
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Zatáčka v ulici v Holešovičkách v Pra -
ze 8 byla 27. května v 10.35 roku 2022
opět svědkem nejen tohoto slavného

útoku. Byla i poctou odvaze českých vojáků.
„Památník Operace Anthropoid ztělesňuje

hrdinství českého a slovenského národa za

okupace za druhé světové války. Je to pocta
mužům, kteří šli do své trýzněné vlasti s po-
citem téměř jisté smrti zlikvidovat zrůdu
jménem Reinhard Heydrich. A já jsem
opravdu hrdý, že tento památník před tři-
nácti lety postavila právě osmá městská

Atentát na Heydricha:
rekonstrukce po 80 letech

Útok rotmistrů Kubiše a Gabčíka na Reinharda Heydricha
připomněla dobová rekonstrukce. Došlo k ní osmdesát let
ode dne, kdy se operace Anthropoid stala jednou z největších
odbojových akcí druhé světové války. A také začátkem kruté
odvety nacistů.

část,“ připomněl starosta Osmičky Ondřej
Gros (ODS).

Vzpomínky a pieta
V rámci oslav se uskutečnila nejen rekon-

strukce útoku na Heidricha, ale také pietní
vzpomínka u památníku Operace Anthro-
poid, kterou zahájil přelet britského stíha-
cího letounu typu Hawker Hurricane, s nímž
bojovali piloti 310. československé perutě
v britské Royal Air Force. Poté nad Libní pro-
letěla také trojice bitevních vrtulníků Mi-24.
Následoval vzpomínkový akt u památníku

pokračování na straně 3
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Děkujeme, že můžeme…
Дякуємо, що можемо…

… vidět, že svět není všude tak nenávistný. Život se nám obrátil
vzhůru nohama. Je skvělé cítit, že jsme vítáni. Lesní klub Za-
hrádka Troja nám otevřel svá vrátka a přivítal nás na krásné
zahradě plné kouzelných míst.
… každé ráno zase vstávat s úsměvem a těšit se, co všechno za-
žijeme. Celý den běháme venku. Užíváme si sluníčka i deště.
Maminky zatím pospíchají do práce, aby toho stihly co nejvíce,
než se odpoledne zase potkáme.
… trávit každý den jako naši vrstevníci. To je přesně to, co nás
baví. Poslední dobou na nás dolehly problémy světa dospělých
a na to ještě připravené nejsme. Chceme běhat za motýly. Po-
zorovat, jak se příroda probouzí a užívat si svobodné hry na
louce i v lese.
... hrát si s českými kamarády. Učíme se nové hry a na oplátku
ukazujeme, co nás nejvíce baví na Ukrajině. Čas můžeme trávit
s učitelkami z naší země. Jedna nás učí, jak se mluví česky, aby-
chom našim kamarádům více rozuměly. A s druhou si můžeme
popovídat o všem, z čeho jsme smutné. I maminky za ní chodí,
když jim není zrovna hej.

Děkujeme za vytvoření místa, kde se cítíme v bezpečí.
Vaše ukrajinská skupinka dětí Koníci

Pokud nám chcete pomoci,
můžete nám přispět do naší sbírky na účet číslo:

4004040040/5500, variabilní symbol: 1047
Více info na www.zahradkatroja,cz

Děkujeme vám!

Zahrádka je lesní školka,
která funguje už několik
let. Nachází se v krásné

části Prahy v Troji. Děti celý den
pobíhají venku a užívají si, co
zrovna příroda nabízí. Jaro, léto,
podzim, zima. Ať už bobují nebo
trhají třešně ze stromu, každé
období je velkou inspirací. Prů-
vodci praktikují přírodní pedago-
giku a v rámci vzdělávacího pro-
cesu předávají dětem základní
mezilidské hodnoty. Vše v tak
přirozeném prostředí, které prá -
vě pro nás příroda je.

