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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Druhá etapa revitalizace Smetanova
nábřeží se zaměří na úsek od Mánesa
kolem Karlova mostu přes Křižovnic -

ké náměstí a dále Křižovnickou ulicí až k ná-
městí Jana Palacha. 

Drink s tramvají v zádech už ne
Z pohledu současné proměny nábřeží mů-

žeme jen pozitivně kvitovat, že nedávný ná-

pad se stolečky a židličkami na rušné ulici
s tramvajemi a automobilovou dopravou
před restaurací Slavie byl jen pokus o žert.

Jsou zde nové tramvajové zastávky, Kar-
lovy lázně a Národní divadlo a hlavně široká
pěší promenáda s nově vysazeným stromo-
řadím sedmnácti jerlínů japonských, vznikl
i komfortní prostor pro restaurační za-
hrádky, osazeny byly nové lavičky, a posta-

Za dva roky bude dokončena
rekonstrukce Smetanova nábřeží

Díky atraktivním výhledům na Karlův most a Pražský hrad v těsné
blízkosti Starého Města a Josefova je Smetanovo nábřeží
ikonickým místem metropole. Začíná u mostu Legií, pokračuje
kolem Novotného lávky na Křížovnické náměstí až ke Karlovu
mostu.

vena byla dlážděná cyklostezka, která v tom -
to úseku evropské cyklotrasy EV7 chyběla.

Lepší podmínky pro pěší,
cyklisty i dopravu

„Smetanovo nábřeží je historicky velice
hodnotný prostor, jehož záměrem nikdy ne-
bylo sloužit výhradně dopravě. Nábřeží má
být atraktivní veřejný prostor s pěší prome-
nádou s vyhlídkou na Pražský hrad, kde lidé
chtějí trávit volný čas. Prostor je navíc přá-
telský i pro cyklisty, kteří se nebudou motat
pod koly aut díky vyvýšenému pruhu s po-
volením vjezdu kol. Proto jsem velice rád, že
se podařilo prosadit a dotáhnout první etapu,
na kterou bude navazovat druhá a pak další

pokračování na straně 3
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INZERCE V1-0902

Unikátní objev na
rotundě sv. Kříže 

Při opravě rotundy Nalezení
svatého Kříže na Starém
Městě, kterou připravilo

hlavní město, se podařilo odkrýt
nečekaný a velmi cenný nález.
Jedná se o velmi dobře zacho-
vané opukové pláty původní
kryti ny. Význam tohoto nálezu
spočívá v poznání historických
stavebních postupů a využívání
stavebních materiálů.

Hlavní město připravilo v červ -
nu loňského roku veřejnou za-
kázku na opravu zastřešení ro-
tundy Nalezení svatého Kříže,
jejímž cílem byla výměna stáva-
jící skladby prejzové krytiny,
prove dení rozšířeného restaurá-
torského průzkumu, oprava in -
te riérové omítky, provedení ople-
chování, výmalba nebo například
i restaurování kamenných prvků
hlavní římsy a stávajícího za-
sklení ve vrcholu kupole hlavni
lodi.

Vybraný zhotovitel v rámci
opravy zastřešení nejprve od-
stranil prejzovou krytinu a dru-
hotné novodobé nánosy malty na
zvonici i na střeše samotné ro-
tundy. Pod těmito vrstvami však
byla nečekaně nalezena plošně
dochovaná původní kamenná
krytina, kterou tvoří velmi dobře
zachované obdélníkové opukové
pláty. Objev tohoto rozměru je
zcela unikátní, neboť opuková
krytina nebyla historicky celo-
plošně odstraněna, ale byla pře-
krývána mladšími vrstvami. Re-
konstrukce by měla skončit letos
na podzim, celkové náklady činí
6,3 milionu korun s DPH.

