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Vychází 20. 3. 2023

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Chtěl vytesat novou fontánu pro
město, zhatila to krádež nářadí

Mistr kamenického řemesla Martin
Chmelař stál například za vytvoře-
ním sousoší Spejbla a Hurvínka před

dejvickým Divadlem Spejbla a Hurvínka. Ak-
tuálně se snaží dokončit monumentální sou-

soší, které tesá na pomezí Velké Chuchle
a Radotína pro město Orlová. Jeho dílo mohlo
zdobit v podobě fontány i Prahu 4, o její
ztvárnění se zajímal. „Bylo pro Čtyřku, je to
asi zhruba rok nazpátek. Šlo o takovou vel-
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U nářadí začíná příběh sochaře Martina Chmelaře, jehož práce
mohla ozdobit i Prahu 4.  To mu však bylo ukradeno. Což mu krom
finanční ztráty působí potíže i v sochařské práci. V rukou zlodějů
bohužel skončily i některé kusy historického nářadí, dnes prakticky
nesehnatelné. Na náhradu se rozeběhla veřejná sbírka.

kou fontánu umístěnou do veřejného parku,“
vzpomíná Chmelař. Úvahám byl ale brzy ko-
nec. Loni prakticky všechno jeho sochařské
nářadí ukradli zloději. Z ateliéru jej kvůli
velké zakázce na sousoší převezl. „Protože
mně přišlo zcestné to odvážet tam a zpátky
kvůli váze a rozměrům. A vlastně ve chvíli,
kdy jsem tady měl značnou část převezenou
z ateliéru, abych měl všechno při ruce, tak
rázově měsíc na to, ač jsem měl ten objekt
zabezpečený, tak mi volal kolega, který dělá
se dřevem, jestli tu náhodou nejsem. Že ne-

pokračování na straně 3 
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Čtvrtá městská část plánuje
rozsáhlou revitalizaci
oblíbeného parku Jezerka. Vize
obnovy a využití parku byla
představena v krajinářské studii,
která vzešla ze soutěže tří
architektonických návrhů,
vypracovaných na základě
rozsáhlé participace s veřejností.
Revitalizace se vzhledem
k velikosti parku uskuteční
v několika fázích. V první etapě
dojde k obnově vyschlého
jezírka a jeho bezprostředního
okolí, včetně revitalizace
potůčku, který vytéká z drenáže
pod divadlem Na Jezerce.

Hlavní příčinou několik let nefunkč-
ního jezírka je celková ztráta vydat-
nosti potůčku vlivem postupující

změny klimatu a porušené dno, kterým zby -
tky přitékající vody prosakují do podloží.
V letních měsících se přítok vody do jezírka
obvykle úplně zastaví. Proto MČ Praha 4 pra-

cuje s návrhem zachycovat dešťovou vodu
ze střech budov divadla Na Jezerce, a přes
podzemní akumulační tlumicí nádrž jí záso-
bovat jezírko po celý rok. Jde o levnější
a hlavně ekologičtější způsob než v původ-
ním návrhu zvažované napájení z vrtu či vo-
dovodní řadu divadla. „Jako hydrolog jsem
si na základě hrubého propočtu ověřil, že
plocha střech divadla umožní shromáždit to-
lik dešťové vody, že to bohatě stačí na vykrytí
roční bilance jezírka, které by tak mohlo být
celoročně průtočné, což bude mít pozitivní
vliv na kvalitu vody v nádrži,“ uvedl radní
pro životní prostředí a místní Agendu 21 Pra -
hy 4 Tomáš Hrdinka (ANO).