Základní hodnoty
„V únoru nás všechny zasáhla

situace na Ukrajině, která donu-
tila spousty lidí opustit své do-
movy. Část pozemku, na kterém
máme zázemí, se nevyužívala.
Napadlo nás tedy, že bychom vy-
tvořili pracovní místa pro uči-
telky z Ukrajiny, které by praco-

valy jako průvodkyně,“ vysvětlil
Našemu REGIONU Jan Spilka,
ředitel Lesního klubu Zahrádka
Troja. Učitelky pracovaly na
Ukrajině v mateřských školách
a bylo by skvělé využít jejich po-
tenciál i zde. Netrvalo to dlou ho
a na Zahrádce začaly pobíhat
i děti z Ukrajiny. Po pár dnech
oťukávání jim už nic nebránilo
užívat si her ve volné přírodě.
Mají možnost trávit celý den se
svými vrstevníky a aspoň na
chvilku vyplout ze světa dospě-
lých. Čas s nimi tráví učitelky
z jejich rodné země, které jsou
jim zároveň oporou. Učí děti
nejen česky, ale trénují i respekt,
ohleduplnost a odpovědnost. To
jsou jed ny ze základních hodnot
Lesního klubu Zahrádka Troja. 

Pomoc v těžké situaci
Nyní je již ukrajinská skupina

ve svém zázemí zabydlená.

Lesní klub Zahrádka otevřel
svá vrátka ukrajinským dětem
Je to již pár týdnů, kdy do naší země přijela
spousta maminek s dětmi s žádostí o pomoc.
V Lesním klubu Zahrádka se hned zrodil nápad,
jak pomoci, a pustil se do budování nového
zázemí pro ukrajinskou skupinku.

O děti se starají dvě paní učitelky,
z nichž jedna mluví také česky
a učí děti češtinu. Druhá je klinic -
ká psycholožka, která pomáhá
dětem i jejich rodinám s adaptací
na nové prostředí.

„Jsme rádi, že jsme mohli po-
moci alespoň pár dětem a jejich
rodinám v jen těžko představi-
telné životní situaci. Naše děti
mohly prostřednictvím tohoto

kroku pochopit důležitost solida-
rity a ochoty postarat se o toho,
kdo pomoc potřebuje,“ dodal
Spil ka.

Zahrádka Troja funguje hlavně
díky přispěvatelům lesní školky.
Proto se teď obrací na veřejnost
s prosbou o podporu ukrajinské
skupinky, aby mohla dál pokra-
čovat ve své činnosti. A děkuje
za každý příspěvek! red
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Operace Anthropoid s pokládáním věnců,
kterého se zúčastnila i šéfka britské diplo-
macie Liz Trussová a její český protějšek Jan
Lipavský (Piráti), ministři obrany Česka
a Slovenska Jana Černochová (ODS) a Jaro-
slav Naď, zástupci armády, Prahy, městské
části Praha 8 či velvyslanci několika států.
Před památníkem zněla skotská hudba jako
připomínka skutečnosti, že Gabčík a Kubiš
před výsadkem v protektorátu absolvovali
výcvik ve Skotsku.

„Vzpomínám si, že už jsem téměř nevěřila,
že se po dvouletém úsilí podaří památník na
tomto místě vztyčit. Snaze městské části
však významně dopomohl Vojenský histo-
rický ústav a přátelé z Asociace nositelů le-
gionářských tradic,“ podělila se o své pocity
místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková
(ODS), která byla iniciátorkou vzniku pa-
mátníku.

Unikátní artefakty
Oslavy 80. výročí atentátu na Reinharda

Heydricha pokračovaly přednáškami, filmo-
vými projekcemi a expozicemi. Pro pobavení
a obveselení návštěvníků oslav nechybělo ani
dobové vojenské ležení, které se usídlilo
v ulici U Českých loděnic, v areálu Velkého
Löwitova mlýna a Thomayerových sadech.

Návštěvníci vzpomínkových akcí u Velkého
Löwitova mlýna  si mohli na památku letoš-
ních oslav kulatého jubilea operace Anthro-
poid odnést i zajímavé, dokonce až unikát-
ních věci. „Například pamětní bankovku
s Gabčíkem a Kubišem, kterou jsme vydali

v omezeném počtu 1942 kusů, pamětní me-
daili, která vyšla také v limitované sérii, LP
s dosud nikdy nevydanými nahrávkami Ji-
řího Voskovce a Jana Wericha z vysílání
z Ameriky, včetně jejich reakce na atentát,
CD se známými melodiemi Jaroslava Ježka
s válečnými texty V+W či dobové Lidové no-
viny z 28. a 29. 5. 1942,“ vyjmenoval alespoň
některé z nich místostarosta Jiří Vítek (Pa-
trioti).

Na přípravě operace Anthropoid se podí-
lely stovky lidí z československého odboje.
Rotmistři Gabčík a Kubiš, jsou ti, kdo likvi-

daci nenáviděného Heidricha, který se netajil
likvidací českého národa, provedli. Operace
Anthropoid a smrt Heydricha pak spustila
hrůznou mašinérii represí. Tisíce vlastenců
a lidí z domácího odboje bylo popraveno,
umučeno nebo skončilo v koncentračním tá-
boře. Z povrchu země zmizely obce Lidice
a Ležáky.

