
ZÁŘÍ
Vychází 5. 9. 2022

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Není to ale jenom samotné centrum,
které láká lidi k bydlení na Dvojce, je
to například i zeleň, které městská

část věnuje značnou pozornost. Mezi nej-
větší parky na Dvojce patří nedávno zrevita-
lizované Riegerovy sady, kde se už zase dá
v klidu a v bezpečí posedět nebo jít na pro-
cházku. Či do okolních bister.

To, co láká na Dvojce, je i infrastruktura,
která je vstřícná k mladým rodinám i k senio -
rům, každý den je na dosah kultura i sport.

Analýza
Podle analýzy společnosti Skanska jsou

nejdražší nové byty právě tady, naopak nej-

levnější je jihovýchod metropole, konkrétně
na Zbraslavi. Nový byt ve druhé městské
části stojí průměrně 207 465 korun za metr
čtvereční. Největší výběr bytů je ve třetí, v pá -
té a deváté městské části. 

V Praze 2 se meziročně nabídka snížila té-
měř o polovinu, aktuálně je zde podle dat
společnosti Skanska volných 102 nových
bytů, cena zde proti loňsku vzrostla o 33 pro-
cent. Praha 1 má omezené možnosti a v sou-
časné chvíli zde není k dispozici jediný nový
byt. Meziroční růst cen v ostatních měst-
ských částech se pohybuje kolem 17 procent.
Nejvyšší cenový skok zaznamenala Praha 7,
kde průměrná cena vzrostla téměř o polo-

Nejdražší byty jsou na Dvojce

To, že právě o tuto lokalitu je – i přes vysokou cenu bytů – značný
zájem, je nesporné. Bydlení má na Dvojce totiž díky výhodám
centra metropole značné benefity, takříkajíc v každém okamžiku
života. 

vinu a vyšplhala na 194 888 korun za metr
čtvereční.

Nejdražší lokality
Spolu s Prahou 2 a 7 patří mezi nejdražší

lokality také Praha 6. V Dejvicích a okolí je
průměrná cena nových bytů 181 967 korun
za metr čtvereční. „Jednou z hlavních příčin
růstu cen nového bydlení v Praze je dlouho-
době nízká nabídka,“ uvedla Renata Vildom-
cová, ředitelka odboru komunikace rezidenč-
ního developera Skanska. Největší úbytek
meziročně zaznamenala Praha 10, kde se
nabídka snížila o 36 procent.

Boom naopak v posledních letech zažívá
podle Skansky Praha 5. V nabídce je zde
561nových bytů, což je meziroční nárost
o devět procent. V Praze 14 a 15 do nabídky
vstoupily nové projekty, a celkově je tak
v těchto částech o 488 bytů více než loni.

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

Na Dvojce přibyly
další Kameny zmizelých

Položením nových Stolpersteinů
ne boli Kamenů zmizelých si
v pon dělí 28. června druhá měst-

ská část připomněla oběti holocaustu
a nacistického režimu. Kameny nově
přibyly v Italské ulici, v Čelakovského
sadech a na Rašínově nábřeží. Stolper-
steine, česky „kameny, o které je třeba
klopýtnout pohledem“, jsou dlažební
kostky s mosazným povrchem vsazené
do chodníku před domy obětí holokau -
stu a nacistického režimu, nejčastěji
před jejich posledním bydlištěm. Mají
nás vést ke krátkému zastavení a za-
myšlení. Každá kostka je tak připomín-
kou konkrétního pohnutého lidského
osudu. Autorem projektu je kolínský
umělec Gunter Demnig. K prvnímu po-
ložení kamene došlo 16. prosince 1992
před radnicí v Kolíně nad Rýnem a zá -
hy se projekt rozletěl do celého světa.
V Praze je v současnosti více než
400 Ka menů zmizelých a další stovky
jsou rozeseté po celé České republice.

red

Titul basilica minor, tedy menší
bazilika, získal kostel svaté
Ludmily na Vinohradech. Čestný
titul propůjčuje významným
kostelům papež. Propůjčení
titulu basilica minor má
vyzdvihnout význam tohoto
kostela pro okolí. Dosud měly
tento titul pražské baziliky
svatého Jakuba Staršího na
Starém Městě, Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově, svaté
Markéty v Břevnově a bazilika
svatého Petra a Pavla na
Vyšehradě.