Kaple Nalezení sv. Kříže stojící
na rohu ulic Konviktská a Karo-
liny Světlé v Praze 1 je jednou
z nejstarších dochovaných cír-
kevních staveb na území metro-
pole. Románská stavba pochází
z první poloviny 12. století. red

Neobvyklá svítidla veřej-
ného osvětlení, u nichž se
zdroj světla nachází v ko-

vem opletené kouli v barvě mléč-
ného skla, jsou léty opotřebo-
vána, a proto správce pražského
veřejného osvětlení, společnost
Technologie hlavního města Pra -
hy (THMP), začal s jejich obno-
vou. Během ní postupně opatří
přibližně tisícovku svítidel no-
vými koulemi. „Nově vyrobené
koule jsou replikou původních
skleněných, které se v Praze na-
cházely dříve. Z bezpečnostních
důvodů se však později přešlo
k polykarbonátovým, které mají
delší živostnost a lépe odolávají
nepřízni počasí, a přitom vypa-
dají stejně a tvoří nedílnou sou-
část koloritu historického cen-
tra,“ vysvětlil pražský radní Jan
Chabr (TOP 09), do jehož kom-
petence veřejné osvětlení spadá.

Renovaci provádí THMP v cen-
tru Prahy postupně. Nejedná se
přitom o projekt, který by bylo
možné realizovat v řádu týdnů.
Důvodem je časová náročnost vý-
roby.

„Zhotovení koulí není jedno-
duché. Časově nejnáročnější je
oplétání, které nelze dělat stro-
jově, a tak se tvoří ručně z ten-
kého měděného drátku. Musí být
hladké, rovné a tvořit pravidelné
mnohoúhelníky,“ dodal radní
Chabr.

K obnově přistoupila městská
společnost z důvodů stáří svíti-
del. „Stožáry veřejného osvětlení
svítí čtyři tisíce hodin ročně a je
nasnadě, že se to někde projeví.
Na těchto svítidlech tím, že kou -
le žárem výbojky postupně ze -
žloutly a zkřehly,“ přiblížil před-
seda představenstva THMP
To máš Jílek a dodal, že výměna
kou lí probíhá vždy kus za kus.

Stožáry s novými svítidly už
najdou Pražané na náměstí Re-
publiky, kde THMP vyměnila pa-
desát opletených a devět neople-
tených koulí. Celkem se jich
v centru Prahy nachází necelá ti-
sícovka, převážně na pravém
břehu Vltavy a v trase vedoucí
z náměstí Republiky přes ulici
Na Příkopě a Národní až k mostu
Legií. red

Nový vzhled
historických svítidel

V centru Prahy se ukrývají historická svítidla
s ručně oplétanými koulemi. Svítí Pražanům
a návštěvníkům metropole na cestu, a navíc
dodávají centru Prahy historický ráz. Z důvodů
stáří a opotřebování tato svítidla postupně
získávají nový vzhled.

Fo
to

 T
H

M
P



3 Zpravodajství z Prahy 1

podobné projekty, které už teď rozjíždíme,
například na Mariánském náměstí,“ vysvětlil
náměstek primátora hl. m. Prahy oblasti
územního roz voje a územního plánu Petr
Hlaváček (STAN).

Promenáda pro chodce
Projekt druhé etapy revitalizace nábřeží

se podrobně zabývá i Křižovnickým náměs-
tím, kde se tramvajová a automobilová do-
prava kříží s Královskou cestou, po které
v letních měsících proudí až sto tisíc chodců
denně. Podmínky pro ně zlepší široká pěší
promenáda směrem k Národnímu divadlu.

Stavební úpravy jsou vstřícné i pro měst-
skou hromadnou dopravu a cestující. Vznikly
nové dvě tramvajové zastávky Národ ní di-
vadlo a Karlovy lázně ve smě ru do centra.
V minulosti se jednalo o jeden z nejdelších
úse ků bez tramvajové zastávky v centru me-
tropole. Na Smetanově nábřeží se zastávka
zrušila kvůli dvojímu zastavování tramva-

jové linky 2 a 18 v jedné křižovatce. Stávající
zastávka Karlovy lázně byla upravena na
bezbariérovou.

„Proměna Smetanova nábřeží je největší
úpravou centra Prahy za posledních několik
desítek let. Změnila se oblast od Klementina
přes Křižovnické náměstí po Národní di-
vadlo. Pracujeme už na proměně i druhé
strany u řeky. Doplníme odjezdové panely.

Obnovíme povrchy a dáme je do pražské
mozai ky, jaká je už dnes na široké pěší pro-
menádě, a druhou stranu také doplníme
o oddělený cyklopás, ať se dá bezpečně a po-
hodlně jezdit na kole i v druhém směru,“ ko-
mentuje rekonstrukci Smetanova nábřeží
náměstek primátora hl. m. Pra hy pro oblast
dopravy Adam Scheinherr (Piráti).