„Dnes jsme tu proto, abychom uctili nej-
spíše největší odbojový čin v dějinách druhé
světové války. A přestože všichni vnímáme,
že aktéři samotného útoku patří oprávněně
na národní piedestal, vzpomeňme stovky ni-
koliv bezejmenných, ale málo vzpomínaných
hrdinů, kteří riskovali životy nejen své, ale
svých nejbližších, aby pomohli našim hrdi-
nům, kteří ukončili život a kariéru Reinharda
Heydricha, chladné a nelidské zrůdy. Mnoho
z nich jsou naši předci z Libně, Kobylis, Boh-
nic, Karlína a dalších částí dnešní Prahy 8.
Proto jsou po nich pojmenovány ulice v nej-
bližším okolí. Přesto si myslím, že je to
vlastně to nejmenší, co jsme k jejich uctění
udělali,“ připomněl starosta Osmičky a do-
dal: „Vzpomeňme na to, že na konci května
1942 byla válečná situace horší než svízelná.
Němci zahajovali drtivou ofenzívu na vý-
chodě, rozhodně málokdo mohl předpoklá-
dat, že je nacistická diktatura na počátku
konce. O to víc vynikne hrdinství všech, kteří
neváhali a svým přičiněním rehabilitovali po-
věst českého národa jako národa nepoddaj-
ného, nikoliv poraženého. Národa, který se
nikdy nevzdává, i když je jeho situace zdán-
livě beznadějná.“ Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

Atentát na Heydricha:
rekonstrukce po 80 letech
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Nová územní studie sídliště
Ďáblice, kterou zpracoval
Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy, navrhuje
budoucí rozvoj této lokality.
Studie vznikla proto, aby se
zabránilo nekoncepčním
zásahům do území. Primárně se
soustředí na ochranu sídliště
a vytipovává možná místa pro
doplnění a revitalizaci.
Veřejnost se k dokumentu může
vyjádřit až do 13. července.

Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších
sídlišť v Praze, a to i z důvodu dob-
rého dopravního spojení, dostatku ze-

leně a původní veřejné vybavenosti. Právě
kvůli jeho ochraně, návrhům nekoncepční
výstavby a potenciálním ztrátám dalších
funkcí, jaké nastaly v minulosti, se Praha
rozhodla v roce 2018 vytvořit územní stu-
dii.

„Studie má do budoucna sloužit jako pod-
klad pro rozhodování v tomto území či pro
zpracování plánu revitalizace. Dokument na-
příklad určuje požadavky pro případné zá-
měry v území, a to nejen ty stavební, ale také
jakékoliv zásahy ve veřejném prostoru,“
uvedl náměstek pražského primátora pro
obla st územního rozvoje Petr Hlaváček
(TOP 09).

Ve středu 1. června byl zveřejněn návrh
územní studie k připomínkování. Veřejnost
se k ní může vyjádřit až do 13. července. Od
pondělí 20. do pátku 24. června bude také
možné pokládat dotazy a diskutovat v pre-
zentačním kontejneru, který bude umístěn
u stanice metra Ládví, 22. června se navíc
bude konat komentovaná vycházka po síd-
lišti.

„Studie se věnuje hlavně veřejnému pro-
storu, klimatickým opatřením i zvýšení bez-
pečnosti z hlediska dopravy. Lokalita Ďáblic
je velmi specifická a ceněná a je důležité, aby
měli její obyvatelé možnost se ke studii vyjá-
dřit. Po ukončení podávání připomínek bude
následovat jejich vyhodnocení, na jehož zá-
kladě bude návrh upraven. Výsledná podoba
územní studie pak projde finálním schvále-
ním,“ vysvětlil ředitel Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Bo-
háč. Způsoby, jak se veřejnost může vyjádřit,
jsou uveřejněny ve veřejné vyhlášce, která

je k dispozici na Úřední desce pražského ma-
gistrátu. Všechny připomínky musí být po-
dány písemně.

