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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Předmětem této veřejné zakázky na
zhotovitele je zejména výstavba nové
tramvajové tratě a související úprava

uličního prostranství v horní polovině Vác-
lavského náměstí od křížení Jindřišské a Vo-

dičkovy ulice až do prostoru Národního mu-
zea, v rozsahu mezi současnými uličními ob-
rubami, tedy prostor dnešních vozovek
a dnešního středového pásu náměstí. Dnešní
chodníky již nejsou předmětem této inves-

Tramvaje se vrátí na Václavák. Dopravní
podnik hledá zhotovitele stavby tratě 

Pražský dopravní podnik naplňuje plán návratu tramvají do horní
části Václavského náměstí. V polovině září vypsal tendr na stavbu
nové tramvajové tratě na Václavském náměstí a s ní souvisejících
úprav veřejného prostoru. Jedná se nejen o výstavbu přibližně
600 metrů dlouhé dvojkolejné tramvajové tratě a úpravu
navazujících ploch v nezbytném rozsahu, ale také o opravu
stropní desky vestibulu stanice metra Muzeum, vybudování
retenčně-akumulační nádrže na dešťovou vodu či výsadbu
nového stromořadí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
1,252 miliardy korun. Výstavba by měla být zahájena v první
polovině příštího roku, trvat by měla maximálně čtyři roky.

tiční akce a řeší je samostatně Technická
správa komunikací hlavního města Prahy.
Kromě samotného vybudování tramvajové
tratě a úpravy okolních vozovek či ploch pro
chodce bude nutné v místě přeložit inženýr-
ské sítě, opravit stropní desku vestibulu sta-
nice metra Muzeum, zřídit retenční nádrž
pro zadržování dešťové vody, která bude
sloužit pro zalévání okolní zeleně, a v nepo-
slední řadě vysázení nových stromořadí. 

Propojení tramvajových
tratí v centru 

Nová tramvajová trať na Václavském ná-
městí bude začínat od křížení Jindřišské
a Vodičkovy ulice, kde se napojí na stávající
tramvajovou trať vedoucí z Lazarské ulice
na Senovážné náměstí. Na opačné straně
bude končit u Národního muzea, na začátku
Vinohradské ulice, kde se napojí na existu-

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 1

Praha 1 je jedním z nejpopulárnějších
míst, kde lidé rádi tráví svůj volný čas.
Radnice městské části chce, aby čas

strávený venku byl pro všechny bezpečnější
a příjemnější. Týká se to samozřejmě i zne-
čištění ovzduší, které má přímý vliv na délku
a kvalitu života. To byl také jeden z hlavních
důvodů, proč byla spuštěna pilotní fáze uve-
deného projektu.

„V rámci měření získávají špičkové senzory
společnosti AgdataCity informace o koncen-
traci prachových částic o velikosti 1, 2. 5, 4
a 10 mikrometrů oxidu dusičitého, oxidu
uhelnatého a troposférického ozonu. Srozu-
mitelná data se přenášejí na stránky pro
transparentní přehled toho, co se děje v Pra -

ze 1. Návštěvníci hřišť tak mají možnost pře-
dem zjistit aktuální stav, ale také si přečíst
doporučení, na jejichž základě se rozhodnou,
zda je vhodná doba pro venkovní aktivity,“
popsal v minulém volebním období radní
Prahy 1 pro životní prostředí, dopravu, infor -
matiku a smart cities Richard Bureš (ODS).

Znečištění ve městě může mít podle něj
řadu příčin a mít přehled o situaci ve svém
okolí je jedním z prvních kroků, jak s ním
bojovat. Nejohroženější skupinou lidí jsou
v tomto směru děti, starší osoby a lidé s re-
spiračními chorobami, kterých je v dnešní
době čím dál víc. Například vliv prachových
částic o velikosti 2,5 mikronu může v dů-
sledku způsobit i smrt. Prachové částice o ve-

likosti jednoho mikronu jsou pro zdraví ještě
nebezpečnější, protože se dostávají přes
plicní sklípky do krevního oběhu.