Nedávnou zprávu, že kostel sv. Ludmily
na náměstí Míru byl povýšen pape -
žem na baziliku, uvítala s nadšením

i radnice Prahy 2, která s římskokatolickou
farností dlouhodobě spolupracuje. Podílí se
na pořádání koncertů, poskytuje podporu ve
for mě účelových dotací a finančních darů.
Jedním z posledních společných projektů vel-
kého významu byl loňský koncert, který se
konal na náměstí Míru k výročí 1100 let od
smrti sv. Ludmily, nebo obnova a rekonstruk -
ce historického osvětlení schodiště, kterou
pomohla druhá městská část financovat.
A spolupráce pokračuje i nadále. Už nyní
vrcholí přípravy na společný Koncert pro čes -
kou kněžnu, který proběhne v předvečer
svátku první české panovnice a patronky čes -
kých zemí sv. Ludmily. Koncert se uskuteční
na schodech baziliky 15. září od 19.30 ho-
din.

„Kostel sv. Ludmily patří právem mezi nej-
výraznější symboly Vinohrad. Nese ostatně
jméno první české panovnice a patronky
sv. Ludmily. O to víc si vážíme, že se domi-
nanta naší městské části nyní stala bazilikou,
tedy významným poutním místem. S římsko-
katolickou farností spolupracujeme již dlou-
hodobě, ať již v rámci pořádání tradičních
akcí pro veřejnost nebo těch mimořádných,
které připomínají důležité historické oka-
mžiky nebo reagují na aktuální tíživou situaci
jednotlivců i celé společnosti,“ uvedla sta-
rostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

V kostele sv. Ludmily pravidelně probíhají
mše za oběti válečných konfliktů, rozloučení
s významnými osobnostmi, modlitby za
uprchlíky a jinak pronásledované. Nezaned-

batelnou roli hrála farnost také při pandemii
covid-19, kdy v době vládních restrikcí a ome-
zení vzájemných kontaktů nabízela zájem-
cům psychickou podporu a uspořádala také
děkovnou mši pod širým nebem.

„Kostel je vyhledávaným poutním místem
k uctění sv. Ludmily. Přichází sem řada pra-
voslavných a řeckokatolíků i mnohých ci-
zinců. Povýšení chrámu na basilicu minor
proto vnímám jako ocenění jeho mimořád-
nosti. Stal se jedinou svatoludmilskou sva-
tyní na světě a pátou bazilikou v Praze,“ do-
dal otec Jakub Berka z farnosti sv. Ludmily.

Kostel svaté Ludmily na pražském ná-
městí Míru byl budován v letech 1888–1893
podle návrhu jednoho z předních architektů
19. století Josefa Mockera. Základní kámen
ke stavbě chrámu byl položen 25. listopadu
1888. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo
8. října 1893.

Návrh výzdoby i její praktické provedení
byly svěřeny vynikajícím umělcům a řemesl-
níkům. Chrám svaté Ludmily na pražských
Vinohradech je považován za skvělý příklad
novogotického slohu evropské architektury.
Tento sakrální objekt se také pyšní skvělým
hudebním nástrojem, varhanami postave-
nými v závěru 19. století ve stylu roman-
tismu. Zatímco architektura a výzdoba chrá -
mu svaté Ludmily patří především do časů
19. století, je zde možno nalézt sakrální za-
řízení z 18. ale i 20. století. red

