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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Brutalistický dům bývalých Vojenských
staveb u Nuselského mostu znovu
přitahuje zájem veřejnosti. Tentokrát

kvůli sporu mezi majitelem objektu – firmou
Jizera Invest – a historiky architektury, Klu-
bem Za starou Prahu, Národním památko-
vým ústavem (NPÚ), ale i například náměst-
kem primátora pro dopravu Adamem

Scheinherrem (Praha sobě) ohledně demo-
lice. Odborníci dokonce kvůli budově zaslali
jejímu majiteli, ministrovi kultury či praž-
skému primátorovi otevřený dopis, kde je žá-
dají, ať demolici zastaví. Zdůrazňují archi-
tektonickou i kulturně-historickou hodnotu
domu a odvolávají se na stanovisko NPÚ,
který demolici neschválil. „Budova je jednou

Půjde k zemi? Dům u Nuseláku
čeká demolice, veřejnost se bouří

O domu u Nuselského mostu se mluvilo již před časem, když se
z něj podařilo odstranit nelegální blikající billboard. Teď je to kvůli
demolici, kterou chystá jeho majitel. Počátkem září požádal
stavební odbor Prahy 2 o povolení ke stržení domu. Ten se však
nachází v památkové zóně a Národní památkový úřad s demolicí
nesouhlasí. Naopak památkáři z magistrátu dali bourání zelenou. 

z mála autenticky dochovaných kvalitních
staveb své doby. V této souvislosti je nutné
poukázat na fakt, že architektura 60. až
80. let 20. století se v posledních letech a de-
setiletích bohužel stala něčím na způsob
,ohroženého druhu´ a představuje nená-
vratně mizející vrstvu naší stavební kultury,“
píše se v něm mimo jiné. „Bourání zdravých
staveb je nadto velmi problematické i co se
týče ekologie a udržitelnosti,“ dodávají v do-
pise jeho autoři.

V neděli 19. září se u domu na podporu
jeho zachování sešlo asi padesát lidí. „Ne-
jedná se jenom o tento dům. Za posledních
deset let jsme si zbořili několik unikátních
brutalistních budov. Praha tak přichází o ce-

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

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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V rámci dvoudenních oslav k 150. vý-
ročí Spolku Vltavan převzala starost -
ka druhé městské části Jana Černo-

chová a radní Michal Zuna titul Vorařská
obec. Praha 2, jež je díky Výtoni a obecně
Podskalí s historií vorařství úzce spjata, se
tak zařadila mezi dvaadvacet obcí a měst
z Německa, Francie, Španělska, Itálie, Slo-
vinska, Litvy a České republiky, které se
snaží tradici vorařského řemesla zachovat.
Oslavy započaly v sobotu 25. září ráno, kdy
pražským Podskalím procházel tradiční kro-
jovaný průvod Vltavanů s živou muzikou.
Součástí oslav byly i pietní akce na památ-
ných místech, jako je pomník legionářů nebo
místo, kde stávala hospoda U Hejduků, kde
byl 11. června 1871 spolek založen na pod-
poru plavců, rybářů a dalších lidí „od vody“.
Zazněla také spolková píseň Na památku ka-
marádům, která se zpívá jen při slavnostních
příležitostech. Samotného průvodu i piety
se zúčastnila i zástupkyně Prahy 2, radní
Renáta Kašická. Vyvrcholením letošních
oslav bylo již zmíněný slavnostní ceremoniál,

v rámci kterého došlo k předání certifikátu
„Vorařská obec“ a oficiální vlajky vorařské
asociace. Ten se uskutečnil symbolicky na
palubě parníku Vyšehrad. red

Exotické krásky
vystavují Na Slupi

V horním skleníku Botanické za-
hrady Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy probíhá do

7. října tradiční výstava orchidejí.
Kromě výstavní části čeká návštěvníky
také prodej rostlin, substrátů, literatury
i dalších potřeb pro pěstitele a také po-
radenská služba. Výstava je otevřená
každý den od 10 do 17 hodin. red

Festival 
delikátních chutí

Gastronomická scéna prošla složi-
tým obdobím, ale hrdě oznamu -
je: „Jsme tu s vá mi  a pro vás!“

