
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Do mezinárodního soutěžního dialogu
na proměnu území v sousedství Kar-
lína a Libně a vznik takzvané Kon-

cepce Rohanského a Libeňského ostrova se
přihlásilo celkem třináct multidisciplinár-
ních týmů z celého světa. 

Jednomyslné
rozhodnutí komise

Hodnoticí komise složená z členů různé
odbornosti vybrala čtyři mezinárodní týmy

složené z ateliérů z Belgie, Nizozemska a Čes -
ké republiky, které budou následující měsíce
paralelně navrhovat budoucí podobu území
od Hlávkova mostu až po špičky Libeňských
kos. Do užšího výběru postoupily týmy
DELVA + perspektiv, LOLA+M2AU+CIE,
New Park Maniny Consortium – DS lands-
chapsarchitecten, VenhoevenCS architec-
ture+urbanism, MOBA studio, Aquatis a OM-
GEVING_FISER_VRV_SINDLAR. „Všechny
přihlášené týmy představily vysoce kvalitní

Proměnu Rohanského a Libeňského
ostrova navrhnou čtyři týmy

Budoucnost a proměnu padesátišestihektarového území
Rohanského a Libeňského ostrova navrhnou čtyři mezinárodní
týmy, které vybrala odborná porota v rámci takzvaného
mezinárodního soutěžního dialogu. Ten vyhlásil Institut plánování
a rozvoje spolu s pražským magistrátem na jaře letošního roku.
Vítězný návrh vybere odborná komise v létě příštího roku.

profesní přístupy. Rozhodování komise v prv -
ní fázi soutěžního dialogu tedy nebylo jed-
noduché. Po dvou intenzivních dnech se však
všichni členové hodnoticí komise jedno-
myslně shodli na nejlepších čtyřech týmech,
které budou v mezinárodním soutěžním dia -
logu pokračovat. Tři týmy pochází z Nizo-
zemska a jeden z Belgie, všichni pak mají če-
ské partnery, s nimiž spolupracují. Belgie
i Nizo zemsko patří mezi architektonicky mi-
mořádně vyspělé země, které kladou důraz
na veřejný prostor a které mají velké zkuše-
nosti s projekty na vodě. Věříme proto, že
v návrzích přinesou inovativní řešení, jež
ochrání Prahu před povodněmi a zároveň
nabídne obyvatelům nové místo k rekreaci,
sportu a odpočinku,“ uvedl první náměstek
pražského primátora pro územní rozvoj Petr
Hlaváček (TOP 09).

pokračování na straně 3
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Bohnická obec, vesnice daleko za okra-
jem tehdejšího hlavního města, až do
začátku 20. století využívala obecní

studánky a soukromé studně. Se založením
léčebny se situace dramaticky změnila.
Náhlý nárůst spotřeby vody bylo nutno vy-
řešit a tehdejší místní zdroje vody k tomu
nestačily. Ne bo alespoň ne zcela. Nový ústav,
navržený architektem Václavem Roštlapi-
lem, měl opro ti původnímu osídlení enormní
spotřebu, a proto již od samého počátku vy-
užíval dva různé zdroje vody.

Od roku 1907 byla na břehu Vltavy u Tří-
králky spuštěna úprav na vody na užitkovou
vo du. Voda byla jímána z osmi filtračních
studní na břehu řeky a dále čerpána dvěma
rourami profilu 150 mm do areálu léčeb ny.
Zde jeden řad končil v pozemním vodojemu
o objemu 300 m3 a druhý od roku 1909 v mí-
stním věžovém vodojemu. 

Věž bohnického ústavu je dodnes na území
hlavního města určitou zvláštností. Uvnitř
těla věže se totiž nachází rovnou tři nádrže
pro vodu různého určení. Voda z čerpací sta-
nice byla nejprve akumulována v horní ná-
drži na studenou vodu o obsahu 290 m3. Od-
tud byla přečerpávána přes dvě expanzní

nádrže o objemu 2 x 5 m3 do nádrže o obsahu
90 m3 dvě patra níže. Zde se, po ohřátí vý -
dechovou parou z parních strojů, akumulo-
vala o teplotě 70 °C. O další patro níže se na-
chází nádrž o obsahu 56 m3 na vodu o teplotě
40 °C, která vznikala smícháním vody stude -
né a horké a sloužila pro potřeby ústředních
lázní.