Na Vyšehradě
ožije historie

Vyšehrad jako jedno z nejslavněj-
ších historických míst v zemi se
vyvíjel po staletí, která utvářela

celé české dějiny. Celodenní akce Pev-
nost Vyšehrad zábavnou formou se-
známí širokou veřejnost s historií této
památky od středověku po 20. století.
V sobotu 10. září od 10 hodin si budou
moci zájemci užít den plný zážitků pro
celou rodinu, při kterém vyšehradské
parky, hradby, podzemí, brány i další
prostory ožijí různými historickými epo-
chami. Během akce bude zpřístupněn
celý areál Národní kulturní památky Vy-
šehrad včetně podzemních prostor. Ko-
lem hradeb bude rozptýleno pět stano-
višť prezentujících jednotlivé historické
epochy a stavební fáze Vyšehradu: vý-
stavbu hradu Karlem IV. a husitské vál -
ky, budování barokního opevnění, obdo -
bí panování Marie Terezie, napoleonské
války i dobu 2. poloviny 19. století, kdy
se čas Prahy coby pevnosti chýlil ke
konci. Pro návštěvníky bude připraven
i doprovodný program jako šermířská
vystoupení, historické tržiště, vojenská
kuchyně, výklad o historickém dělostře-
lectvu, vojenská stráž v branách pev-
nosti a mnoho dalšího. red

Kostel sv. Ludmily
basilicou minor

Detail zrekonstruovaného osvětlení scho-
diště kostela sv. Ludmily (slavnostní roz-
svícení v rámci Roku Ludmily 5. září 2021)
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3 Zpravodajství z Prahy 2

Městská část Praha 2
● rozloha 418,5 ha, to je 0,84 % celkové rozlohy Prahy
● z celkové rozlohy Prahy 2 zabírají parky 51,2 ha 
● nachází se zde 134 nemovitých kulturních památek
● žije zde 50 901 obyvatel, to je 3,8 % obyvatel celé metropole
● žije zde 11 908 cizinců (nejvíc Ukrajinců, Slováků, Rusů
a Vietnamců)
● není zde žádné nákupní centrum
● nachází se zde14 školek, 19 základních a 18 středních škol

Zdroj Katalog městských částí (IPR)

„Dopl nění nabídky nových bytů
ve druhém letošním čtvrtletí je
pro trh dobrou zprávou. Aby však
přineslo skutečně viditelný efekt,
musel by být růst dlouhodobý
a musel by být generován novými
projekty, nikoliv stagnací, která
je v současnosti způsobena pře -
devším nedostupností hypoték,“
konstatovala Vildomcová.

Za humny metropole
V městské části Praha-Zbra-

slav se byty kupují za prů měr -
nou cenu od 113 027 korun za
metr čtvereční. A v městských

částech na okraji Prahy – v Loch-
kově za 115 628 Kč/m2 a v Li-
pencích za 116 199 Kč/m2. Pod
hranicí 120 tisíc korun za metr
čtve reční se v průměru nachází
ještě Praha 19, říka jí data Skan-
sky. Zatímco většina cen ve srov-
nání s loňským druhým čtvrtle-
tím rostla, konkrétně v Troji
průměrná cena nových bytů
klesla. Ceny nových bytů se zde
meziročně snížil o 12 procent na
146 982 Kč/m2. „Dřívější pouze
luxusní nabídka byla doplněna
o standardnější jednotky," uvádí
Skanska.

Průměrná nabídková cena no-
vých bytů v Praze byla v letošním

Nejdražší byty jsou na Dvojce
dokončení ze strany 1

INZERCE V2-0901

druhém čtvrtletí 152 051 korun
za metr čtvereční, což bylo mezi -
ročně o 17 procent více. Spo-
lečná analýza developerských
společností Trigema, Skanska

Reality a Central Group z konce
července 2022 ukázala, že prů-
měrná cena prodaného bytu byla
145 783 korun za metr čtvereč -
ní. tap/čtk

Fo
to

 F
ac

eb
oo

k 
Pr

ah
y 

2 
2x

Dvojka má na svém území i vinice.

Na mnoha místech, zejména v parcích, například na Karlově
náměstí, se objevily cedule, které upozorňují kolemjdoucí na
to, aby chránili přírodu.
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Městská část Praha 2
otevřela a zpřístupnila
veřejnosti v polovině
srpna 2022 nový
volnočasový areál
s názvem Jammertal.
Nabízí zábavu, relax
a sport pro každého,
a zapadá tak do
celkového konceptu
parku. 