V sobotu 9. října znovu zaplní tradiční
i netradiční pokrmy z různých koutů
světa Novoměstskou radnici a její okolí.
Festival navazuje na tradici neformál-
ního setkání sousedů, výletníků z celé
České republiky i návštěvníků ze světa,
kteří si na Novoměstskou radnici při-
cházeli vychutnat nejrůznější lahůdky.
Akce bude probíhat v zázemí Novoměst-
ské radnice i v parku na Karlově náměs -
tí, vstup je zdarma. „Věříme, že čas,
který nepřál pořádání podobně přátel-
ských akcí s propracovanou gastrono-
mickou dramaturgií, je za námi a Novo-
městská radnice s velkým potěšením
přivítá účastníky i návštěvníky na svém
svátku dobrého jídla i pití. Festival deli-
kátních chutí se několik let setkával
s velmi pozitivním přijetím, proto dou -
fáme, že navážeme a zprostředkujeme
tak všem tolik potřebné příjemné chvíle.
Událost v so bě spojuje skvělou lokalitu
centra měs ta, jedinečnou historickou
atmosféru Novoměstské radnice a kul-
turní vyžití, a jak doufáme i přívětivé
po časí nadcházejícího podzimu, které
jenom podtrhne bohatý gastronomický
zážitek,“ řekl ředitel Novoměstské rad-
nice Albert Kubišta. red

Podchod z hlavního nádraží 
je otevřený 

Na pražském hlavním nádraží se ko-
nečně otevřel tolik potřebný prodlou-
žený severní podchod, který přispěje

ke zvýšení bezpečnosti a zabrání možným
střetům chodců a vlaků. Výstup z podchodu
je plně bezbariérový, k dispozici je schodiště,
dvojice eskalátorů a výtah. Na samotný
podcho d navazuje pěší trasa, která ústí do
Seifer tovy ulice, přímé napojení má i ko-
merční centrum Churchill Square.  Podchod
je plně přístupný, v současnosti se ještě pro-
vádějí dokončovací práce především na úpra -
 vě oko lí výstupu z podchodu, podél části
upra vované komunikace se dokončí oplocení
a venkovní osvětlení. Nová část podchodu

dostane také příslušný informační a orien-
tační systém. Realizovaný projekt je na české
železniční síti unikátní. Celá konstrukce byla
provedena z pohledového betonu, v místě
svítidel byl vytvořen architektonický tvar
„přilbice“. Tvaru se povedlo docílit pomocí
bednění vytištěného na 3D tiskárně. Sa-
motná betonáž probíhala ze dvou směsí be-
tonu, kdy technologové dodávající beton ur-
čovali přesný čas, kdy se použije druhá směs,
aby bylo docíleno správného vzhledu kon-
strukce. Architekti navrhli i pobytové schody
na přístupovém chodníku, kde si mohou lidé
v klidu sednout a pozorovat provoz na vlako -
vém nádraží. red

Praha 2 je nositelem
titulu Vorařská obec
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3 Zpravodajství z Prahy 2

Demolice v pražské
památkové rezervaci

po roce 1990
● Špačkův dům, 1216, Klimentská 46
● Vosátkovo pekařství, Vodičkova
27 a 29
● obytný dům, Václavské náměstí 62
● obytný dům, Národní třída 41
● obytný dům s restaurací,
Vodičkova 19
● obytný dům, Na Poříčí 48
● obchodní dům Diamant, Václavské
náměstí 3
● obytný dům, Soukenická 12
● Kozákův dům, Václavské náměstí 47
a Opletalova 1 a 3

Brutalismus neboli architektura drsného betonu
● Je mezinárodní architektonický styl z přelomu moderny a postmoderny.
● V Československu se stavby v tomto stylu projektovaly zejména na přelomu
60. a 70. let minulého století.
● V Praze byl v tomto stylu postaven například obchodní dům Kotva, hotel InterConti-
nental nebo hotel Pyramida.

Půjde k zemi? Dům u Nuseláku
čeká demolice, veřejnost se bouří
lou jednu kapitolu z dějin stavební kultury.
Na seznam UNESCO byla přitom Praha za-
řazena nejen kvůli úžasným barokním, go-
tickým a dalším historickým památkám, ale
díky symbiotickému propojení s ranou
a pozdní modernou,“ řekl účastníkům pro-
testní akce její organizátor Pavel Karous ze
spolku Vetřelci a volavky. O den později praž-
ští radní neschválili návrh primátorova ná-
městka Adama Scheinherra (Praha sobě),
aby město vyzvalo Prahu 2, ať se proti de-
molici odvolá. Scheinherr je přesvědčený
o tom, že historicky cenné budovy v metro-
poli by se neměly bourat bez diskuse.