„Sídliště v Praze má ochránit také nový
územní plán, který je ve fázi veřejného pro-
jednání. V tom stávajícím je totiž téměř celé
sídliště zastavitelné, což znamená nulovou
ochranu sídlištní zeleně a volného prostoru
mezi domy. Principy ochrany sídlišť jsou
zakot veny již v aktuální studii Ďáblic. Ze
145 hektarů tohoto unikátního sídliště je
parkem ve volné zástavbě 55 hektarů plus
nově stanovené nezastavitelné plochy čítají
dalších 16 hektarů. Chráněno je také 23 hek-
tarů veřejné vybavenosti. Studie uvažuje
s možnou výstavbou především v okolí sta-
nice metra,“ dodal Hlaváček.

Osmička sídliště Ďáblice brání 
Koncem května proběhla v Praze 8 další

veřejná debata o možné budoucí proměně
sídliště Ďáblice. K tomuto tématu se přišlo
vyjádřit několik stovek lidí, kteří zaplnili sál
kulturního centra Ládví. Mezi řečníky ne-
chyběli ani zástupci Prahy 8. Všem přítom-
ným byly náměstkem primátora Hlaváčkem
prezentovány dva návrhy možné budoucí
proměny tohoto území. Jedním byl metro-
politní plán, druhým pak urbanistická studie.
Z úst obyvatel dotčené lokality nejvíce zazní-
vali výtky, že s nimi budoucí podobu sídliště
pražský magistrát nijak nekomunikoval.

Debatu v kulturním domě Ládví podobně
jako procházku, při které se mohli místní
obyvatelé seznámit s proměnou lokality síd-
liště Ďáblice, uspořádal spolek Krásné Ko-
bylisy. „Tvorbu vize proměn ďáblického síd-
liště zaštítil pan architekt Petr Klápště
společně s dalšími odborníky na architekturu
a urbanistiku. Stala se takovým výchozím
bodem pro územní studii, která má ochránit

sídliště před nežádoucí výstavbou, jako je
například výstavba výškových budov na mís-
tech bývalého družstva Včela,“ uvedl Jan Vo-
cel ze spolku Krásné Kobylisy.

„Myslím si, že podceňovat problém dostup-
ného bydlení a démonizovat některé skupiny
obyvatel není úplně moudré a samozřejmě
vnímám, že to sídliště má dva velké prob-
lémy, které tady jeden z pánů kolegů defino-
val, jedno je parkování a druhý je bezpečnost.
Územní plán a územní plánování umí řešit
bezpečnost jen v určitých parametrech, ně-
jaké urbanistické sociální kontroly ale neumí
řešit aktivně. Samozřejmě vyjadřují názor,
to je úplně v pořádku," dodal Hlaváček.

Otázku územní studie i Metropolitního
plá nu v Ďáblicích řeší i městská část Praha 8.
„Je to v podstatě vzorová spolupráce městské
části se spolky, které reprezentují názory ob-
čanů a jenom díky tomu a dlouholeté spolu-
práci máme kvalitní výsledky. Myslím si, že
obecně díky této studii se nám dlouhodobě
daří ochránit toto sídliště od zahušťování,
od nechtěné zástavby, jako třeba konkrétně
zde na parkovišti v Taussigově ulici, kde jsme
jako městská část jednoznačně odmítli zá-
stavbu tohoto území, protože se domníváme,
že by to poškodilo právě kvalitní život a kva-
litní prvky tohoto sídliště," řekl radní Prahy 8
Tomáš Hřebík (STAN).

„Je skvělé být součástí komunity ze síd-
liště, která chce ochránit místo, kde žije. Dě-
kuji spolku Krásné Kobylisy za organizaci
a práci pro sousedy. Sám mám pocit, že od
prvního dne, co jsem vstoupil do politiky, brá-
níme sídliště Ďáblice a za tím si stojíme. Pro
mě je naprosto nepochopitelné, proč u síd-
liště Ďáblice se každý rok stávají nějakým té-
matem výstavby, zástavby nebo zahušťo-
vání,“ doplnil místostarosta Jiří Vítek
(Pa trioti). Renata Říhová

Veřejnost se může vyjádřit
k územní studii sídliště Ďáblice 
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U příležitosti nedožitých
80. narozenin byla 3. květ -
na slavnostně odhalena

pamětní deska Věry Čáslavské
na domě v Karlíně, v ulici Soko-
lovská 351/25. V tomto domě se
v roce 1942 Čáslavská narodi la
a následně zde prožila převáž -
nou část svého dětství. Chodila
též do nedaleké základní školy.