V minulém roce zjistil kamerový průzkum
drenážní a stokové sítě v okolí divadla, že je
porušená a zanesená různým materiálem,
proto bude muset být v rámci projektu ob-
novena. V současnosti je většina dešťové vo -
dy ze střech divadla odváděna bez užitku do

kanalizace. Samotná revitalizace by spočí-
vala v obnově jezerní pánve, dna a stěn jezír -
ka v současném či jen mírně pozměněném
půdorysu a především jejím prohloubení.
Tím se zlepší kvality vody v jezeře. Budou
revitalizovány břehy, včetně možností sva-
hového posezení, celkově by však lokalita
měla působit klidově, nikoliv rekreačně.
K tomu by měl přispět i zvukový efekt zurčící
vody v potůčku nad jezírkem pomocí sys -
tému malých hrází a vybudování romantic-
kého mostku přes potok. Současně by měly
být zachovány zdravé vzrost lé dřeviny v oko -
lí a citlivě dosazeny dal ší mokřadní a parko-
vou vegetací.

V současnosti má radnice čtvrté městské
části zpracované vodohospodářské zadání
potřebné pro vypracování projektové doku-
mentace, které bude předmětem soutěže
v jarních měsících, a následné zahájení spo-
lečného územního a stavebního řízení. Půj -
de-li vodoprávní řízení hladce, předpokládá
městská část zahrnutí investice do plánu
akcí na rok 2024. Zemní práce by se tedy
mohly rozběhnout už příští rok na podzim.
„Věřím, že se nejen obyvatelé Nuslí brzy do-
čkají obnovy zašlé slávy jezírka, které je stře-
dobodem parku a i podle názoru vyjadřova-
ných v anketách je pro ně jeho obnova
ab solutní prioritou,“ dodal Tomáš Hrdinka.

Krajinářská studie obnovy parku Jezerka
je dostupná na webu PinCity. red

Smyslem bezpečnostních košů je odstra-
nit z veřejného prostranství především
injekční stříkačky použité lidmi, kteří

jsou závislí na drogách. Kromě těchto pre-
ventivních programů nezapomíná Pra ha 4
ani na represivní opatření. První speciální
koš instalovali zástupci organizace Progres-
sive u železniční trati v Mečislavově ulici již
v minulém roce. Pracovníci resocializačního
programu Fixpoint sami vybírají obsah koše
a zajišťují bezpečnou likvidaci stříkaček.
Kromě toho také uklízejí od jehel i okolí kon-
tejnerů a monitorují nově zasažené lokality.

„Jsou to lidé na substituci, kteří hledají své
místo ve společnosti a snaží se být znovu uži-

teční,“ uvedla předsedkyně Výboru pro bez-
pečnost Prahy 4 Lucie Michková (ODS).
„Pod pora zaměstnávání lidí, kteří se propadli
až na dno, má smysl v případě, že jsou moti-
vovaní a opravdu chtějí změnit svůj život.
Mnozí z nich skončili na ulici v důsledku zá-
vislosti, před kterou je nikdo neochránil už
ve školním věku. Proto nám tak záleží na
kva litních preventivních programech ve ško-
lách,“ dodala Lucie Michková.

Speciální bezpečnostní kontejnery se in-
stalují na místech, kde dochází k častým ná-
lezům injekčního materiálu. Tyto speciální
koše jsou přístupné po celý den bez omezení.
Neslouží ovšem jen uživatelům návykových

látek, ale i strážníkům městské policie při li-
kvidaci nalezeného infekčního materiálu. Vy-
užívat je může také široká veřejnost.

V dnešní době není výjimkou, že stříkačky
používají například lidé s cukrovkou nebo se
špatnou srážlivostí krve, injekce využívají
také majitelé k ošetření svých zvířat. Všem
těmto spoluobčanům může kontejner po-
moci k bezpečné likvidaci použitého materi-
álu. Vytipování dalších míst pro instalaci je
proces, do kterého vstupují také terénní pra-
covníci, veřejnost a zástupci samosprávy.