Kdo s koho?
Památkáři z Národního památkového

ústavu a jejich kolegové z magistrátu mají
přitom na demolici opačný názor. NPÚ po-
važuje demolici domu v ulici Boženy Něm-
cové 5 za nevhodnou a z hlediska památkové
péče neakceptovatelnou. „Dům sice není in-
dividuálně chráněnou kulturní památkou,
ale nachází se v pražské památkové rezer-
vaci, památce UNESCO, je tedy chráněn
plošně. Obecně v památkové rezervaci a pa-
mátkové zóně má být pro demolici závažný
důvod – neopravitelnost objektu, hluboký
veřejný zájem, například v případě moder-
nizace nemocnic nebo negativní kontext
s prostředím v případě dílčích nevhodných
novostaveb ke starším objektům,“ sdělila Na-
šemu REGIONU názor NPÚ jeho mluvčí
Andrea Holasová. Takový důvod ale podle
Hola sov é chybí. „Dům byl navrhován a kon-
cipován tak, aby neměl negativní vliv na
okolní zástavbu a přizpůsobil se zvedajícím
se tubusům metra v podzemí. Zároveň je
funkčně využitelný, nemá vážné statické či
jiné poruchy, které by bránily jeho využití
a ve svém interiéru je plně adaptabilní,“ do-
dala.

Naopak odbor památkové péče magistrátu
demolici připustil. Ovšem pouze s podmín-
kou zachování plastiky umístěné v parteru
domu. Přiklonil se tak k námitkám investora,
že konstrukčně i architektonicky se jedná
o typovou stavbu pražské stavební produkce

konce 70. a počátku 80. let 20. století,
ozvláštněnou pouze opláštěním horních us-
tupujících podlaží, a že se nejedná o nijak
výjimečného reprezentanta architektury své
doby. Vyšší instancí v jejich sporu je minis-
terstvo kultury, ale příslušný správní orgán
může rozhodnout i v rozporu se závěrem
NPÚ, pokud to řádně odůvodní. Stavební od-
bor Prahy 2 zatím o demolici nerozhodl.

Jizera Invest ale věří, že jí vyhoví, a ani
odpor veřejnosti ji v jejích záměrech neodra-
zuje. „Naše plány s budovou Vojenských sta-
veb v ulici Boženy Němcové se nijak nemění.
Jsme rozhodnuti avizované kroky učinit
s ohledem na fakt, že stav stávající budovy
je objektivně nevyhovující, což ve svém po-
sudku potvrzuje i Odbor památkové péče
MHMP,“ řekl Antonín Rosa, mediální zá-
stupce firmy. „Naším záměrem je postavit

dokončení ze strany 1

dům, který zapadne do okolního prostředí
a který bude na rozdíl od stávajícího splňovat
potřebné funkční prvky. Důležitým aspek-
tem je také ekologický přínos nové budovy.
Nynější kouřící komíny opravdu nejsou důs-
tojné pro moderní evropskou metropoli, ja-
kou bezpochyby Praha je,“ myslí si Rosa.

Jitka Kačánová

Fo
to

 D
an

 H
ro

m
ad

a



4Zpravodajství z Prahy 2

Encyklopedie Prahy 2
získala zlato v celostátní soutěži

Desetibodová deklarace,
kterou v pátek 17. 9.
2021 podepsali předsta-

vitelé městských částí Praha 1,
2 a 5 v Paláci Žofín, požaduje
od vedení hlavního města mimo
jiné zlepšení komunikace v ob-
lasti protidrogové politiky.