„Aktuální data tak pomohou omezit styk
s nebezpečnými látkami a snížit jejich dopad
na zdraví. Data mohou využívat i školy pro
své edukativní programy. Názorně tak žá-
kům ukážou na první pohled neviditelné, ale
velmi důležité charakteristiky jejich pro-
středí, nebo s jejich pomocí mohou plánovat
aktivity na hřištích,“ vysvětlil Richard Bu-
reš.

Systém společnosti AgdataCity jednoduše
zpřístupňuje lokální data o kvalitě ovzduší
a o meteorologických podmínkách v reálném
čase. red 

Představitelé první městské
části a Galerie hlavního města
Prahy odhalili koncem října na
Maltézském náměstí na Malé
Straně renovovanou lavičku
Václava Havla. Oba subjekty
rovněž přímo na místě
podepsaly memorandum
o vzájemné spolupráci.

Lavička Václava Havla na Maltézském
náměstí byla první na území České re-
publiky. Umístěna tam byla 1. května

2014, v den desátého výročí vstupu České
republiky do Evropské unie. 

Každá z laviček, které najdeme například
ve Washingtonu, Dublinu, Barceloně, Tel
Avivu, ale také třeba v Plzni, Českých Budě-
jovicích či Hradci Králové, je pamětním mís-
tem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej
dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož
středem prorůstá strom. Budování laviček
Václava Havla je celosvětovým projektem,
který inicioval bývalý velvyslanec České re-
publiky v USA Petr Gandalovič spolu s archi-
tektem a designérem Bořkem Šípkem.

Záměrem tohoto projektu je vytvoření sítě
míst ve veřejném prostoru, jež mohou při-
spět k setkávání a vedení skutečného dialogu

– míst, kde bude možné diskutovat a přemý-
šlet v duchu ideálů a životních postojů Vác-
lava Havla. „Máme velkou radost z návratu
lavičky a podepsané memorandum stvrdilo
naši vzájemnou spolupráci s Galerií hlavního
města Prahy, která měla na starost renovaci
lavičky, a my se zase budeme starat o správu
místa,“ uvedl v minulém volebním období
starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

V současné době je v České republice i ve
světě 46 laviček Václava Havla. Tento počet
by se ale měl už brzy navýšit o další. „Rada
MČ Praha 1 totiž schválila umístění lavičky
na pozemku Povodí Vltavy na čapadle Hollar
u Smetanova nábřeží, tedy nedaleko kavárny
Slavia, kterou měl pan prezident velmi rád,“
vysvětlil Petr Hejma. red

Lavička Václava Havla
se vrátila na Maltézské náměstí

Jednička nabízí přehled kvality
ovzduší na dětských hřištích

Rozhledna opět
v národních barvách

K oslavám Dne boje za svobodu
a demokracii 17. listopadu se již
tradičně připojí i Petřínská roz-

hledna. Slavnostní nasvícení v barvách
české trikolory po dohodě s vedením
hlavního města zajistí společnost Tech-
nologie hlavního města Prahy. red

První městská část spustila začátkem října monitoring kvality
ovzduší na dětských hřištích. Jedná se o inovativní řešení od
společnosti AgdataCity a v pilotní fázi projektu se bude týkat
dětských hřišť pod Karlovým mostem a v parku Lannova. 
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3 Zpravodajství z Prahy 1

jící, zhruba 100 metrů dlouhý úsek kolejí,
vybudovaný zde v rámci rekonstrukce Ná-
rodního muzea a výstavby takzvané Muzejní
oázy v roce 2018. Z opačné strany připravuje
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) stavbu
tramvajové tratě Muzeum, která bude nava-
zovat na stávající trať vedoucí ze Škrétovy
do Vinohradské ulice. „Vybudováním nových
tramvajových tratí Václavské náměstí a Mu-
zeum opět vznikne dlouhodobě chybějící
systémové propojení tramvajových tratí
v centru Prahy. Jeho absence prodlužuje Pra -
ža nům jejich každodenní cesty již více než
čtyřicet let. Vznikne tím další propojení
tramvajových tratí v centru Prahy a nové do-
pravní vazby. Napravujeme tím nelogická
rozhodnutí z dob socialismu, kdy tramvajové
tratě byly postupně rušeny jako neperspek-
tivní typ dopravy. Celá stavba proběhne podle
vítězného návrhu z architektonické soutěže,
jehož součástí je i vznik nového stromořadí
i široké pěší promenády uprostřed Václav-
ského náměstí,“ uvedl náměstek pražského
primátora pro oblast dopravy a předseda do-
zorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha
sobě).