Pitnou vodu ústav zajišťoval od roku 1908
čerpáním vody ze tří studní, které se dodnes
nachází v parku před ústavním komplexem,
a ze studny v Čimicích. Z vodojemu umístě-
ného u vrátnice byla voda vedena do centrál -
ní a závodní kuchyně v objek tu divadla a do
přilehlého pavilonu. Do zbylých míst bylo
nutno vodu přenášet z výtokových stojánků
umístěných v areá lu.

Systém postupně přestával stačit, a to jak
kapacitou, tak kvalitou čerpané vody. Filt-
rační schopnost vsakovacích studní postup -
ně klesala, podobně jako v případě podob-
ných zařízení, používaných na území města.
Zároveň byla užitková voda nejspíše od roku
1912 dodávána i do přilehlé vesnice. Z toho
důvodu došlo v roce 1925 ke spuštění nové
úpravny vody, umístěné těs ně vedle původní
čerpací stanice na Tříkrálce. Jednalo se o mo-

derní provoz s filtračním systémem Puech-
Chabal, široce využívaný pro jímání užitkové
vody. Úpravna vody byla založena na čištění
vody z jímacích studní přes trojici otevře-
ných filtračních komor, sestávajících z hru-
bého a jemného štěrku a provzdušňované
rozstřikem vody na jejich ploše. Po přidání
chloru byla voda opět čerpána do areálu lé-
čebny. Výsledný produkt byl tak kvalitní, že
se po převaření dal použí vat i jako vo da
pitná, nicméně k tomu se nik dy nepřikročilo.
Nová úpravna vody zároveň sloužila jako ex-
perimentální provoz pro zkoušky systému
v malém měřítku před tím, než byl uveden
do provozu v Podolské vodárně.

Celý popisovaný systém byl v provozu až
do roku 1972, kdy byla léčebna a vesnice
Bohnice přepojeny na městský rozvod vybu-
dovaný pro sídliště Bohnice. Původní studny
na pitnou vodu jsou v parku stále k vidění,
budovy úpravny vody u řeky ale prošly zásad -
ní změnou. Původní čerpací stanice z ro ku
1907 byla přebudována na byty, nová stanice
je využívána místními technickými provozy.
Její strojní vybavení bylo odstraně no, zbylé
budovy a samotné filtry byly postupně zniče -
ny a zavezeny a dnes by je na jejich místě již
nikdo nehledal. Věžový vodojem funguje na-
dále, byť jsou v provozu jen jeho dvě původní
expanzní nádrže, které zajišťují regulaci
tlaku v tepelné soustavě ústa vu.

Kryštof Drnek, historik PVK

Bohnická vodárna letos slaví dvě výročí

Studna v parku před areálem léčebny

Věžový vodojem v centrální části léčebny
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V letošním roce uplynulo 115 let od spuštění, a zároveň 50 let od
uzavření, Bohnické úpravny vody, jedné z mnoha lokálních
pražských vodáren, které tvořily složitý pražský vodárenský
systém. Úpravna vody určená pro Královský Český ústav pro
choromyslné (dnešní Psychiatrickou nemocnici Bohnice) byla pro
historii pražské obce důležitá nejen jako využití originální
vodárenské technologie, ale především jako funkční provoz, který
zajišťoval dodávky vody až do roku 1972.
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Projekt Park Maniny 
Na pravém břehu Vltavy v sousedství Kar-

lína a Libně probíhá kromě soukromých in-
vestic i několik městských projektů. Nejvý-
znamnějším z nich je projekt Park Maniny.
Povodňový park by si měl zachovat charakter
městské divočiny a zároveň dá vzniknout
i novému kanálu řeky. Park tak bude plnit
funkci protipovodňové ochrany města. Na
základě zapojení stakeholderů a veřejnosti
připravil Institut plánování a rozvoje (IPR)
vstupní zadání pro zelené 56hektarové
území, pro které vznikne Koncepce Rohan-
ského a Libeňského ostrova, která nastaví
dlouhodobý rozvoj území.