Táňa Pikartová

INZERCE V1-0901

Za dva roky bude dokončena
rekonstrukce Smetanova nábřeží

dokončení ze strany 1

●Až do poloviny 19. století bylo v místech současného Smetanova nábřeží volné písčité
prostranství sklánějící k řece, s rybářskými chalupami. Značný posun znamenala pro
toto místo léta 1841 až 1845. Podle návrhu architekta Bernarda Grubera tady bylo vy-
budováno první pražské kamenné nábřeží vedoucí od Karlova mostu k tehdy novému
řetězovému mostu císaře Františka I. Z opracovaných žulových kvádrů ho postavil bu-
dějovický podnikatel Vojtěch Lanna. Stavbu zaplatily české stavy, které v těchto místech
skoupily pozemky.
●Smetanovo nábřeží se původně jmenovalo jenom Nábřeží nebo Staroměstské nábřeží,
koncem 19. století neslo název Františkovo nábřeží podle Františka Josefa I. Od roku
1919 do roku 1952 se jmenovalo Masarykovo nábřeží, ovšem s výjimkou let 1940–
–1945, kdy bylo nejprve součástí Vltavského nábřeží a od roku 1942 součástí Reinhard
Heidrich Ufer. Od roku 1952 nese jméno Smetanovo nábřeží.
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Když procházíte okolím stanice
metra Malostranská, nemůžete
si nevšimnout čilého stavebního
ruchu. Do finiše se tu dostávají
rozsáhlé práce na zkrášlení
a zazelenění parků Cihelná
a Klárov. Hotovo má být během
podzimu. Přibude řada nových
stromů i prvky pro volnočasové
aktivity a poutavé výhledy na
Prahu budou určitě stát za to.
Po letech také sportovci získají
důstojné hřiště pod Petřínem
a velmi vytížený trávník v parku
Kampa už dostal moderní
závlahu.

„Park Cihelná se pro měňuje v pří-
jemnou a vlíd nou lokalitu pro lidi
všech generací. Součástí bude i no -

vá cyklostezka vedoucí od ulice U Lužického
semináře pod Mánesův most a dále kolem
Strakovy akademie směrem k Praze 7,“ upo-
zornil Richard Bureš, radní Prahy 1 pro do -
pra vu a životní prostředí. 

V dávné minulosti se zde nacházel brod,
později řetězový a nyní Mánesův most. Svojí
polohou na okraji Malé Strany mělo toto
místo vždy charakter periferie a podle mapy
z katastru z roku 1842 zde například stály
ohrady na dřevo. V parku se nyní objeví nové
lavičky a také pobytové schody, unikátní pr-
vek pro odpočinek. Význam zeleně posílí za-
travnění řady ploch a rovněž výsadba nových
stromů a porostů, včetně okrasného záhonu
růží. Přibude pítko i dětský koutek.

„Úpravy parku Klárov přinesou tomuto
jedine čnému prostoru kromě nového mo -
biliáře téměř tři desítky nových stromů vy -
tvářejících přirozenou bariéru tlumící ruch
zdejší dopravní tepny. Zároveň budou plnit
roli přírodní klimatizace, jež v horkých let-
ních dnech umožní obyvatelům a návštěvní-
kům příjem ný odpočinek,“ vyzdvihl Richard
Bureš. Klárov tak na rozdíl od nedávné
minulos ti bude daleko více působit jako
opravdová oáza klidu, a to i přes skutečnost,
že se nachází mezi rušnými ulicemi centra
Prahy. 

„Naším cílem je, aby se oba parky po roz-
sáhlých úpravách staly místem, kam budou
lidé rádi chodit na procházky a trávit chvíle
odpočinku s nejbližšími. Těším se, až se tam

Radniční projekty
přinášejí novou zeleň i odpočinek

budeme moci po skončení náročných prací
potkat,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Péči o park na Kampě
vylepšila moderní závlaha

Obyvateli i turisty vyhledávaný park Kam -
pa má novou závlahu. Napojená je na původ -
ní vodní zdroje. Výrazně se tím zlepší kvalita
trávníků, které lidé hojně využívají k odpo-
činku. I po instalaci závlahy se tu ale dál mo-
hou pořádat menší kulturní akce, a to ze-
jména místních spol ků. „Až do povodní
v roce 2002 byla v části parku funkční závla -
ha. Poté se už ale neobnovovala a trávník zů-
stal odkázán pou ze na počasí,“ vysvětlil Ri-
chard Bureš. 