Čáslavská byla československá
sportovní gymnastka, trenérka
a sportovní funkcionářka, sedmi-

násobná olympijská vítězka,
čtyřnásobná mistryně světa, je-
denáctinásobná mistryně Evro -
py a čtyřnásobná Sportovkyně
roku Československa. Byla to
i statečná žena, která se nebála
postavit komunistickému reži -
mu. Po sametové revoluci byla
v letech předsedkyní Českoslo-
venského olympijského výboru
a v letech 1995–2001 také člen-
kou Mezinárodního olympijské -
ho výboru. red

Na pozemcích svěřených
do správy a údržby osmé
městské části se nachá-

zejí technické vodní prvky, které
zpříjemňují občanům pobyt
v par cích a na dětských hřištích. 

Praha 8 spravuje a zajišťuje
údržbu celkem 14 vodních prv -
ků, mezi které patří kašny, fon-
tány, pítka a vodní herní prvky
na dětských hřištích. „Každoroč -
ně se městská část snaží s ohle -
dem na klimatické podmínky
o včasné spuštění. Ke spuštění
všech prvků dochází postupně,
každý prvek je současně i kon-
trolován z pohledu správné
funkčnosti a jsou v případě po-
třeby zajištěny i okamžité opra -
vy,“ řekl starosta Ondřej Gros
(ODS).

V průběhu května byla spuš-
těna a zprovozněna například
kašna a pítko na Karlínském ná-

městí, fontánka na Kobyliské
střelnici, pítko na psí louce So-
kolovská, v parku Pod Plynoje-
mem nebo na dětském hřišti
v parku Kaizlovy sady, pítko
a her ní vodní prvek na dětském

hřišti v ulici Větrušická, pítko na
psí louce v ulici Famfulíkova
a kaš na na Ládví.

Kašna na Ládví, u které během
zimního období často dochází
k poškození trysek, prošla v po-

sledních dnech opravou. Opako-
vané opravy se staly impulsem
k objednání speciálního krytu,
který bude instalován vždy po
zazimování kašny a tím se ochrá -
ní před poškozením a před úto -
ky vandalů.

Nové vodní herní prvky potě-
šily děti na dětském hřišti v Tho-
mayerových sadech. Jedná se
o vodní dílnu s pumpou a pítko.
Připravuje se i rekonstrukce fon-
tány při křižovatce Vychova-
telna. Osmá městská část zajiš-
ťuje také provoz automatických
závlah, a to především v revita-
lizovaných parcích, jako je park
Karlínské náměstí, park Kaiz-
lovy sady a Sady před Invalidov-
nou, park na náměstí Dr. V. Ho-
lého a pietní areál Kobyliské
střelnice. V současné době jsou
zá vlahy v uvedených parcích
zprovozněny. red

Prahu 8 osvěží v parných dnech
kašny, fontány a pítka 

Věra Čáslavská má
v Karlíně pamětní desku

Fo
to

 M
Č

 P
ra

ha
 8



6Zpravodajství z Prahy 8

Datum Čas Lokalita Katastr
14. 6. 13.00–17.00 V Mezihoří x U Pošty Libeň
14. 6. 14.00–18.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
15. 6. 13.00–17.00 Braunerova x Konšelská Libeň
15. 6. 14.00–18.00 Na Dlážděnce x U Sloupu Troja
16. 6. 13.00–17.00 Petra Slezáka x Urxova Karlín
16. 6. 14.00–18.00 Roudnická Střížkov
16. 6. 15.00–19.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
17. 6. 15.00–19.00 Kurkova Kobylisy
18. 6. 8.00–12.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
20. 6. 13.00–17.00 K Olympiku x Nekvasilova Karlín
21. 6. 13.00–17.00 Valčíkova x Na Truhlářce Libeň
21. 6. 14.00–18.00 Pernerova x Šaldova Karlín
22. 6. 13.00–17.00 Hlivická Bohnice
22. 6. 15.00–19.00 V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice
23. 6. 14.00–18.00 Havlínova x Pohnertova Kobylisy
24. 6. 13.00–17.00 Libišská Kobylisy
24. 6. 14.00–18.00 Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy
25. 6. 9.00–13.00 Janečkova Kobylisy
27. 6. 13.00–17.00 Střížkovská 64 Libeň
28. 6. 14.00–18.00 Mazurská Bohnice
28. 6. 15.00–19.00 Dolejškova x U Slovanky Libeň
29. 6. 13.00–17.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
29. 6. 14.00–18.00 Zhořelecká (parkoviště Albert) Bohnice
30. 6. 13.00–17.00 Pekařova x Jestřebická Čimice
30. 6. 14.00–18.00 Pivovarnická 7 Libeň

Velkoobjemové
kontejnery

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou orientač -
ní. Infor mace podá dispe-

čink společnosti Ipodec – Čisté
město na telefonu 724 240 941
od 7.00 do 18.00 hodin. 