Radnice Prahy 2 tímto pro-
jektem navázala na re -
vitalizaci severní části

parku, dále části podél Novo-
městských hradeb a vytvoření
tzv. Sluneční stráně, ke kterým
došlo v předchozích letech. Park
Folimanka, který tvoří součást
procházkových a cyklistických
cest, v průběhu historie měnil
svo ji podobu. V 70. letech 20. sto -
letí proběhla přeměna historic-
kých vinic a ovocných sadů na
park. V roce 2007 došlo k roz -
sáhlým rekonstrukcím střední
čás ti parku. Ten byl postupně
dopl něn o multifunkční dětská
hřiš tě, vodní prvky a občerstvení
se sociálním zařízením pro náv-
štěvníky. Úprava přibližně pěti
tisíc metrů čtverečních východní
části parku a volného prostoru
pod Nuselským mostem však
zůstávala nedořešena. 

Právě zde nyní vznikl nový
multifunkční areál pro celoroční
využití. Víceúčelový ovál slouží
kolečkovým sportům. V zimě se
pak plocha promění v kluziště
pro veřejné bruslení. Dále zde
vzniklo hřiště na pétanque, pro-
stor pro cvičení jógy a dalších
pohy bových aktivit, ping-pon-
gové stoly, ale také jedinečný in-
teraktivní vodní prvek pro děti.
V areálu nechybí ani nový mobi-
liář. Dostatečná kapacita laviček,
stolů i židlí, a speciální místa na
grilování přímo vybízí pro se-
tkání s přáteli nebo rodinou. Ten,
kdo navštíví areál s cílem odpo-
činku, může využít služeb ven-
kovní knihobudky. Součástí revi-

talizace byly i sadové úpravy,
v parku přibyly stovky nových
stromů a keřů a tisíce rostlin. 

Architektonické studio LOXIA,
které za podobou areálu stojí,
pak v rámci projektu navrhlo
rovněž propojení stávající horní
a dolní cesty parku, které dosud
chybělo. Začíná schodištěm s vy-
hlídkou, jež povede kolem kaská -
dy a napojí se na hlavní linii ve-
doucí skrz celý areál.

Aktuálně dokončená revita -
lizace vyšla radnici na více než
35,7 milionu korun včetně DPH.
Není však rozhodně poslední,
městská část plánuje zrekon-
struovat i cihlový svah a dokončit
revitalizaci kaskády, která bývala
zdejší dominantou. 

Součástí projektu nového vol-
nočasového areálu Jammertal
byl i návrat legendárního bron-
zového Skateboardisty, sochy
z dílny sochaře Jaroslava Hlad-
kého. Sochu se podařilo zrekon-
struovat díky veřejné sbírce a na
Folimanku se vrátila jen pár
týd nů poté, co její autor oslavil
80. narozeniny. 

Víte, že
V poslední době rekordně přibývá množství odpadu v parcích;
odbor životního prostředí proto poprvé v historii objednal noční
svoz odpadu v Riegrových sadech.
● téměř 1200 stromů nechala MČ Praha 2 vysadit za posledních
15 let, většinou do parků
● téměř 400 stromů je nově vysázeno ve stromořadí ulic
●110 hektarů je celková plocha zeleně v Praze 2, podílem zele -
ně převyšuje celopražský průměr
● 11 hektarů je rozloha Riegrových sadů, největšího parku
v Pra ze 2
● téměř 59 hektarů je celková rozloha parků v Praze 2
● 6 vchodů vede do Havlíčkových sadů
● 25 kusů – tolik je v Praze 2 pítek a mlžítek

Volnočasový areál Jammertal přivítal
v Nuselském údolí první návštěvníky

Dalším unikátem, kterým se
no vě může Nuselské údolí pyš-
nit, je Poeziomátek Ondřeje
Kobzy. Ten bude lákat dětské
posluchače na známé písničky
a úryv ky z českých pohádek řady
autorů, jejichž život či dílo je
spjato s Prahou 2.