Novou závlahu tvoří 2200 metrů hadic
a cca 130 trysek různých rozměrů. Spouštět
se budou po jednotlivých sekcích, a to po půl-

noci. Závlaha je nyní natažena v celém pás -
mu od ulice Říční po Werichovu vilu, mimo
Odkolkovskou zahradu, kde se uvažuje o in-
stalaci závlahy po dokončení opravy opěrné
zdi na břehu Vltavy.

Hřiště pod Petřínem
prochází výraznou obnovou

Po dlouhém období bez praktického využití
a údržby prochá zí zásadní obnovou zaned-
bané hřiště pod Petřínem. Původní asfaltová
plocha se vyrovná, povrch získá nový nástřik
a také čáry pro využití k různým, zejména
míčovým sportům. „Přidáme sem také nové
bran ky i basketbalové koše, lavičky a stůl na
stolní tenis,“ prozradil radní Richard Bureš.
Městská část navíc opraví i oplocení a doplní
ochranné sítě. Obnova hřiště má být hotová
do konce letošního září. red

V parku Klárov by mělo být třicet nových
stromů.

Na hřišti pod Petřínem jsou práce
v plném proudu.

Součástí parku Cihelná bude i nová
cyklostezka.

Nové zavlažovací zařízení v parku na
Kampě
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Praha 1 – nejnižší míra korupce
Každoročně vyhlašovaný
projekt prestižní neziskové
organizace Hlídač státu
s názvem K-Index, který
vyhodnocuje rizikovost v oblasti
korupce a nehospodárnosti,
stanovil po pečlivém
prozkoumání potřebných dat
a rizikových faktorů, že Praha 1
si v roce 2021 vedla z celého
hlavního města nejlépe.

K-Index je kvantitativní metoda, která
se z často nepřehledné státní správy
snaží vytěžit potřebná data a vyhod-

nocuje rizikovost v oblasti zmíněné korupce
a nehospodárnosti. Rizikovost hledá v nej-
různějších aspektech. Může se jednat o ne-
dostatečně zpracované smlouvy, malý počet
dodavatelů, skryté ceny či třeba nepřiměřené
množství zakázek s nově založenými fir-
mami. V eliminaci těchto rizikových aspektů
byla tedy Praha 1 v roce 2021 nejúspěšnější.
O rok dříve se umístila na druhém místě za
městskou částí Praha 3.

„Z tohoto ocenění naší práce mám samo-
zřejmě velkou radost a děkuji všem kolegy-
ním a kolegům z radnice za skvělou práci.
Výsledek je o to hodnotnější, že už loni jsme
se umístili na druhém místě, což dokazuje,
že letošní první místo rozhodně není ná-
hodné,“ vyzdvihl starosta Prahy 1 Petr Hej -
ma.

Detailní rozbor hospodaření Prahy 1 včet -
ně žebříčku městských části si můžete pro-
hlédnout na www.hlidacsta tu.cz. red

Corrency – pomoc
občanům i živnostníkům

Městská část Praha 1 spustila le-
tos na jaře unikátní projekt na
oživení lokální ekonomiky s ná-

zvem Corrency. Jeho záměrem bylo po-
sílit koupěschopnost místních obyvatel.
Občané získali od radnice příspěvek,
kterým mohli podpořit místní obchody,
poskytovatele služeb a provozovatele
volnočasových aktivit. Iniciátorem pro-
jektu byl radní Karel Grabein Procház -
ka. V současné době vše vyhodnocuje -
me, ale už teď můžeme říct, že se pilotní
fáze projektu vydařila. Zapojilo se do ní
více než 1500 občanů Prahy 1 a okolo
160 provozoven převážně z kategorie
takzvané občanské vybavenosti,“ shrnul
Karel Grabein Procházka. red

U příležitosti kulatého výroční
mohutných záplav, které
postihly Prahu v srpnu roku
2002, připravilo hlavní město
pro Pražany i návštěvníky
metropole volně přístupnou
výstavu velkoformátových
fotografií v parku Kampa.
Výstava bude na místě k vidění
do 22. září, poslední zářijový
týden pak bude umístěna
v areálu Výstaviště Praha.

Ostrov Kampa patřil mezi silně zasa-
žené lokality při povodních, které řá-
dily v Praze přesně před dvaceti lety.