Program Fixpoint nabízí pracovníkům
z řad závislých lidí, kteří chtějí změnit svůj
životní styl, tréninkové pracovní místo. red

V Nuslích je další kontejner
na použité stříkačky
Na území čtvrté městské části Praha 4 byl umístěn již druhý
bezpečnostní koš na použité injekční stříkačky a jiný infekční
materiál. Speciální bezpečnostní kontejner byl v rámci programu
Fixpoint instalován na začátků schodů z Nuselské ulice směrem
na Jezerku. Fo
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Jezírko v parku Jezerka čeká obnova

Fo
to

 M
Č

 P
ra

ha
 4



3 Zpravodajství z Prahy 4

Chtěl vytesat novou fontánu pro město...

vidí auto, ale vidí, že mám otevřené dveře,
potažmo spadlé na zemi. Nebyl jsem na-
blízku, tak jsem se ho zeptal, jestli mi náho-
dou něco nezmizelo. A natož on mi odpově-
děl otázkou, co jsem tam všechno měl. Řekl
jsem mu všechno. A on mi na to odpověděl,
no, tak tu nemáš nic,“ vypráví Chmelař. Kvůli
této zkušenosti je dnes velmi opatrný, kon-
krétní místo jeho práce zůstává po dohodě
zahaleno tajemstvím. 

Sekáče po dědovi
Zmizela tak sbíjecí kladiva, dláta, kompre-

sory, vzduchotechnika, brusky, vrtačky, ale
především dnes těžko sehnatelné kvalitní
ruční nářadí. „Jsou to kusy železa, které jsou
nějakým způsobem zakalené, dotvarované
do různých tvarů. Špička, dláto, zubák, šalír -
ka,“ vyjmenovává Chmelař a pokračuje. „Měl
jsem tam hlavně ideové nářadí, což jsou jed-
notlivé sekáče, které v sobě mají zaletova ný,
takový jako tvrdokov, který je houževna-
tější.“ Byly to nástroje, které se v jejich so-

dokončení ze strany 1

Martin Chmelař
● Vystudovaný sochař sesbíral za své
realizace řadu ocenění. Pracuje s různý -
mi materiály, jako jsou například kov,
nebo kámen, jež navzdory všem vlivům
okolí umí odolat zubu času, pomíjivosti
existence i destruktivním vlivům.

● Jeho sochy a díla mistrovsky vytesané
z prostého kamene do nejmenších de-
tailů, nesou myšlenku zachování ducha
i života před očima sledujících ožívají. 

INZERCE V4-0302

chařské rodině dědily po generace. Z dědy
na syna ale i mezi dalšími příbuznými. „Od
nich jsem dostal nepřeberné množství těchto
různých dlát a paliček,“ říká Chmelař k ná-
řadí, s nímž ho pojilo i citové pouto. „Hlavně
to byla došlechtěná ocel, kterou si myslím,
že dneska vlastně ani moc nezakoupím,
v tomhle tom kontextu se jedná vlastně o ná-
řadí starých mistrů, které se používá právě
na opracování kamene,“ dodává. A když už
se prodává, musí se upravit na míru sochaři.
„I když si to člověk koupí z výroby nějakým
způsobem zakalené a v nějakém tvaru, tak
vždycky si to stejně upravuje na míru,“ říká.

Na náhradu jeho ztracených sochařských
potřeb se na serveru Donio rozeběhla fi-
nanční sbírka. Lidé se ale snaží pomoci i na-
bídkou doma zapomenutých kusů nářadí.
A to nejen v Praze. „Mám naplánovaný výlet
do Německa, Donio kupodivu sahá až za hra-
nice. Mám se přijet podívat na nějaké nářadí
k odkoupení za symbolickou cenu. Ač lidi

třeba nepřispějí finančně, tak někteří sku-
tečně objevují doma staré majzlíky, které se
už nikomu dneska nehodí,“ dodává Chmelař
s tím, že jej těší zjištění, že i dnes je v lidech
stále touha pomoci. 