Klíčové je pak rozšíření slu-
žeb pro drogově závislé a lidi
bez domova, ale zároveň i účin -
né postihy pro dlouhodobě
problémové osoby. Jedině tak se
sníží zátěž v přetížených loka-

litách a s tím související prob-
lémy. „Požadujeme revizi obec -
ně závazných vyhlášek souvi-
sejících s touto problematikou.
Zde je rozhodně prostor ke
zlepšení. Uvítali bychom také
návrat institutu vykázání.
V rám ci novelizace přestupko-
vého zákona radnice přišly
o možnost problémové lidi
z území městské části vykázat.
Byla to chyba. Strážníci měst-
ské policie tím ztratili jedinou
možnost, jak efektivně postiho-

vat dlouhodobě problémové
osoby či drogově závislé. Hlavní
město by se o to mělo se svou
zákonodárnou iniciativou zasa-
dit,“ řekla starostka MČ Pra -
ha 2 Jana Černochová.

Vedení radnice druhé měst-
ské části chce navíc revidovat
obecně závazné vyhlášky sou-
visející s pohybem a koncen-
trací osob vykazujících záva-
dové chování ve veřejném
prostoru. Uvítalo by i legislativ -
ní změny, které by městům

a městským částem dalo větší
pravomoci při omezování pohy -
bu rizikových skupin obyvatel.
Tento postoj na tiskové konfe-
renci v Paláci Žofín představila
jak starostka Jana Černochová,
tak i radní pro bezpečnost Mi-
chal Zuna.

Zásadní je ale podle zástupců
městských částí aktivita odpo-
vědných lidí z vedení metro-
pole. Deset bodů deklarace
proto požadují splnit bez zby-
tečných odkladů. red

Centrální městské části
podepsaly společnou deklaraci

Městská část Praha 2
sklízí s webovou
aplikací Encyklopedie
Prahy 2 jeden úspěch
za druhým. Po
prvenství v krajském
kole soutěže Zlatý erb
si odváží zlato i z kola
celostátního.
Encyklopedie
s podtitulem Kulturně
historické dědictví
Prahy 2 je tak nejlepší
elektronickou službou
v České republice.

Aco k získání tohoto titulu
říká její zakladatel a mís -
tostarosta Prahy 2 pro ob-

last kultury Jaroslav Šolc, kte-
rému se stala práce na projektu
doslova koníčkem?

„Jsem nadšený a zároveň do-
jatý. Úspěchem bylo už samotné
umístění v pražském kole. Zí-
skání titulu v kole celostátním
mne i mé kolegy ještě více zava-
zuje, abychom encyklopedii dále
rozvíjeli po stránce obsahové, ale
i nabídkou zajímavých funkcí.

Těší nás i ohromný zájem uživa-
telů. Každá obec je hrdá na svoji
kulturu a historii a stále je co ob-
jevovat a nabízet spoluobčanům.
Nejen v encyklopedii, ale i for-
mou vycházek, přednášek a tře -
ba i her a soutěží. Právě propo-
jení digitálního a reálného světa
se nám osvědčuje a baví nás to,“
uvedl Jaroslav Šolc.

Soutěž Zlatý erb každoročně
hodnotí a porovnává webové
stránky a elektronické služby
měst a obcí. Webová aplikace
ency klopedie.praha2.cz uspěla
v konkurenci obcí a měst ze
všech 14 krajů České republiky.
Porota hodnotila více než 400
webových portálů a projektů.
Hodnocena byla nejen dostup-
nost povinných informací, ale
třeba také aktuálnost a uživatel-
ská přívětivost. 

Webová aplikace Encyklopedie
Prahy 2 byla spuštěna v srpnu
2018 a rychle si našla své pří-

znivce. Druhá městská část je
čtvrtí bohatou na kulturně histo-
rické dědictví a Encyklopedie
Prahy 2 nabízí zajímavé infor-
mace vztažené ke konkrétním
místům nejen obyvatelům Pra -
hy 2, ale všem zájemcům o histo-
rii, architekturu a kulturu. Kaž -
 dý měsíc zaznamenává 10–15
tisíc návštěv.