Nyní se symbolicky právě zde koná exte -
riérová výstava nazvaná 20 let od povodní.
Tvoří ji celkem 20 panelů, na nichž jsou
auten tické fotografie ze záplav v roce 2002,

které pro srovnání doprovází aktuální ob-
rázky fotografa Radoslava Vnenčáka. Ty pro
změnu ukazují, jak stejná místa v Praze vy-
padají dnes. Všechny fotografie jsou do-
plněny informacemi v češtině i angličtině.

Tisíciletá povodeň v Praze trvala celkem
12 dní a zasáhla 5,8 procenta rozlohy města.
Škody dosáhly výše téměř 30 miliard korun,
z toho újma na majetku města byla 15 mi -
liard korun, evakuováno muselo být téměř
50 tisíc obyvatel. Byla značně paralyzována
veřejná doprava. Na území hlavního města
naštěstí nedošlo v přímé souvislosti s po-
vodní ke ztrátám na životech.

Při povodních v srpnu 2002 byla využita
první dokončená část protipovodňových opa-
tření hlavního města Prahy, která ochránila
před zatopením Nové Město, Staré Město
a Josefov.

Potvrdilo se tak, že zvolený systém proti-
povodňové ochrany je účinný a má smysl
v započatém projektu pokračovat. V sou-
časné době je celková délka protipovodňo-
vých opatření cca 19,255 kilometrů, z toho
mobilní opatření 6,795 km. Výška mobilního
hrazení se pohybuje v rozmezí od 0,2 do
6,27 metru. Město stále pokračuje v budo-
vání ochrany dalších lokalit. red

Výstava na Kampě připomíná
dvacet let od povodní 
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Přerušení dodávky vody
na Novém Městě

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 7. září od 7.30 do 16.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 1 – Nové Město. Výluka
vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Havlíčkova
1025/4, par. č. 2535/1 a Na Florenci 1420/3, 1496/5,
1685/7, 2116/15.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274
274. Zdroj PVK

Uzavření toalet
● Upozorňujeme návštěvníky parku na Střeleckém ostrově, že
z důvodu poruchy čerpadel splaškové kanalizace jsou až do od-
volání uzavřené veřejné záchody nacházející se na ostrově v pro-
storu pod schodištěm.
● Omlouváme se za nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Zdroj MČ Praha 1

Oleje z fritovacího hrnce
nebo třeba pánve lze ode-
vzdat v každém sběrném

dvoře, kde jsou umístěny nádoby
s nálepkou označující, že jde
o nádoby určené k odkládání po-
užitých kuchyňských olejů z do-
mácností.
Olej musí být zbavený zbytků
jídla a musí být v uzavíratelných

obalech, ne však skleněných, ale
pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo ka-
nystrech.
Použité oleje a tuky jsou zpraco-
vány a využity na ekologicky še-
trné výrobky.
Oleje a tuky vylévané do odpadu
zatěžují kanalizační síť a svody
v domech. Zdroj Pražské služby