„Budoucí rozvoj rozsáhlého zeleného pro-
storu podél řeky Vltavy, z nichž naprostá
většina je nezastavitelná, by měl respekto-
vat historii místa, vycházet z je ho chara-
kteru a odrážet divoký ráz tamní krajiny.
Cílem projektu je připravit plán rozvoje lo-
kality na příští desítky let a především nově
vypracovat projekt povodňového Parku Ma-
niny, který primárně vznikl jako jedno z pro-
tipovodňových opatření a jeho součástí je
i vznik nového ramene řeky. Oceňuji, že vý-
znamnou roli u vybraných týmů hraje adap-
tace na změnu klimatu, propojení přírod-
ního prostředí a zejména vody s městským
organismem,“ doplnila náměstkyně primá-
tora pro životní prostředí Ja na Plamínková
(STAN). 

Komplexní řešení 
Porota ocenila u vybraných týmů přede-

vším důraz na nejrůznější hlediska udržitel-
nosti řešení, jako je biodiverzita, inklu ze,
inovace, kulturní či vzdělávací aspekty. Týmy
reagují na nutnost adaptovat se na změnu
klimatu.

„Všímali jsme si jejich schopnosti navrho-
vat v symbió ze městský urbanismus a pří-

rodní prostředí. Hledali jsme komplexní ře-
šení propojující složité městské infrastruk-
tury s eko systémy vody a jejími procesy. V ne-
poslední řadě je pro nás důležitý akcent na
lidské měřítko, zapojení stakeholderů a ve-
řejnosti, a to i v průběhu fungování projek -

dokončení ze strany 1

Proměnu Rohanského a Libeňského
ostrova navrhnou čtyři týmy

Co se má stát a co se změní?
● Mezi cyklostezkou a řekou vznikne nový povodňový park přírodního charakteru –
Park Maniny, který posílí protipovodňovou ochranu města vytvořením nového kanálu
a snížením úrovně terénu.
● Během mezinárodního soutěžního dialogu vznikne krajinářská studie Parku Maniny
a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova – plán rozvoje území na desítky let, který
zajistí propojení města a člověka s řekou, zvýšení biodiverzity, podporu místních ko-
munit, rozšíření nabídky volnočasových aktivit atp.
● Na rekonstrukci historického Libeňského mostu naváže stavba inundačního mostu,
který je dalším protipovodňovým opatřením v území, navíc s novým bezbariérovým
přístupem do Parku Maniny.

tu,“ upřesnil kritéria výběru týmů architekt
a předseda komise Petr Kučera.

„Projekt Rohanského a Libeňského os-
trova je jedním ze tří největších zelených
projektů na Vltavě pod taktovkou IPR, které
jsou důležité pro protipovodňovou ochranu
metropole. Jsem rád, že se nám daří oslovo-
vat kvalitní zahraniční architektonické týmy,
které přináší své know-how a jež spoluutváří
novou podobu Prahy,“ řekl ředitel IPR Ondřej
Boháč. 

Všechny čtyři týmy se zúčastnily úvodního
workshopu, jehož součástí byla mezinárodní
konference, která se konala 29. září v Centru
architektury a městského plánování. Celo -
den ní akce, která byla přístupná veřejnosti,
nabídla kromě představení vybraných týmů
také krátké přednášky na rozličná témata –
od povodní, řeky ve městě, fauny a flory přes
urbanismus a udržitelnost až po sociálně-
kulturní problematiku. red

Libeňský ostrov

Rohanský ostrov
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Úsek Letňany–Čakovice je
součástí první plnohod-
notné trolejbusové tratě

postavené v Praze padesát let
poté, co zde byl 15. října 1972
ukončen provoz trolejbusů. Tro-
lejbusovou infrastrukturu začal
Dopravní podnik (DPP) budovat
letos od 10. ledna v rámci pro-
jektu elektrifikace autobusové
linky 140 z Palmovky do Miško-
vic, která se po jejím dokončení
a zahájení plného provozu tro-
lejbusů změní na trolejbusovou
linku 58. Dokončení stavebních
prací se předpokládá v průběhu
první poloviny letošního listo-
padu. DPP pak rozšíří zkušební
provoz na lince 58 na celou trať
z Palmovky do Čakovic.