Encyklopedie je vytvořena
v českém jazyce. Aktuálně obsa-
huje více než 1800 hesel a její
obsah je stále doplňován. Obsa-
huje informace o zajímavých

místech na území městské části
(ulice a jejich historie, slavné
stavby, pamětní místa, sochy
a plastiky), dále informace o je-
jích osobnostech i událostech
a nabízí i aktuality nebo tema-
tické publikace vydané městskou
částí. V posledním roce přibyly
„Proměny v čase“ s historickými
fotografiemi a mapami, tematic -
ké „Vycházkové trasy“ a „Hry
a kví  zy“. Úplnou novinkou je pro-
pojení encyklopedie s venkovní
hrou Putování Prahou 2, puto-
vani.praha2.cz. red

Místostarosta Jaroslav Šolc (uprostřed) a tým spolupracovníků
z oddělení kultury ÚMČ Praha 2.
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Novou učebnu s počítačovým
vybavením si užívají žáci ze
Základní školy u sv. Štěpána.
Starostka městské části Praha 2
Jana Černochová a místostarosta
Jan Kolář ji symbolicky otevřeli
v polovině září, a to v rámci
programu „Dvojka digitální“,
kterým radnice pomáhá školám
v oblasti IT s důrazem na využití
moderních technologií ve
vzdělávacím procesu. Děti
ocenily nejen nové počítače, ale
také interaktivní tabuli, která je
stabilní součástí nové učebny. 

„Většina škol zřizovaných naší měst-
skou částí nové vybavení obdržela
už během prázdnin. Jsem moc rá -

da, že žáci i učitelé získali úplně novou počí-
tačovou učebnu s dostatečnou kapacitou
a v neposlední řadě i spolehlivé zázemí pro
další využití výpočetní techniky. Při osobní
návštěvě školy jsem viděla, že děti jsou z po-
čítačové učebny naprosto nadšené,“ uvedla
starostka Prahy 2 Jana Černochová při sym-
bolickém otevření nové učebny. 

„Z hlediska IT se při rekonstrukci učebny
v základní škole ve Štěpánské ulici jednalo

o nejkomplexnější dodávku z celého pro-
gramu. Zahrnovala rekonstrukci počítačové
učebny a uzlového bodu školní počítačové
sítě, dodávku interaktivní tabule s výukovým
softwarem a řídícího serveru pro provoz po-
čítačových aplikací. Mám velikou radost, že
se podařilo projekt dotáhnout do  konce,“ do-
dal Jan Kolář, místostarosta Prahy 2 pro ob-
last informatiky.

Celkové náklady na realizaci projektu nové
PC učebny v Základní škole u sv. Štěpána
byly vyčísleny na více než 900 tisíc korun. 

Desítka základních škol v Praze 2 získala
se začátkem nového školního roku dle vlast-
ního výběru novou výpočetní techniku nebo
vylepšenou IT infrastrukturu. Nejčastějším
požadavkem bylo pořízení nových stolních
počítačových sestav, mobilních učeben, in-
teraktivních výukových panelů a v nepo-
slední řadě i úpravy a posílení síťové infra-
struktury. Do programu „Dvojka digitální“
městská část Praha 2 investovala 7 milionů
korun. red

Základní škola u sv. Štěpána
má novou počítačovou učebnu

Nová učebna s počítačovým vybavením.

Starostka Prahy 2 Jana Černochová a místostarosta pro oblast informatiky Jan Kolář
s dětmi ze ZŠ u sv. Štěpána.
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omVratislav byl druhorozený syn knížete
Břetislava I. a Jitky ze Svinibrodu, na-
rodil se někdy kolem roku 1033. Kní-

žetem se stal po smrti svého staršího bratra
Spytihněva v roce 1061. Ani se Spytihněvem
ho ale nepojily právě bratrské vztahy. Když
se dostali do vážného sporu, rozhodl se Vra-
tislav opustit Olomouc, kde sídlil. Útočiště
hledal u uherského krále Ondřeje I. Man-
želku, která byla v už pokročilém stupni tě-
hotenství, raději nechal v Olomouci. Spyti -
hněv ale ženu uvěznil, a ta nakonec zemřela
při předčasném porodu, když po propuštění
odjížděla za manželem do Uher. Vratislav ale
dlouho netruchlil, oženil se s Ondřejovou
dcerou Adlétou. Tím navíc získal i mocného
spojence proti bratrovi. 