Hrozí mu sankce
Krádež nářadí Chmelaře zdržela od práce

na monumentálním pomníku pro město Or-
lová. Ten je věnovaný obětem první a druhé
světové války. Tvoří jej z božanovského pís -
kov ce a bude vážit kolem 52 tun. „Samozřej -
mě můžu nyní naplánovat nějaký převod
a instalaci, ale sám bych nebyl s kvalitou spo-
kojen,“ říká Chmelař. Termín odevzdání díla,
kterým byl vázán na přelom letošního břez -
na, však už uplynul. „Doufám vlastně, že se
mi podaří vybrat částku, která by pokryla to
nářadí, potažmo i nějaké penále,“ dodává.
Podle jeho popisu město situaci chápe a hle -
dá se řešení, i pro ně, jako investora, je však
prodleva v dodání problematická. Jan Štoll
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Gynekologicko-porodnické oddělení ve
Fakultní Thomayerově nemocnici
(FTN) nabízí budoucím maminkám

pohodlné a moderní porodní pokoje domá-
cího typu s vlastním sociálním zařízením,
vkusně vybavenou kuchyňkou i relaxačním
místem pro budoucí tatínky. Komfort a indi-
viduální přístup se tak stal zcela standar-
dem. Každý porodní pokoj má relaxační
kout, který nabízí kromě ledničky rovněž
i kávovar, mikrovlnou troubu, televizi či po-
hodlnou sedací soupravu nebo křeslo. Barev-
nost a osvětlení porodních pokojů je nerušivé
a co nejvíce intimní. Součástí každého po-
rodního pokoje je i prostor k ošetření novo-
rozence tak, aby byl stále vedle své maminky.

Zároveň tak splňují nejpřísnější hygienicko-
epidemiologické normy a nejmodernější
trendy v přístupu k porodu. Stalo se tak díky
kompletní a velice vkusné proměně původ-
ních kapacit. Výsledkem jsou čtyři moderní
porodní pokoje na vysoké úrovni. Ženám je
tak umožněn porod v komfortním a v domá-
cím prostředí, ve kterém je kladen důraz na
soukromí, bezpečí a individuální přístup. To
vše zdarma a je toho mnohem více.

Po porodu zůstávají maminka s dítětem
i tatínkem na porodním pokoji domácího
typu nerušeně spolu další dvě hodiny. Poté
je maminka s dítětem uložena na pokoji od-
dělení šestinedělí, kterých je ve FTN celkem
třicet (22 jednolůžkových a osm dvoulůžko-

vých). Pokoje poskytují maminkám veškerý
komfort, soukromí a rovněž již dříve prošly
komplexní modernizací. Každý pokoj je vy-
bavený sociálním zázemím, televizí, wi-fi,
přebalovacími a koupacími pulty. V průběhu
šestinedělí se o maminku a dítě stará celá
řada vyškolených odborníků, jako jsou na-
příklad laktační poradkyně, které pravidelně
pomáhají mamince s kojením, což je díky zá-
zemí Laktační ligy sídlící přímo v porodnici
velká chlouba. Dále se o maminky stará nu-
triční terapeut a fyzioterapeut, který poradí
se správným cvičením po porodu. Pokud je
potřeba, je k dispozici psychická podpora
pomo cí psychologa, duchovního, nebo psy-
chiatra. red

Přemýšlíte o vlastním chovu
včel, ale bojíte se, že nemáte
dost zkušeností? Chtěli byste si
to zkusit předtím, než
nakoupíte všechno to drahé
vybavení? A rádi byste, aby
vám někdo poradil a pomohl,
když si nebudete vědět rady?
V tom případě je nabídka
organizace Lesy hlavního města
Prahy přesně pro vás. 

Od dubna spustí organizace Lesy hl. m.
Prahy ve svém ekocentru Prales
a také na včelnici u rybníka Labuť

v Kunratickém lese třetí ročník úspěšného
projektu komunitní včelnice, během kterého
si zájemci o včelaření mohou pronajmout je-
den z úlů se včelstvem v produkční síle
a osobně si vyzkoušet, jak taková péče o včely

v praxi vypadá. Komunitní včelnice u rybníka
Labuť se nachází v Kunratickém lese.
V areálu včelnice je k dispozici jednoduchý
dřevěný domek s krytou terasou, je ale třeba
počítat s tím, že zde není zdroj vody ani elek-
trického proudu. Toto stanoviště však vče-
lám poskytuje velmi kvalitní lesní pastvu
a výhodou pro včelaře je klidné prostředí

a soukromí při práci. Včelnice je dobře do-
stupná MHD i autem.