Stavbu realizuje sdružení spo-
lečností Elektrizace Praha
a OHLA ŽS, předpokládané ná-
klady na výstavbu činí necelých
284 milionů korun. 

„Pokračujeme v rozšiřování
sí tě dostupné městské hromad -
né dopravy přesně tak, jak jsme
slíbili. Městská hromadná do-
prava je nejvyužívanějším způ-
sobem přepravy po městě a za-
slouží si dlouhodobou pozornost
ze strany vedení města. Je to os-
tatně i v souladu s konceptem
města krátkých vzdáleností. Za-
měřujeme se přitom na různé
druhy MHD – nová trolejbusová
trať tak doplňuje několik nově
stavěných tramvajových tratí
a výstavbu čtvrté linky metra,“
řekl pražský primátor Zdeněk
Hřib (Piráti).

„Elektrifikací linky 140 napra-
vujeme chybu, kterou před 50 le -
ty udělalo komunistické vedení
Prahy, kdy zanikl trolejbusový
provoz v Praze. Moderní trolej-

busy budou už na jaře 2023 jez-
dit mezi Palmovkou a Čako vi -
cemi. V prudkém stoupání Pro-
secké ulice nám autobusy nyní
spotřebují zhruba 52 litrů nafty
na 100 km. Dieselové autobusy
nahradíme bezemisními baterio -
vými kloubovými trolejbusy.
Zlep šujeme životní prostředí
a zvyšujeme i komfort cestují-
cích, protože trolejbusy nabízí
plynulejší a tišší jízdu. Myslíme
i na vzhled ulic. Nevznikl zde les
nových stožárů pro trakční ve-
dení. Stávající stožáry veřejného
osvětlení jsme vyměnili za nové
moderní, které budou umět svítit
a poslouží i pro trakční vedení,“
uvedl náměstek primátora pro
oblast dopravy Adam Scheinherr
(Praha sobě).

Trolejové vedení pokrývá
zhru ba 50 procent nové trolej-
busové tratě Palmovka–Miško-
vice, ve zbylé části budou trolej-
busy využívat energii z trakčních
baterií. DPP v rámci tohoto pro-
jektu nechal vybudovat celkem
11,234 kilometru nového tro -
lejového a 8 kilometrů napáje-
cího vedení. Kromě toho osadil
289 trakčních stožárů, přičemž
na většině trasy nahradil stáva-
jící sloupy veřejného osvětlení
novými společnými stožáry, kte -
ré budou sloužit jak pro osvětle -
ní, tak i pro trolejové vedení. Na-
pájení trolejbusové tratě budou
zajišťovat tři měnírny: Prosecká,
Letňany a Klíčov. 

První část trolejové vedení ve
směru do Čakovic začíná na Pal-
movce, v ulici Na Žertvách u kři-
žovatky s Vacínovou ulicí, kde
vedle stávající tramvajové tratě
a zastávek Palmovka vybudoval
DPP pro trolejbusy nová odstav -

ná místa včetně nabíjecích trole -
jí. Trolejové vedení je dále ve de -
no ulicemi Na Žertvách a Zenklo-
vou k podjezdu pod Povltavskou
ulicí, kde je přerušeno. Opět po-
kračuje ve stoupání v Pro secké
ulici od zastávky Kun dratka až
po křižovatku s Vysočanskou uli -
cí na Proseku. Od tohoto místa
až po autobusový terminál Let-
ňany budou trolejbusy využívat
energii z trakčních baterií. Dru-
hou část trolejového vedení na
lince 58 DPP vybudoval od auto-
busového terminálu Letňany,
v Beladově a Tupolevově ulici po
kruhový objezd u obchodního
cen tra Čakovice. Od něj do Čako-
vic, resp. Miškovic budou trolej-
busy opět poháněny energií
z trak čních baterií. 