„Výstavba tramvajových tratí Václavské
náměstí a Muzeum jsou sice dvě oddělené
investiční akce, připravujeme je ale ve vzá-
jemné součinnosti a v koordinaci s dalšími
činnostmi plánovanými jinými subjekty
v dané lokalitě. Obě stavby plánujeme tak,
aby jejich dokončení a zprovoznění proběhlo
současně. Výstavbu tratě na Václavském ná-
městí bychom rádi zahájili příští rok, co nej-
dříve to bude možné i vzhledem na průběh
veřejné zakázky. Výstavba by měla trvat tři,
maximálně čtyři roky. Zatímco výstavba

tramvajové tratě Muzeum potrvá zhruba
rok. Proto vyhlášení tendru na jejího zhoto-
vitele plánujeme na příští rok a zahájení
stavby nejdříve na přelomu let 2024 a 2025,“
řekl Jan Šurovský, člen představenstva
a technický ředitel DPP – Povrch.

Nová podoba
Václavského náměstí

Tato investiční akce vychází z vítězného
návrhu architektonické soutěže na novou
podobu Václavského náměstí, podle které již
v současné době probíhá revitalizace spodní
části náměstí. V horní části podoba náměstí
vychází z architektonické studie společnosti

Jakub Cigler Architekti, která byla zpraco-
vána v roce 2019 jako podrobné rozvinutí ví-
tězného návrhu architektonické soutěže.
Trva lou supervizi nad architektonickým ře-
šením má Institut plánování a rozvoje hlav-
ního města Prahy.

Obdržené nabídky DPP vyhodnotí podle
jejich ekonomické výhodnosti na základě nej-
výhodnějšího poměru nabídkové ceny a ter-
mínu realizace. Nabídková cena bude mít při
hodnocení váhu 80 procent, termín realizace
20 procent. Nejlépe hodnocená nabídka
podle tohoto dílčího kritéria je nabídkou
s nejkratší celkovou dobou realizace, tedy
nejnižším počtem kalendářních dnů. red

Tramvaje se vrátí na Václavák
dokončení ze strany 1
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● Václavským náměstím jezdily tram-
vaje i trolejbusy 
● Tramvajová trať na Václavském ná-
městí spojovala v letech 1884–1980
Můstek s Národním muzeem, během té
doby byla několikrát přestavěna. 
●Koněspřežná dráha Generálního ředi-
telstvím Pražské tramwaye jezdila
v příč ném směru po ulici na Příkopech
od roku 1875, Vodičkovou a Jindřišskou
ulicí od června 1883 a po délce Svato-
václavského náměstí od května 1884.
Uprostřed náměstí se tehdy tratě pouze
křížily, ale nebyly na sebe napojeny.
●Tramvajový provoz v podélném směru
Václavského náměstí byl ukončen v pro-
sinci roku 1980.
●Za první republiky byla na Václavském
náměstí poprvé v Česku nainstalovaná
světelná signalizace. Byla zde také ko-
nečná stanice trolejbusů. 

Tramvaje na Václavském náměstí v roce 1956
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Václavské náměstí v roce 2021
Vizualizace rekonstrukce Václavského ná-
městí
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4Zpravodajství z Prahy 1

Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou přistaveny
v odpoledních hodinách

po dobu čtyř hodin, od 14 do
18 hodiny. Po celou dobu přista-
vení je přítomna obsluha, která
koordinuje ukládání odpadů, aby
byla maximálně využita kapacita
10 m3. Obsluha dále zajišťuje,
aby případně odevzdané využi-
telné odpady bylo možné předat
k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené
a městským částem je přiděluje
hl. m. Praha dle počtu obyvatel.
Službu VOK organizuje a hradí
ze svého rozpočtu hl. m. Praha,
která rozhodla také o změně
podmínek přistavení. VOK při-
stavuje svozová společnost Praž-
ské služby a.s., na základě
smlou  vy s hl. m. Prahou.