S přihláškami do projektu komunitní včel-
nice i s dotazy se mohou zájemci obracet na
Kateřinu Jeníčkovou na telefonním čísle 771
230 241 nebo na e-mailu jenickova@lesy-
praha.cz. Přihlásit se je možné do 31. břez -
na, úvodní seminář se uskuteční během
dubna.

Organizace Lesy hl. m. Prahy se včelaření
věnuje již od roku 2011, kdy zahájila projekt
Návrat včel do pražských lesů a začala za-
kládat či obnovovat včelnice na různých mís-
tech v pražské přírodě. Její pracovníci se vě-
nují se nejen chovu včel, ale také zpracování
medu a vosku a včelařským ekovýchovným
programům. Od roku 2021 v rámci projektu
komunitní včelnice nabízí k pronájmu úly,
ve kterých si lze od dubna do prosince chov
včel s odbornou podporou osobně vyzkoušet.
Komunitním včelařům zajistí také úvodní se-
minář na téma péče o včelstvo a podle po-
třeby průběžné konzultace se zkušeným vče-
lařem či kontroly na včelnici. red

Včelaření si letos mohou zájemci
vyzkoušet i v Kunratickém lese

Komunitní včelnice u rybníka Labuť v Kun-
ratickém lese

V Thomayerově nemocnici se vloni
narodilo nejvíc dětí za poslední čtyři roky
Porodnice ve Fakultní Thomayerově nemocnici poskytuje
rodičkám, jejich doprovodu i novorozencům veškerý komfort
a individuální přístup. Počet porodů se zde v loňském roce zvýšil
na 2190 a jedná se o nejvyšší počet za poslední čtyři roky. Vyšší
počet porodů byl naposledy v roce 2018, kdy se podařilo realizovat
celkem 2358 porodů. Vůbec nejvyšší počet porodů v novodobé
historii porodnice se podařilo uskutečnit v roce 2013, kdy šlo
celkem o 2562 porodů. 
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Jestli na stavbě vše probíhá,
jak má, se během kontrol-
ního dne začátkem února

přesvědčil i iniciátor projektu
a radní Prahy 4 pro životní pro-
středí a místní Agendu 21 Tomáš
Hrdinka (ANO). „Počasí dosud
umožňovalo práce podle plánu.
V uplynulých dnech pracovníci
stavby odhalili při hloubení je-
zera poměrně rozsáhlou panelo-
vou plochu, která podle všeho
sloužila v 70. letech k parkování
techniky v průběhu výstavby Již -
ní spojky. Práce to sice trochu

zpomalí, nicméně technika zase
může vhodně využít pevného zá-
kladu pro hloubení jezera v pří-
padě, kdy by terén třeba vlivem
deště změkl. Ostatní prvky, jako
jsou studna pro zásobování bio-
topu vodou, požerák a jeho pro-
pojení s korytem Kunratického
potoka, jsou už hotové,“ uvedl
To máš Hrdinka.

Vybudování vodního biotopu
navrhnul radní Hrdinka před
více než čtyřmi lety po návštěvě
obdobného vodního prvku
v praž ských Lysolajích. Branický

biotop má podle projektu sloužit
k posílení druhové diverzity ve
městě a k edukativním účelům.
Zároveň se vhodně prováže
s dlouhodobě připravovanou re-
vitalizací Kunratického potoka
v dolním Braníku. V neposlední
řadě biotop vizuálně i pocitově
pozitivně ovlivní nejbližší okolí
s možností odpočinku a oddechu
obyvatel na jeho březích při pro-
cházce tamním parkem. „Po kou-
pališti Lhotka Praha 4 dostane
druhý umělý biotop, na rozdíl od
lhoteckého však bude mít ten

branický funkci primárně ekolo-
gickou a edukativní,“ dodal radní
Hrdinka. Biotop bude doplněn
naučnou ministezkou a edukač-
ním panelem pojednávajícím
o adaptačních opatřeních v měst-
ské krajině a s odkazem na měst-
ské klima. 