Co je Jammertal
Název „Jammertal – volnoča-

sový areál Folimanka“ vznikl

z původního německého ozna-
čení Nuselského údolí „Jammer
Tal“ neboli Údolí nářků z doby
zpustošení za třicetileté války.
Místní a starousedlíci tak dodnes
Nuselskému údolí neřeknou ji-
nak, než počeštěnou variantou
„Jamrtál“. Dokončením revitali-
zace poslední části prostoru pod
Nuselským mostem se tak napl-
nila celková koncepce využití
údolí. red
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V současné době městská
část Praha 2 rekonstruuje
a zušlechťuje několik ob-

líbených parků, které má ve své
sprá vě – v Riegrových sadech za-
čala druhá etapa revitalizace,
v Sadech Sv. Čecha se dokončuje
rekonstrukce vodního prvku. Po
dokon čené rekonstrukci se náv-
štěvníci parku mohou těšit
na centrální část s vodotrysky
a brouzdalištěm a citát ze spiso-
vatelova díla a novou fontánu.
Dokončena je rekonstrukce Če-
lakovského sadů, jejichž plocha
se dělí me zi Prahu 1 a Prahu 2.
Vznikly tam nové opěr né zídky,
nové trávníky, nová parková
ces ta s odpočívadly a v rámci re-
konstrukce zde bylo vysazeno
526 keřů a 2462 kusů trvalek.

Výhledově se uvažuje o reno-
vaci  části Sadů bratří Čapků
v blízkosti ZŠ Kladská, v po lo -
vině srpna se otevřel v parku
Foli manka multifunkční areál
vhod ný pro sport a relaxaci, kde
zejména děti potěší vodní pum -
pa. Během několika příštích let
bude na Folimance opravena

a zprovozněna tzv. Velká kas ká -
da, kam se po letech vrátí i sochy
Čendy s Pepinou, a doplní tak so-
chu Skateboardisty. 

Starostka Prahy 2 Alexandra
Udženija k tomu poznamenává:
„Krása našich parků je známá
a my s odborem životního pro-
středí děláme vše pro to, aby
slou žily všem generacím. Vylep-
šujeme dětská hřiště a vytváříme
nová příjemná zákoutí, tak na-
příklad v části Riegrových sadů
vznikne nový přírodní amfi-
teátr.“ Praha 2 v rámci projektu
Udržitelná Dvojka klade přitom
důraz na životní prostředí – po-
čítá se s chytrým zavlažováním,
novými pítky a fontánkami. Ob-
jeví se nové průchozí cesty mezi
jednotlivými parky – Riegrovy
sady se po rekonstrukci propojí
s Rajskou zahradou, nejvýchod-
nější cíp zahrady Ztracenka s al-
bertovskými schody novou ces-
tou  nad tenisovými kurty. Objeví
se více míst pro dětské hry.
V rámci komplexní rekonstrukce
parku na Karlově náměs tí, kte-
rou chystá hlavní město Praha,

se dětské hřiště přesune ze stře-
dové části směrem k Faustovu
domu. Po celém parkovém území
budou rozesety herní prv ky, kte -
ré mají připomínat Karla IV., za-
kladatele Karlova náměstí.

Ani Praha 2 nezapomíná ani
na děti, pro které vybudovala
v roce 2018 nové hřiště v lokalitě
Na Rybníčku za kostelem sv. Ště-
pána  před historickou zvonicí.
Děti se tady mohou svézt na ko-
lotoči, malovat si na kreslicí ta-
buli, vydovádět se na houpačce
a skluzavce. Vzduch zvlhčuje no -
vé mlhoviště. Nově jsou zrekon-
struované toalety a pítko.

K oblíbeným místům patří
hřiš tě U Vodárny, otevřené po re-
konstrukci v roce 2009 mezi uli-
cemi Slezská, Kladská, Korunní
a U Vodárny. Je tu velká nafuko-
vací trampolína, věčně obsypaná
dětmi. Městská část letos přidá
ještě jednu trampolínu, pro men -

ší děti, a hodiny, které pomohou
při střídání dětí na velké trampo -
líně.