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, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, po-
čítače, lednice a sporáky.

Harmonogram svozu
objemného odpadu 

11. 11. pátek
■ Široká (naproti FF UK)

22. 11. úterý 
■ Haštalská (u č. 2)

25. 11. pátek 
■ Cihelná
■ Ostrovní ulice (u ZŠ naproti
č. 12)

29. 11. úterý
■ Dlouhá (u č. 46)

2. 12. pátek
■ Jeruzalémská (za kostelem Sv.
Jindřicha)
■ Masná x Malá Štupartská

6. 12. úterý
■ Pohořelec (horní parkoviště)
■ Barvířská (křižovatka Petrské
náměstí x Lodecká)

9. 12. pátek
■ Hellichova ulice
■U Dobřenských (před křižovat-
kou s Betlémskou)

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za
nalo žení (rozhoduje množství
od  padu) a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné odpad, který lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

Praha 1 vlastní sběrný dvůr
nemá, nejblíže je celopražský
sběr ný dvůr v Praze 6, Probošt-
ská ulice 1, telefon 284 098 906.
Otevírací doba je pondělí až
pátek od 8.30 do 18.00 hodin
(v zimě do 17.00 hodin), sobota
od 8.30 do 15.00 hodin. 

Zdroj MČ Praha 1

Sběr olejů a tuků
z domácností

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 označených olejových
popelnic. Je to snadné a navíc
užitečné. Pomáháte tak nejen
předcházet ucpání odpadního
po trubí, ale zároveň šetříte pří-
rodní zdroje a podílíte se na sni-
žování emisí CO2.

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

zeleniny či sýrů a samozřejmě ze
smažení. Stejně tak sem patří ta -
ké máslo, sádlo nebo výpek z ma -
sa. To vše může ještě dobře pos-
loužit, a přitom vám neucpat
odpady.

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

Přerušení dodávky vody
v oblasti Praha 1 – Nové Město
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 9. listopadu od 7.30 do 16.00 hodin přeru-
šena dodávka pitné vody v oblasti Praha 1 – Nové Město.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Na
Floren ci 1023/21, 1332/23, 1324/25, 1412/29, parc.
č. 2537/169 a parc. č. 2337/18.
● 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

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 následné prosako-
vání 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 při-
jímá.
● 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

Velkoobjemové
kontejnery 

Poškozený nebo vysypaný
odpadkový koš, vyvrácený
antiparkovací sloupek,

chy bějící poklop od kanálu nebo
třeba popadané větve stromů
jsou časté problémy, které mů-
žete vidět i ve vaší ulici. Díky po-
hotovostnímu úklidu první měst-
ské části je možné je vyřešit
bě hem několika hodin.

Linka pohotovostního úklidu
je k dispozici denně od 6.30 do
17.00 hodin na telefonním čísle
601 101 001. Na ní je možné za-
volat a hlásit všechny události tý-

kající se čistoty ulic, nebo poško-
zení uličního mobiliáře. Stačí jen
vytočit číslo, nahlásit adresu
a událost popsat.

Do hodiny se na místo dostaví
pohotovostní úklidová četa,
která nedostatky v čistotě ulic
ihned odstraní a v případě poško-
zení uličního mobiliáře začne
s jeho nápravou. Služba je velmi
efektivní, protože voláte na mo-
bil přímo pracovníkovi Městské
části Praha 1, který konkrétní
záležitost řeší osobně.

Zdroj MČ Praha 1

Linka
pohotovostního úklidu 
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INZERCE V1-1101

„První z uvedených pub-
likací představuje ná-
ročné práce i krásný

výsledek rekonstrukce dlouhá
léta zanedbávaného domu
v Truhlářské ulici, který díky této
investici naší městské části nyní
může sloužit dětem i dalším ge-
neracím,“ popsal v minulém vo-
lebním období starosta Prahy 1
Petr Hejma (STAN). Autorem
projektu rekonstrukce domu byl
architekt Jan Karásek se svým
týmem z ateliéru KAVA. „Každý
prostor potřebuje svůj příběh,
který vypráví. V tomto domě
jsme jich našli rovnou několik:
gotické klenuté sklepy, vstupní

halu v přízemí s obnovenými re-
nesančními stropy, evangelickou
modlitebnu v patře, nádherné
barokní krovy i novou podobu
dvo ra s moderní komunikační
věží,“ popsal Jan Karásek. 