Vodní prvek bude mít ve sprá -
vě příslušný správce oblasti čtvr -
té městské části pro oblast Bra-
níka, provozní výdaje na správu
vodního prvku a úklid okolí bu-
dou hrazeny z běžných výdajů
v rámci rozpočtu Prahy 4. red

Staví se nový vodní biotop Braník 
V polovině ledna byla oficiálně zahájena
výstavba biotopu Braník na konci ulice Za
Mlýnem. Dlouhodobě plánovaná investiční akce
spočívá ve vybudování umělého vodního jezera
o ploše 240 metrů čtverečních a maximální
hloubce 1,8 metru, s přirozenými společenstvy
mokřadních rostlin a na ně vázaných
chladnomilných živočichů ve vyvýšené nivě
Kunratického potoka. Fo
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Divadelní adaptace Divadla
Na Fidlovačce nechce jen
kopírovat filmový příběh,

její ambicí je posunout umělecké
vnímání světa lidí s autismem na
další úroveň, která reflektuje
současné poznatky a potřeby
těch to lidí. V centru pozornosti
inscenace ale stále stojí až arche-
typální příběh vztahu dvou bra -
trů. „Nejen, že to je kultovní film
s hvězdnými výkony, ale pro mne
Rain Man představuje dva napro-
sto odlišné světy, které se učí

spolu komunikovat, žít vedle se -
be. Je to nádherná sonda do lid-
ských vlastností a duší. Ten pří-
běh je o opravdovosti každého
z nás, každý má v sobě svého
Raymonda i Charlieho. Ray je
nádherná role, která nedovoluje
jakkoliv z ní vystoupit, protože
pak ztrácí uvěřitelnost. Důležité
pro mě je pojmenovat si vnímání
Rayova světa, pak s ním jen cit-
livě a soustředěně stanovit hra-
nice, které jeho svět má. To je pro
mě ta nejzajímavější část, když

se ty hranice překročí. Co to zna-
mená, jak se chová, co dělá? Pro-
tože k tomu musím volit jiné he-
recké prostředky než doposud,
oproštěné emocí, logiky, a rozu -
mu. Což je pro herce opravdu
vel ká výzva,“ uvedl představitel
Raymonda Matouš Ruml. 

Příběh Raymonda a Charlieho,
který v roce 1988 zrežíroval
Barry Levinson, zpočátku zna-
menal velký risk. Snímek původ -
ně odmítli produkovat Warner
Bros s tím, že příběh člověka

s autismem je odsouzen ke ko-
merčnímu nezdaru. Opak byl ale
pravdou. Týden po premiéře se
na film začaly vršit pochvalné re-
cenze, zejména díky autentické -
mu výkonu Dustina Hoffmana.
Film se vyšplhal na první příčky
žebříčků návštěvnosti v americ-
kých kinech a odnesl si čtyři Os-
cary. „Film Rain Man je pro mě
hlav ně o lidskosti, která je v kaž-
dém z nás. O cestě, která vede
zpět k ro dině a hodnotám, které
nás dělají lepšími. O povrchnosti,
kte rá na nás denně útočí. Na roli
Charlieho jako na floutka jsem
se ve svém životě už několikrát
nevědomky připravil. Teď se tě-
ším, že to budu moct ‚pustit‘, být
‚od zdi ke zdi‘, z ‚nuly na sto‘
a zároveň se měnit, nechat na
sebe dopadat zodpovědnost,
dospí vat a dělat dobré věci. Přes
bolest, kterou to bude stát jak po-
stavu Charlieho, tak mě samot-
ného,“ řekl ke své roli Charlieho
Martin Písařík. 