Dětské hřiště U Dra ka v hor ní
části Riegrových sadů je se svými
skluzavkami, pružinový mi hou-
padly, točidly a koloběžkovou
dráhou nejoblíbenější. Svůj ná-
zev získalo podle velké herní sou-
stavy v podobě draka. Během
toho to léta Odbor majetku a in-
vestic ÚMČ Praha 2  vymění do-
sluhující staré pískoviště a přidá
do něj nový herní prvek – stolek
na bábovičky. Pískoviště bude
mít nově i zastínění. Právě teď
se připravuje projektová doku-
mentace na zušlechtění degra-
dovaného a málo využívané ho
svahu v severní části hřiště v Rie-
grových sadech a zatraktivnění
okolí koloběžkové dráhy. Chystá
se také doplnění houpaček a ko-
lotoče na dětském hřišti v parku
Foliman ka. red

Vinobraní na Grébovce
je magnetem pražského podzimu

V místech s letitou vinař-
skou tradicí se stalo zvy-
kem, že se v září slaví vi-

nobraní. Při oslavě sklizně vinné
révy se koštuje, hoduje a panuje
dobrá nálada. Takovým místem
jsou i Havlíčkovy sady (Grébov -
ka), kde byla založena vinice už
v době Karla IV. Je to až neuvěři-
telné, že na sklonku jeho vlády
bylo kolem Prahy vysázeno na
700 hektarů vinic.

Letošní Vinobraní na Grébov -
ce pořádá městská část Praha 2

opět pro všechny návštěvníky
zdarma. Konat se bude 23. a 24.
zá ří (první den na náměstí Míru,
ten další v parku Grébovka) a po-
nese se v duchu návratu k tra-
dici. Desítky stánkařů budou
nabí zet tuzemská i zahraniční
ví na, burčák a dobré jídlo a ne-
bude určitě chybět cimbálovka,
která k vínu patří. Návštěvníci
budou moci vybírat z nabídky
37 vinařských stánků s burčá-
kem a tichý mi víny a 29 stánků
s ob čerstvením. Hudební pro-

gram ale bude bohatší, vystoupí
na příklad hudební skupina Ed-
die Stoilow, Petr Rezek s kapelou
a Děda Mládek Ilegal Band.

Respekt k vinařské tradici udá -
vá každoročně termín konání
Vino braní na Grébovce. MČ Pra -
ha 2 dodržuje tradici, že se vino-
braní má konat mezi svátkem
sv. Ludmi ly a sv. Václava. Do Gré-
bovky na vino braní kaž do ročně
míří desetitisíce návštěvníků.
Stalo se tak magnetem pražské -
ho podzimu. red

Léto v parcích na Dvojce nedovolí zažívat nudu
Návštěvnost parků v Praze 2 v posledních dvou
letech výrazně stoupá. Izolace během covidové
pandemie naučila Pražany znovu objevovat krásy
městských parků. A baví je to i nyní, kdy mohou
opět cestovat po světě. Radnice Prahy 2 jim vyšla
vstříc a chystá v parcích i na dětských hřištích
novinky, které návštěvníkům zpříjemní pobyt
a umožní jim více aktivit.
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Ulice Datum Od Do
■ Polská 36 pondělí 5. 9. 15.00 19.00
■ Římská x Italská úterý 6. 9. 15.00 19.00
■ Ostrčilovo náměstí středa 7. 9. 15.00 19.00
■ Vocelova čtvrtek 8. 9. 15.00 19.00
■ Pod Slovany x Trojická pondělí 12. 9. 15.00 19.00
■ Slavojova úterý 13. 9. 15.00 19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku středa 14. 9. 15.00 19.00
■ Chodská x Korunní čtvrtek 15. 9. 15.00 19.00
■ Chopinova x Krkonošská pondělí 19. 9. 15.00 19.00
■ Anny Letenské 13 úterý 20. 9. 15.00 19.00
■ Sarajevská x Rejskova středa 21. 9. 15.00 19.00
■ Londýnská x Rumunská čtvrtek 22. 9. 15.00 19.00
■ Na Bojišti sobota 24. 9. 10.00 14.00
■ Na Zderaze 7 sobota 24. 9. 10.00 14.00
■ Jaromírova x Svatoplukova pondělí 26. 9. 15.00 19.00