Druhá publikace se jmenuje
Granty na opravu domovního
fondu za rok 2021. „Nabízí pře-
hled snažení soukromých maji-
telů, společenství vlastníků jed-
notek a bytových družstev, kteří
za grantové podpory naší radnice
zkvalitňují a zkrášlují bytový
fond v naší městské části,“ uvedl
radní Prahy 1 Jan Votoček
(TOP 09), který vznik programu
inicioval už v roce 2007 a i letos

jeho tým administruje podporu
projektů oprav bytových domů
na území Prahy 1.

Třetí publikace se nazývá Mají
otevřeno. „Občany Prahy 1 i její
návštěvníky zve do živnosten-
ských provozoven a nabízí jim
k tomu mapy jednotlivých částí
Prahy 1 i přehled prodejen, ka-
váren, restaurací, opraven, čistí -
ren a dalších provozoven sítě ob-
čanské vybavenosti,“ vysvětlil
starosta Petr Hejma. „Tato pub-

likace je další podporou našich
obchodníků a podnikatelů. Stáh-
něte si publikaci a vydejte se do
našich provozoven – mají otevře -
no a těší se na vás,“ uzavřel v mi -
nulém volebním období rad ní pro
podporu podnikání Karel Gra-
bein Procházka (ANO) a dodal,
že seznam provozoven bude prů-
běžně aktualizován.

Publikace lze stáhnout na we-
bových stránkách městské části.

red

V nově zrekonstruovaném
Clam-Gallasově paláci je
od října až do konce ledna

příštího roku otevřena výstava
Josef Mysliveček, detto Il Boemo
(1737–1781). Výstava seznámí
návštěvníky se skladatelovým ži-
votním příběhem a tvorbou. Pře-
nese je do světa osmnáctého sto-
letí a přiblíží jim Prahu, ze které
Mysliveček odešel, aby se mohl
stát operním skladatelem.

Výstava je zasazena do pře-
krásných barokních sálů Clam-
Gallasova paláce, který se po
dlouhých letech rekonstrukce
konečně otevřel veřejnosti. Ten -
to architektonický skvost patří
k nejvýznamnějším architekto-
nickým památkám Prahy a Čes -
ké republiky. Rekonstrukce
Clam-Gallasova paláce získala
prvenství ve dvou kategoriích
soutěže Stavba roku 2022.

Výstava Josef Mysliveček,
detto Il Boemo (1737–1781) se-
znamuje návštěvníky se sklada-
telovým životním příběhem

a tvor bou. Představuje jej coby
mezinárodní osobnost v kon-
textu evropských dějin a kultury.
Kromě Myslivečka samotného
přibližuje také osudy jeho spolu-
pracovníků a současníků, slav-
ných pěvců a pěvkyň a dalších
skladatelů včetně W. A. Mozarta
a Ch. W. Glucka. Umožňuje náv-
štěvníkům lépe poznat žánr ital-
ské vážné opery, jemuž se Mysli-
veček nejvíce věnoval a který mu
přinesl slávu, a nabízí způsoby,
jak italskou vážnou operu pos-
louchat a jak v dnešní době zno -
vu ocenit její citovou sílu.

Součástí výstavy jsou vybrané
kostýmy z filmu Il Boemo, které
vznikly podle autentických do-
bových postupů, a exkluzivní
projekce Myslivečkových brilant-
ních árií natočených s nejvý-
znamnějšími současnými pěvci
v dobových kostýmech a divadel-
ních kulisách a při světle svící.
Výstava je určena všem, kteří se
chtějí dozvědět více o Mysliveč-
kově životě. red

Jednička vydala
nové publikace

Nová výstava 
o Josefu Myslivečkovi

První městská část zveřejnila nové publikace
mapující jedinečnou rekonstrukci historického
domu v Truhlářské 8, grantovou podporu oprav
domovního fondu i síť živnostenských
provozoven.

Středisko volného času Jednička v Truhlářské ulici
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