V opačném směru z Čakovic
na Palmovku začíná trolejové ve-

dení už v Kostelecké ulici v za-
stávce Obchodní centrum Čako-
vice a pokračuje do Beladovy uli -
ce do zastávky Letňany, kde se
trolejbus na své pravidelné trase
od trolejí opět odpojí. Trolejové
vedení však pokračuje dále až do
prostoru samotného autobu -
sového terminálu, kde je vybu-
dována pro manipulační účely
a výhledový rozvoj trolejbusová
smyč ka včetně dvou kusých na-
bíjecích trolejí. Trolejbusy se ve
směru na Palmovku napojí na
trakční vedení opět v Prosecké
ulici v zastávce Prosecká. Trak -
ční vedení dále pokračuje nepře-
rušovaně Proseckou a Čuprovou
ulicí, ze které budou trolejbusy
odbočovat do ulice Na Žertvách,
kde za křižovatkou s Vacínovou
ulicí je výstupní zastávka Pal-
movka. red

Přes Palmovku jezdí
ve zkušebním provozu trolejbusy 
Pražský Dopravní podnik uvedl v sobotu 15. října
do zkušebního provozu novou trolejbusovou trať
Letňany–Čakovice, kterou vybudoval v rámci
projektu elektrifikace autobusové linky 140
z Palmovky do Miškovic. Stalo se tak symbolicky
na den přesně padesát let po ukončení provozu
trolejbusů v Praze a pět let od zahájení pilotního
provozu v Prosecké ulici. 
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INZERCE V8-1101

Starostou Prahy 8 pro obdo -
bí 2022–2026 se stal ob-
čanský demokrat Ondřej

Gros. Rozhodlo o tom ustavující
jednání zastupitelstva osmé
městské části. Starosta Gros tak
obhájil svou pozici z minulého
volebního období.

Zastupitelstvo Prahy 8 také
zvolilo novou devítičlennou ra -
du. V jejím čele bude staronový
starosta Ondřej Gros (ODS).
V měst ské radě zasednou tři
uvolnění místostarostové Vladi-
míra Ludková (ODS), Tomáš
Hře bík (Společně pro Prahu 8)
a Jiří Vítek (Patrioti pro Pra -

hu 8). Neuvolněnými místosta-
rosty byli zvoleni Radomír Ne-
pil (ANO 2011), Matěj Fichtner
(ANO 2011) a Martin Cibulka
(ODS). Uvolněnými radními jsou
v nové městské radě Tomáš
Slabi houdek (Společně pro Pra -
hu 8) a Jana Solomonová (ANO
2011).

Kromě členů rady zastupitelé
zvolili také devět členů finanč-
ního a devět členů kontrolního
výboru. Předsedou finančního
výboru byl zvolen Bohumír Gar-
lík (ANO 2011) a předsedou kon-
trolního výboru Martin Štěrba
(Piráti). red

Osmička si zvolila
nové vedení

Odbor zdravotnictví
a sociálních služeb
Prahy 8 uspořádal
začátkem října před
kulturním domem
Krakov v Bohnicích
další ročník Dne zdraví
a sociálních služeb.

Akce nabídla přehlídku or-
ganizací poskytujících
roz sáhlé spektrum sociál-

ních služeb, nechybělo ani tra-
diční vyšetření melanomu nebo
kontroly a měření tlaku. „Moje
osobní zkušenost je taková, že
kdykoli já se podívám například
na sociální sítě, tak jsou tam do-
tazy typu: mám do ma maminku,
mám doma tatínka, mají určité
zdravotní omezení, co mám dě-

lat, abychom doma péči zvláda -
li,“ uvedla místostarostka Pra -
hy 8 Vladimíra Ludková (ODS).
Jednou z organizací, která právě
s tímhle umí pomoci, je Centrum
Seňorina, které poskytuje odleh-
čovací služby rodinám pečujícím
o lidi převážně s Alzheimerovou
nemocí. 