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Zdroj MČ Praha 8

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit v některém z 16 sběrných
dvorů hlavního města. Tato služ -
ba je pro občany s trvalým poby-
tem na území města bezplatná.
Ve sběrných dvorech je možné si
domluvit zajištění odvozu od-

padu. Cena této nadstandardní
služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu)
a za ujeté kilometry. Odvézt je
možné veškerý odpad, který lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

Svoz bioodpadu
Datum Čas Lokalita Katastr
13. 6. 14.00–18.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
14. 6. 15.00–19.00 Do Údolí x Libeňská Čimice
15. 6. 13.00–17.00 U Drahaně Bohnice
17. 6. 13.00–17.00 Turská x K Větrolamu Čimice
17. 6. 14.00–18.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja
18. 6. 9.00–12.00 Petra Betruče x U Pískovny Kobylisy
20. 6. 14.00–18.00 Na Dílcích Libeň
21. 6. 15.00–19.00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
22. 6. 14.00–18.00 Gabčíkova Libeň
23. 6. 15.00–19.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
24. 6. 15.00–18.00 K Haltýři x Velká Skála Troja
25. 6. 8.00–12.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
27. 6. 15.00–18.00 Přádova x Nad Hercovkou Libeň
28. 6. 13.00–17.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
30. 6. 15.00–18.00 Na Pěšinách x Na Stírce Kobylisy

Kontejnery
na elektroodpad

Nádoby
na jedlé oleje a tuky

■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96
■ Chlumčanského 327/10
■ Křižíkova 238/53
■ Křižíkova 448/123
■ Kubišova 989/16
■ Kyselova 2
■ Lodžská 13
■ Mazurská 4

■ Na Šutce 440/28
■ Na zámkách 192/55
■ Palmovka (Novákových 59/2)
■ Střelničná (metro Ládví)
■ Šimůnkova 1625/1
■V Mezihoří 2264/2b x U Pošty
■ Vosmíkových 930/12
■ Zhořelecká x Cafourkova
■ Žalovská 781/41
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■ Na zámkách 192/55
■ Korycanská 671/19
■ Na hranicích 878/25
■ Zelenohorská 510/9
■ Lodžská 399/26
■ Mazurská 516/1
■ Hnězdenská 584/12
■ Vřesová 679/9
■ Čimická 769/96
■ Písečná 454/7
■ Na Dlážděnce 784/44
■ Zdibská 442/23
■ Kyselova 1185/2

■ Chabařovická 1326/25
■ Nad Okrouhlíkem 2292/7
■ 36 K ovčínu 1515/2
■ Vosmíkových 102/3
■ Karla Hlaváčka 2277/1
■ Pod statky 243/9
■ Kubišova 1860/35
■ Zenklova 41/33
■ U pošty 1474/1
■ Nekvasilova 570/23
■ U Sluncové 610/13
■ Křižíkova 197/37

Zdroj MČ Praha 8

Informace o letních odstávkách
●V souvislosti s přípravami na další topnou sezónu budou pro-
váděny plánované opravy a údržba. V souvislosti s tím dojde
k odstávkám dodávek teplé vody. 
● V souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., §76,
odst. 4, bod c) musí PT pro některá odběrná místa přistoupit
k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody, aby
mohly být provedeny plánované opravy a údržba. Všichni od-
běratelé budou dopředu obesláni formou samostatných dopisů,
aby byli o odstávkách včas informováni.
● Veškeré podrobné informace jsou k dispozici na stránkách
Pražské teplárenské www.ptas.cz. Na této adrese bude vždy
možné najít detailní a aktualizované informace o všech letních
odstávkách. Pro informace je také možné volat na zákaznickou
linku.
● Jedná se pouze o základní přehled plánovaných odstávek,
v jednotlivých částech uvedených lokalit mohou probíhat také
individuální odstávky v odlišných termínech.

Přehled lokalit a termíny letních odstávek v Praze 8:
Lokality Termíny od - do 
Bohnice 9.–15. 7. 2022
Troja 9.–15. 7. 2022
Ďáblice 9.–15. 7. 2022
Kobylisy 9.–15. 7. 2022
Čimice 9.–15. 7. 2022
Invalidovna, Karlín 27.–30. 7. 2022

Zdroj MČ Praha 8
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