, na nějž vznikla
studie v roce 2020. Z ní pak vyplývají nové
úpravy týkající se samotné studie Revoluční
z roku 2018, kterou zpracovalo studio Aoc
architekti ve spolupráci s Institutem pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy.

Domek na Kampě
budou mít půjčený skauti

Podle usnesení radnice je účelem vý-
půjčky vytvoření „spolkového, kultur-
ního a komunitního centra“, které bu -

de určeno nejen pro mládež a skautské
od díly, ale pro všechny obyvatele Prahy 1. In-
stitut plánuje centrum v dopoledních hodi-
nách otevřít školám, seniorům nebo mat kám
s dětmi. Odpoledne by pak skauti v centru or-
ganizovali různé workshopy a ve čer kulturní
program v podobě přednášek, debat, autor-
ských čtení či akustických koncertů. Dále
chce institut nabídnout možnost pořádat
v prostorech domu zasedání, konference či
team buildingy, hodlá zřídit počítačovou
místnost, grafické dílny, dílny pro tvor bu ke-
ramiky a 3D tisk, fotoateliéru či krej čovské
dílny. Součástí centra má být také bistro.
Skautský institut provozuje od roku 2015
společenské a kulturní centrum v magistrá-

tem vlastněném domě na Malém náměs tí,
kde před vypuknutím pandemie covi du-19
pořádal množství přednášek, debat a kultur-
ních akcí. Součástí centra je i kavárna.

Domek nedaleko Sovových mlýnů získal
svou přezdívku podle toho, že v něm dříve
sídlil Český rybářský svaz, který v přízemí

ta ké provozoval rybí restauraci. Známý je
také z filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Ko -
nec vodníků v Čechách, který se v něm natá-
čel. Původně renesanční dům byl nejprve
přestavěn v době raného baroka a v polovině
19. století v klasicistním slohu. Budova je od
roku 1958 památkově chráněna.

Revoluční se stane
novou městskou třídou

Výstava fotografií 
v centru SmetanaQ

Co je to pravda? Tuto otázku si po-
kládá nová venkovní výstava s ná-
zvem Naděje v galerii Fasáda v Di-

vadelní ulici, která je inspirovaná citátem
Karla Čapka. Své fotografie zde vystavuje
čtrnáct současných fotografů a fotogra-
fek, kteří svými díly kolemjdoucí povzbu-
zují k otevřenosti, víře a naději v těžkých
časech. Dům na Smetanově nábřeží, ve
kterém dnes sídlí multikulturní centrum
SmetanaQ před osmi lety poničil výbuch
plynu. Interiér budovy a fasáda směřující
na Smetanovo nábřeží jsou již několik let
nově zrekonstruovány a zasvěceny umě -
ní a designu. Kromě designového obchodu
a bistra a kavárny nabízí centrum roz-
sáhlé prostory pro výstavy a jiné kulturní
akce. Jen zadní fasáda ještě stále nese vi-
ditelné stopy po explozi. Na ní v loňském
roce vznikl výstavní projekt Galerie Fa-
sáda. Výstava Co je to pravda? je volně
přístupná 24 hodin denně až do 30. září.

Památkově chráněný letohrádek na Kampě, přezdívaný
rybářský domeček, bude nejméně do konce března roku 2023
využívat Skautský institut. Rozhodli o tom na základě dříve
vypsaného záměru radní Prahy 1. Postup dříve kritizovali
opoziční Piráti kvůli tomu, že vedení radnice zrušilo původně
vypsané výběrové řízení na nájemce letohrádku.
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