„Existuje služba, která vám
pomůže odlehčit v té vaší velice
náročné péči o toho vašeho bli-

žního, když si potřebujete odpo-
činout nebo jít do práce jen přes
den anebo nějakou delší dobu, tý-
den, měsíc, tři měsíce, kdy vy si
můžete odpočinout a zároveň je
o něho velmi dobře postaráno,"
řekla ředitelka Centra Seňorina
Lenka Václavíková.

Služba je zpoplatněná. Podle
ředitelky centra si ji ale může do-
volit téměř každý. „Člověk, který
pečuje o někoho, dostává příspě-

vek na tu péči a z tohoto příspěv -
ku si může uhradit takovouto
službu. Je to regulované vyhláš -
kou k zákonu o sociálních služ-
bách, takže tam jsou nějaké ma-
ximální částky, aby si to ten
člo věk mohl rozhodně dovolit,"
doplnila Lenka Václavíková.

Vedle přehlídky pomáhajících
organizací nechyběla ani pre-
vence kožních nádorových one-
mocnění. Přímo ve zdravotním
stanu si tady zájemci mohli ne-
chat zkontrolovat mateřská zna-
ménka. „Je to důležité z toho dů-
vodu, že rakovina se nevytvoří
hned během několika hodin nebo
týdnů. Rok je většinou dobrá do -
ba na to, aby se projev zachytil
ještě ve fázi, kdy když ho vyříz -
ne me, tak můžeme nabídnout
prakticky ve sto procentech úpl -
ně vyléčení," řekl kožní lékař
Petr Arenberger. red

V Bohnicích se konal
Den zdraví a sociálních služeb 

Fo
to

 M
Č

 P
ra

ha
 8

Fo
to

 M
Č

 P
ra

ha
 8



6Zpravodajství z Prahy 8

Datum Čas Lokalita Katastr
14. 11. 13.00–17.00 Hlivická Bohnice
14. 11. 15.00–19.00 Mazurská Troja
15. 11. 13.00–17.00 Lindavská Bohnice
15. 11. 14.00–18.00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
15. 11. 15.00–19.00 Služská x Přemyšlenská Kobylisy
16. 11. 13.00–17.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
16. 11. 15.00–19.00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
18. 11. 13.00–17.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
18. 11. 15.00–19.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
19. 11. 8.00–12.00 Pekařova x Jestřebická Čimice
19. 11. 9.00–13.00 Drahorádova Střížkov
21. 11. 13.00–17.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
21. 11. 14.00–18.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
21. 11. 15.00–19.00 Kubišova x S. K. Neumanna Kobylisy
22. 11. 13.00–17.00 Pod Vodár. věží x Nad Mazankou Libeň
22. 11. 15.00–19.00 Podhajská pole Bohnice
23. 11. 13.00–17.00 Pivovarnická x Na Rokytce Libeň
23. 11. 14.00–18.00 Nekvasilova x K Olympiku Karlín
24. 11. 13.00–17.00 Fořtova x Okořská Čimice
24. 11. 14.00–18.00 Křivenická x Čimická Čimice
24. 11. 15.00–19.00 Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy
25. 11. 13.00–17.00 Písečná x Na Šutce Troja
25. 11. 14.00–18.00 Libišská Kobylisy
25. 11. 15.00–19.00 Ratibořská x Radomská Bohnice
26. 11. 8.00–12.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
26. 11. 9.00–13.00 Roudnická Střížkov
28. 11. 13.00–17.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
28. 11. 14.00–18.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja

29. 11. 14.00–18.00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
29. 11. 15.00–19.00 Prosecká x Františka Kadlece Libeň
30. 11. 13.00–17.00 Havlínova x Pohnertova Kobylisy
30. 11. 15.00–19.00 Frýdlantská Kobylisy