Spojenectvím ke koruně
Vratislav byl především významným spo-

jencem císaře Jindřicha IV. při konfliktech
s Poláky, Míšní a Jindřichovým protikrálem
Rudolfem Švábským.Roku 1069 polský kní -

že Boleslav II. obsadil Kyjev a povzbuzen tím -
to úspěchem, zaútočil o rok později i na Če-
chy. Vratislav ho ale porazil. Jindřich IV. obě
knížata nabádal k urovnání sporu a pohrozil,
že zaútočí na toho z nich, kdo příště poruší
mír. Přísahu porušil Boleslav. 19. květ na
1073 Jindřich vyhlásil výpravu proti Polsku,
ke které kvůli vnitřním problémům nedošlo.
Polský stát začal v tomto období sílit a Jin-
dřich Vratislava potřeboval k obraně proti
jeho vládcům. Rovněž roku 1073 nový papež
Řehoř VII. potvrdil svým listem používání
mitry českému knížeti za poplatek 100 hři-
ven stříbra, tak jak to bylo zavedeno za Vra-
tislavova staršího bratra Spytihněva. Ně-
mecký král i papež očividně chtěli Vratislava
získat na svoji stranu, kníže ale zůstal věrný
Jindřichovi.

Spojenectvím s Jindřichem získal Vrati-
slav větší území pro svou zemi a pro sebe
královskou korunu, zatím ale nedědičnou.
15. června 1085 trevírský arcibiskup Egil-
bert korunoval na Pražském hradě Vra -

Po kom se jmenuje
Vratislavova ulice
Vratislavova ulice vinoucí se pod hradbami Vyšehradu a stoupající
až k jeho bráně nese jméno českého knížete a prvního českého
krále. Kvůli sporům s bratrem – náhodou také pražským biskupem
Jaromírem – přesídlil na Vyšehrad, odkud vládl na svou dobu
výjimečných třicet jedna let.

tislava i jeho třetí manželku Svatavu. U pří-
ležitosti korunovace vznikl také Kodex vy-
šehradský, luxusní, bohatě iluminovaný ro-
mánský evangelistář, který byl Vratislavovi
během korunovace snad i předán. Koruna,
která ozdobila Vratislavovu hlavu, nebyla na
rozdíl od pozdějších českých královských ko-
run zlatá, ale jen měděná. Korunovace se ko-
nala za účasti mnoha diváků v rozestavěné
bazilice svatého Víta.

Bratra raději přes řeku
Vratislav II. stál v čele českého státu dlou-

hých třicet jedna let. Většinu této doby měl
neustále spory se svými mladšími bratry,
především s Jaromírem. Neshody nastaly
především poté, co Vratislav nechtěl Jaro-
mírovi svěřit úřad pražského biskupa. Obá-
val se jeho pletichaření a vměšování se do
vladařských záležitostí. Kvůli tomuto sporu
vypuklo dokonce povstání, které nakonec
Vratislava přimělo k tomu, aby s Jaromírem
na místě pražského biskupa souhlasil.

S bratrem a jeho chováním ale spokojený
nebyl. A tak z Pražského hradu, kde tou do-
bou sídlila jak knížata, tak i biskupové, pře-
sídlil na druhý břeh Vltavy, na Vyšehrad.
Areál Vyšehradu se za dobu jeho panování
značně rozrostl. Vratislav tady nechal vybu-
dovat dvě velkolepé baziliky a zřejmě i další
kostely, palác a zřejmě i hradby kolem celé
akropole. 

Palác, který měl stát na západní hraně
srázu na Vltavou, si údajně v ničem nezadal
s Pražským hradem. Bohužel se nezachoval.

Vratislav zemřel v na svou dobu požehna-
ném věku roku 1092, zřejmě na následky
pádu z koně. Podle svého přání byl pohřben
pod tehdy ještě románskou bazilikou svatých
Petra a Pavla, kterou nechal vystavět. Jeho
hrob se ale nedochoval, krypta, v níž byl ulo-
žen, byla zřejmě zničena během husitských
válek. Marcela NejedláFo
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INZERCE V2-1002

Podskalská celnice na Vý-
toni je spolu s kostelem
sva tého Kosmy a Damiána

poslední připomínkou zaniklé ry-
bářské osady Podskalí. Ta získala
jméno  podle své polohy pod ská-
lou, rozkládala se v oblasti při-
bližně od dnešního Železničního
mostu po Mánes. Osada je dolo-
žená už ve 12. století; její obyva-
telé získali postupně monopol -
ní právo na obchod se dřevem,
kte ré sem bylo plaveno po Vlta -
vě. Mimochodem, plavba vorů
z Vyššího Brodu do Prahy tehdy
trvala pouhých šest dní! Obcho -
du se dařilo, osada postupně zí-
skávala na významu. Největší
rozkvět nastal v 18. století, kdy
se malá idylická vesnička začala
měnit v městskou část. Na konci
19. století se rozhodlo o vybudo-
vání vyvýšeného nábřeží, které
mělo město chránit před povod-
ňovými vlnami. Podskalí pak po-
stupně vymizelo. Na místech vo-
rařských domků vyrostly bloky
činžovních domů a bylo zde zří-
zeno přístaviště parníků.