Seznam ulic a termíny čištění:
■ 10. září: Černínská (pouze ruční čištění), Hradčanské náměstí,
Kanovnická, Kapucínská (pouze ruční čištění), Ke Hradu, Loretán-
ská, Loretánské náměstí (mimo úseku před Ministerstvem zahra-
ničních věcí ČR), Na náspu, Nový Svět (pouze ruční čištění), U Brus-
nice, U kasáren
■11. září: Olivová, Opletalova (Václavské náměstí – Politických vě-
zňů), Politických vězňů, Václavské náměstí (Wilsonova – Vodič-
kova), Washingtonova
■17. září: Anenská (v úseku Smetanovo nábřeží – Anenské náměstí
ruční čištění), Anenské náměstí, Bartolomějská, Betlémská (v úseku
Divadelní – Betlémské náměstí, v úseku Divadelní – K. Světlé ruční
čištění), Betlémské náměstí, Boršov, Husova (v úseku Na Perštýně
– Karlova), Jilská (Na Perštýně – Zlatá), Karoliny Světlé, Konvikt-
ská, Krocínova, Liliová, Na zábradlí, Náprstkova, Řetězová (Hu-
sova-slepý úsek), Smetanovo nábřeží (v úseku Národní – Karoliny
Světlé: pravá strana pouze strojní čištění), U Dobřenských, Vejvo-
dova, Zlatá (Husova – Jilská)
■ 18. září: Besední, Harantova, Hellichova včetně parkoviště, Hro-
znová, Lázeňská, Malostranské nábřeží (v úseku Vítězná – schody
do Říční), Maltézské náměstí, Nebovidská, Nosticova, Pelclova
(v úseku Nebovidská – Nosticova), Prokopská, Říční, Šeříková
(v úseku Říční – Vítězná), U lanové dráhy, U Sovových mlýnů (Hro-
znová – Na Kampě), Velkopřevorské náměstí, Vítězná (v úseku Vše-
hrdova – Malostranské náměstí), Všehrdova
■24. září: Bolzanova, Dlážděná, Jeruzalémská, NN124 (slepý úsek
za kostelem), Opletalova (Politických vězňů – Hybernská), Růžová,
Senovážné náměstí, U Bulhara, U půjčovny
■ 25. září: Břetislavova, Cihelná, Dražického, Dražického náměstí
(Mostecká – Dražického), Jánská, Jánský vršek (Šporkova – Vlaš-
ská), Josefská, Letenská – část komunikace před ministerstvem fi-
nancí, Malostranské náměstí, Míšeňská, Mostecká, Šporkova, Tr-
žiště, U Lužického semináře, Vlašská
■ 1. října: Betlémská (Betlémská – Smetanovo nábřeží), Černá,
Divadelní (včetně slepého úseku), Křemencova, Masarykovo nábřeží
(Divadelní – Na Struze), Mikulandská, Na struze, Národní (Smeta-
novo nábřeží – Spálená), Opatovická, Ostrovní, Pštrossova (včetně
slepého úseku), Spálená (Myslíkova – Národní), Šítkova, V jirchá-
řích, Vojtěšská, Voršilská
■ 1. října: Anežská, Bílkova, Dušní, Elišky Krásnohorské (v úseku
Bílkova – Široká), Haštalská, Haštalské náměstí, K Haštalu, Kos-
tečná, Kozí (mimo úsek Vězeňská – Bílkova), Salvátorská, Široká
(v úseku Pařížská – Dušní), U milosrdných, U obecního dvora, U sta -
ré školy, U Svatého Ducha, V kolkovně, Vězeňská, Za Haštalem
■ 2. října: Biskupská, Biskupský dvůr, Havlíčkova, Hybernská, Na
Florenci, Na poříčí (po pěší zónu), náměstí Republiky (část bez pěší
zóny), Petrská, Petrské náměstí (Petrská – Truhlářská), Těšnov,
Truhlářská, V celnici, Zlatnická

Komplexní
úklid komunikací

Sběr olejů a tuků
z domácností

Během sedmi víkendů od
soboty 10. září proběhne
na celém území první

městské části v čase od 8 do
15 hodin podzimní etapa kom-
plexního úklidu komunikací –
chodníků a vozovek. Přípravy
úklidu však začínají už před
8 hodinou. Praha 1 se bude sna-
žit, aby byl plošný úklid všech ko-
munikací proveden co nejpečli-
věji. Bohužel řada bezohledných

řidičů práci značně komplikuje.
Respektujte proto příslušné po-
kyny a dopravní značení.

Zdroj MČ Praha 1

Prakticky všechny potravi-
nářské oleje a tuky použí-
vané v domácnosti lze re-

cyklovat a můžou tak člověku
znovu posloužit.

Stačí je slít do obyčejné PET
lahve a odnést do některé z ozna-
čených olejových popelnic. Je to
snadné a navíc užitečné. Pomá-
háte tak nejen předcházet uc-
pání odpadního potrubí, ale zá-
roveň šetříte přírodní zdroje
a podílíte se na snižování emisí
CO2.

Do olejových popelnic můžete
třídit všechny kuchyňské oleje
a tuky – z konzerv, z marinád,

salátových zálivek, nakládané
zeleniny či sýrů a ze smažení.
Stejně tak sem patří máslo, sádlo
nebo výpek z masa.

To vše může ještě dobře pos-
loužit, a přitom vám neucpat od-
pady.
Stanoviště nádob na sběr
použitých potravinářských
olejů a tuků z domácností: 
■ Ulice Říční
■ Ulice Voršilská
■ Malostranské náměstí
■ Pohořelec
■ Ulice Bolzanova
■ Ulice Revoluční

Zdroj MČ Praha 1

Jak nakládat s olejem
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