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 2

Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou na stanovišti
přistaveny ve vymezeném

časovém úseku, který je uvedený
níže v harmonogra mu vedle da -
ta. 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 kte -
ré je tato služba určena.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -

la, umyvadla, vany a WC mí sy,
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, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory, počítače, lednice,
a sporáky. Zdroj MČ Praha 2

Na území MČ Praha 2 jsou
umístěny nádoby na sběr
použitých potravinář-

ských olejů a tuků z do mácností.
Černé nádoby s hně dým víkem
jsou označeny polepem s návo-
dem. Jsou uzamčeny, aby se za-
mezilo vhazování nepatřičného
odpadu, ale také manipulaci s ob-
sahem. Stanoviš tě nádob najdete
na těchto místech:

Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65

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

■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7

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,
www.vikinggroup.cz

Sběr olejů a tuků
z domácností 

Stále je přístupný sběrný
dvůr v Perucké ulici
2452/10, Praha 2. Sběrný

dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybra-
ných druhů odpadů a vyřaze-
ných elektrických a elektronic-
kých zařízení. Provozní doba
sběrného dvora je letním čase od
pondělí do pát ku od 8.30 do
18.00 hodin, v zimním čase do
17.00 hodin a v sobotu od 8.30
do 15.00 hodin.

Nelze zde odevzdávat nebez-
pečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahu-
jící dehet, eternit a další materi-
ály obsahující azbest apod.).
Sběrný dvůr rovněž zásadně ne-
přijímá netříděný domovní od-
pad, stejně jako odpad hnijící
nebo zapáchající. Vjezd vozidel

je omezen na maximální nosnost
do 3,5 tuny.

Sběrný dvůr je řízen obsluhou,
která ochotně poradí se správ-
ným uložením odpadu do pří-
slušného kontejneru, resp. sběr -
né nádoby. Pražané mají také
možnost zajistit si odvoz objem-
ného odpadu, jako je například
rozměrnější nábytek, elektroš-
rot, kovový a dřevěný odpad, pí-
semnou objednávkou zaslanou
faxem na č. 236 040 003, e-mai-
lem na adresu sbernydvur@ -
kom wag.cz, poštou nebo osobně
na sběrném dvoře. Cena za ob-
jednávkový odvoz do sběrného
dvora se skládá ze dvou položek,
z ceny za dopravu, která je účto-
vána ze sběrného dvora na místo
nakládky a zpět a z ceny za nalo-
žení odpadu. Zdroj MČ Praha 2

Sběrný dvůr
v druhé městské části

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. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem
hrozí prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do
vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit. Jediným
správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně,
příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
● Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený
a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá lé-
čiva sama odevzdat. Zdroj SUKL

Místem zpětného odběru
elektrozařízení na úze -
mí Prahy 2 je Sběrný

dvůr hl. m. Prahy, Perucká 10,
Praha 2. Provozní doba je od
pondělí do pátku od 8.30 do
18.00 hodin (v zimním období
do 17.00 hodin), v sobotu od
8.30 do 15.00 hodin. Telefon
236 040 000. Zpětný odběr elek-
trozařízení je zdarma.

Elektrozařízení lze také ode-
vzdat ve všech Sběrných dvorech
hl. m. Prahy a do stálých červe-
ných kontejnerů umístěných na
Slezská 9, Jana Masaryka 7, Bo-
tičská 10 a Sekaninova pod Nu-
selským mostem.

Bližší informace naleznete na
stránkách: www.elektrowin.cz,
www.asekol.cz a www.ekolamp.cz

Zdroj MČ Praha 2

Zpětný odběr
elektrozařízení
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