Název Výtoň je přímo odvoze -
ný od činnosti, která se tu pro-
vozovala. Vybíralo se tady totiž
mýto ze dřeva dopravovaného na
pražský trh. Zpočátku se vybí-
ralo v naturáliích, vytínáním
určité ho množství dřeva ze svá-
zaných vorů. Podle dobových
materiálů se vytínalo každé dva-
cáté dřevo z voru, což bylo při-
bližně osmiprocentní zdanění.
Tato daň patřila nejprve vyše-
hradské kapitule. Později bylo
clo převedeno na peněžní po-
dobu a poplatek náležel Novému
Městu pražskému, což dodnes
připomíná i štukový novoměst-
ský znak nad vchodem do cel-
nice.

Připomínka historie
Život plavců, obchodníků s dří-

vím, dřevařů, pískařů, ledařů
a dalších „lidí od vody“ zaniklé
části Prahy naštěstí plasticky za-
chycuje nemalé množství foto-
grafií, případně kreseb, s nimiž
se návštěvníci expozice v Pod-
skalské celnici mohou seznámit,

Zaniklé Podskalí
a život na Vltavě

Expozice v Podskalské celnici, unikátní renesanční
budově se srubovým patrem, vystavěné
v 16. století, seznamuje návštěvníky s původním
účelem stavby, totiž místem vybírání cla z dřeva
připlaveného do Prahy.

vystavují se tu také nástroje po-
užívané podskalskými řemesl-
níky.

Expozice je zaměřena i na do-
kumentaci proměn dopravy na
Vltavě v okolí Prahy – podobu
tradiční voroplaby či rozvoj lodní
dopravy přibližuje zase dobová
fotodokumentace se zapojením
prezentačních možností moder -
ní techniky. Velmi zábavný je me-

chanicko-elektronický simulátor,
na kterém si návštěvníci mohou
vyzkoušet plavbu legendárními
nebezpečnými Svatojánskými
proudy, které mu seli po staletí
voraři překonávat při plavení
vorů do Prahy. 

Reálnou podobu vorových pra-
menů a vltavských plavidel při-
bližují modely lodí i vorů.

Marcela Nejedlá

Celnice je jednou z posledních připomínek osady Podskalí. 

Výstava připomíná zaniklá řemesla.
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Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle
data. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen. Kontejner
může být odvezen i dříve, pokud
je již zcela naplněn! V místě při-
stavení je přítomný obsluhující
pracovník. Do kontejnerů lze
vklá dat pouze ty odpady, pro
které je tato služba určena.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, 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 (např. autobaterie,
zářivky, barvy, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, PC mo-

nitory, počíta če, lednice a spo-
ráky. Zdroj MČ Praha 2

pondělí 4.10. 15.00–19.00
■ Trojanova 7

úterý 5.10. 15.00–19.00
■ Záhřebská x Americká

středa 6.10. 15.00–19.00
■ Lublaňská x Koubkova

pondělí 11.10. 15.00–19.00
■ Sázavská 13

úterý 12.10. 15.00–19.00
■ Římská x Italská

středa 13.10. 15.00–19.00
■ Ostrčilovo náměstí

pondělí 18.10. 15.00–19.00
■ Pod Slovany x Trojická

úterý 19.10 15.00–19.00
■ Polská 36

středa 20.10. 15.00–19.00
■ Slavojova

čtvrtek 21.10. 15.00–19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku

pondělí 25.10. 15.00–19.00
■ Chodská x Korunní

úterý 26.10. 15.00–19.00
■ Londýnská x Rumunská

středa 27.10. 15.00–19.00
■ Chopinova x Krkonošská

Velkoobjemové
kontejnery

Kam s použitým
respirátorem

Sběr olejů a tuků
z domácností

Blokové čištění
komunikací

Na území městské části
Pra ha 2 jsou umístěny
ná doby na sběr použitých

potravinářských olejů a tuků
z domácností. Projekt programu
Čistá dvojka, který radnice Pra -
hy 2 provozuje již několik let
v záj mu zkvalitnění životního
prostředí, má napomoci snížit
zatížení kanalizace oleji

Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřič-
ného odpadu, ale také manipula -
ci s obsahem. Stanoviště nádob
na sběr použitých potravinář-
ských olejů a tuků z domácností:

Nové Město 
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12
■ Jiráskovo náměstí

■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7

Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova (u parku)
■ Jaromírova 65

Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16

Vinohrady
■ Sázavská 13
■ Vinohradská 38
■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8
■ Koperníkova 1
■ Slovenská 19

Zdroj MČ Praha 2

Použité jednorázové ochran -
né pomůcky, ať už jsou to
respirátory, zdravotní ob-

ličejové masky či rukavice, patří
do směsného komunálního odpa -
du. Je potřeba je umístit do sáč -
ku, ten pevně zavázat, a pak dát
do pytle se směsným komunál-
ním odpadem a ten opět zavázat.

Použité ochranné pomůcky se
nikdy netřídí a neodkládají do
kontejnerů na tříděný odpad. Po-
užité ochranné pomůcky se rov-
něž nikdy neodkládají mimo kon-

tejnery (nádoby) na směsný ko-
munální odpad. Testovací sady,
určené pro sebetestování osob
bez asistence zdravotního per-
sonálu, lze v souladu se zákonem
o odpadech rovněž řadit mezi
směsný komunální odpad.

K prevenci před rizikem, že
testovaná osoba je SARS-CoV-2
pozitivní, je však vždy třeba ve-
škerý odpad z testovacích vý-
robků ukládat do pevného plas-
tového pytle určeného na tyto
odpady. Zdroj MČ Praha 2

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelný-
chobalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích,uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky-
šetrné výrobky. Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kana-
lizační síť a svody v domech. Zdroj MČ Praha 2

Spolu s každodenním stroj-
ním a ručním čištěním při-
spívá komplexní úklid ko-

munikací ke zlepšení čistoty
obvodu a tím ke zkvalitnění ži-
votního prostředí v místě byd-
liště. Praha 2 proto žádá řidiče
a majitele motorových vozidel,
aby ve vlastním zájmu ve dnech
prováděných komplexního úkli -
du komunikací neparkovali v ob-
lastech vyznačených dopravními
značkami a nebránili tak prů-
jezdu strojů pro úklid komuni-
kací. Termíny komplexního úkli -
du komunikací:

Blok č. 1 – 1. 11. 
■ Náplavní, Záhořanského, Na
Zderaze, Na Zbořenci, Gorazdo -
va, Trojanova, Dittrichova, Jen-
štejnská, Václavská, Jirásko vo
náměstí, Na Moráni.

Blok č. 2 – 2. 11. 
■Dřevná, Podskalská, Na Poříč-
ním právu, Pod Slovany, Trojic -
ká, Plavecká, Ladova, Na Výtoni,

Na Hrobci, Botičská, Vinařické -
ho. 

Blok č. 3 – 3. 11. 
■Vnislavova , Na Libušince, Vra-
tislavova úsek Libušina x první
brána Vyšehrad, Nekla nova,
Hostivítova, Přemyslova, Slavo-
jova, Lumírova, Krokova, Či-
klova úsek Slavojova x Krokova,
K Rotundě, V Pevnosti, Štulcova.

Blok č. 4 – 4. 11. 
■ Štěpánská, Malá Štěpánská,
Na Rybníčku, V Tůních, Hálko -
va, Salmovská, Na Hrádku, Pod
Větrovem.

Blok č. 5 – 5. 11. 
■ Viničná, Kateřinská úsek Ke
Karlovu x Ječná, Melounova, Na
Bojišti, Apolinářská, Apolinář-
ská porodnice, Wenzigova úsek
Sokolská x Ke Karlovu, Albertov
úsek Ke Karlovu x schody Stud-
ničkova, Horská úsek B. Něm-
cové x schody Studničkova, Bo-
ženy Němcové úsek Ke Karlovu
x Horská. Zdroj MČ Praha 2
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