1. 12. 13.00–17.00 Havlínova x Pohnertova Kobylisy
1. 12. 13.00–17.00 Nekvasilova Karlín
1. 12. 14.00–18.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
1. 12. 15.00–19.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
2. 12. 13.00–17.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
2. 12. 13.00–17.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
2. 12. 14.00–18.00 Zhořelecká x Nad Pentlovkou Bohnice
3. 12. 8.00–12.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
3. 12. 9.00–13.00 Mlazická Čimice
3. 12. 10.00–14.00 Libišská Kobylisy
5. 12. 13.00–17.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy
5. 12. 13.00–17.00 Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy
6. 12. 13.00–17.00 Mazurská Bohnice
6. 12. 14.00–18.00 Na Vartě Libeň
7. 12. 13.00–17.00 Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy
7. 12. 13.00–17.00 Podhajská pole Bohnice
7. 12. 14.00–18.00 Písečná x Na Šutce Troja
7. 12. 14.00–18.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
8. 12. 13.00–17.00 Pod Labuťkou x Prosecká Libeň
8. 12. 13.00–17.00 Pivovarnická 7 Libeň
8. 12. 14.00–18.00 Třebenická x Sebuzínská Kobylisy
9. 12. 13.00–17.00 Na Truhlářce Libeň
9. 12. 13.00–17.00 Havránkova x Šimůnkova Kobylisy
9. 12. 14.00–18.00 Pernerova x Kubova Karlín
9. 12. 15.00–19.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň

10. 12. 8.00–12.00 Petra Slezáka x Urxova Karlín
10. 12. 9.00–13.00 Burešova Kobylisy
10. 12. 10.00–14.00 Kubíkova Kobylisy
12. 12. 13.00–17.00 Střížkovská 64 Libeň
13. 12. 13.00–17.00 Frýdlantská Kobylisy
13. 12. 14.00–18.00 Ratibořská x Radomská Bohnice
14. 12. 13.00–17.00 Na Hranicích x Kočova Čimice
14. 12. 13.00–17.00 Zhořelecká (parkoviště Albert) Bohnice
14. 12. 15.00–19.00 Šimůnkova Kobylisy
15. 12. 13.00–17.00 Kašparovo náměstí Libeň
15. 12. 14.00–18.00 Braunerova x Konšelská Libeň
15. 12. 15.00–19.00 Služská x Přemyšlenská Kobylisy

Uvedená místa přistavení kontejnerů jsou orientační. Skutečné
umís tění přistavení kontejneru se může na základě aktuální
situace v dané  lokalitě lišit až o několik desítek metrů.

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

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objem -
ný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Umístění velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na svoz bioodpadu

Datum Čas Lokalita Katastr
14. 11. 14.00–18.00 K Haltýři (před domem 12) Troja
16. 11. 14.00–18.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
18. 11. 14.00–18.00 Mlazická Čimice
19. 11. 09.00–12.00 Nad Popelářkou x Nad strání Libeň
22. 11. 14.00–18.00 U Drahaně 163/9 Bohnice
23. 11. 15.00–19.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice

26. 11. 08.00–12.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
26. 11. 09.00–12.00 Kubišova x Gabčíkova Libeň
28. 11. 15.00–19.00 Na Bendovce x Nad Pentlovkou Bohnice
29. 11. 13.00–17.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
30. 11. 14.00–18.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy

1. 12. 14.00–18.00 Pod Vod. věží x Nad Mazankou Libeň
1. 12. 15.00–19.00 Brandýská x Ke Hřišti Čimice
2. 12. 15.00–19.00 Turská x K Větrolamu Čimice
3. 12. 8.00–12.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
5. 12. 14.00–18.00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
7. 12. 15.00–19.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
8. 12. 15.00–19.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň

12. 12. 14.00–18.00 Valčíkova x Na Truhlářce Libeň
12. 12. 15.00–19.00 Trojská x Nad Trojou Troja
14. 12. 14.00–18.00 Kandertova (západní konec) Libeň
15. 12. 13.00–17.00 Přemyšlenská Kobylisy
15. 12. 14.00–18.00 U Drahaně 163/9 Bohnice

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě
váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navra-
cet do půdy.

Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, ča-
jové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka
z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,
znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
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