Premiéra divadelní verze Rain
Mana se v Divadle Na Fidlovačce
uskutečnila 16. března. Reprízy
jsou naplánovány na 31. března,
6. a 22. dubna a 12. a 31. května.
V hlavních rolích se představují
Martin Písařík a Matouš Ruml.
V dalších rolích hrají Alena Do-
láková, Vanda Chaloupková, Da-
niel Rous, Barbora Mošnová
a Přemysl Pálek. red

Divadlo na Fidlovačce
uvádí divadelní verzi Rain Mana 
Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře
Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda
ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se
vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce.
Divadlo Na Fidlovačce zařadilo na repertoár
divadelní úpravu Rain Mana z pera Dana
Gordona. Tato divadelní „road movie“ nabízí
gradující příběh, jemný humor a detailní
psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní
postavy Charlieho a Raymonda jsou obrovskou
hereckou příležitostí pro všestranný talent
Martina Písaříka a Matouše Rumla, navíc
podpořený režijním vedením Adély Stodolové,
která v Rain Manovi opět jedinečně kombinuje
své režijní a choreografické zkušenosti. 
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INZERCE V4-0303

Most je součástí Severo-
jižní magistrály s prů-
jezdem průměrně 70 ti-

síc automobilů denně v každém
směru. Železobetonová rámová
konstrukce na čtyřech pilířích
je dlouhá 485 metrů, široká
26,5 me tru a nad Nuselským
údolím se tyčí do průměrně výš -
ky 42,5 metru. Uvnitř lichobě-
žníkového tubusu o výšce
6,5 metru s tloušťkou stěn od
30 do 110 centimetrů je vedena
linka C pražského metra, která
byla zprovozněna o rok později,
9. května 1974.

Ve středu 22. února oslavil Nu-
selský most padesáté výročí své -
ho uvedení do provozu. „Tvar
mostu osobně považuji za nad-
časový, a pokud je mi známo, no-
vátorské bylo v mnoha ohledech
i stavební a technické řešení, jež
tehdy ve světě nemělo obdoby. To
vše potvrzuje vpravdě světový
rozměr a kvalitu českých hlav
a rukou, zkrátka všech, kdo se
na stavbě této mimořádné praž-
ské dominanty a zároveň doprav -
ní tepny podíleli. Do další pade-
sátky přeji Nuselskému mostu
vše nejlepší,“ řekl pražský pri-
mátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Za dobu provozu si Nuselský
most v různých časových obdo-
bích vyžádal dílčí opravy. V roce
1981 byla uskutečněna rekon-
strukce vozovky, důvodem byla
špatná izolace mostu. Od roku
1981 probíhaly i částečné opravy
dilatačních závěrů a na stávající
zábradlí byla po roce 1990 insta-
lována bezpečnostní opatření
k zabránění sebevražedných po-
kusů. V letech 1998–1999 usku-
tečnil pražský Dopravní podnik
rozsáhlou opravu roznášecího
roštu. „Každá takto rozsáhlá
stav ba s sebou přináší celou řadu
komplikací a rekonstrukce Nu-
selského mostu nebyla výjimkou.
Rekonstrukci nemohli stavaři
provést v jednom roce a ani ji
spojit do původně plánovaných
třech stavebních sezon, a to

hned z několika důvodů. Jedním
z důvodů byla doprava. Musela
být zachována maximální mož -
ná průjezdnost, což znamenalo,
že vždy museli mít řidiči zacho-
vány dva jízdní pruhy v obou
směrech, a to jak do centra, tak
i z centra,“ řekl první náměstek
primátora Prahy pro dopravu
Zdeněk Hřib (Piráti). 

Most následně prošel i rozsá-
hlou rekonstrukcí. Příprava pro-
jektové dokumentace se usku-
tečnila v letech 2010 až 2012,
ale před zahájením rozsáhlé sa-
nace proběhla v roce 2011 kom-
pletní výměna původních most-
ních závěrů za nové kobercového
typu, čímž se odstranil nejpalči-
vější problém mostu, a to zaté-
kání na čela nosné konstrukce,
do prostor kolejiště metra a elek-
troinstalace. Samotná celková
rekonstrukce začala v létě 2013
a musela být rozdělena do pěti
let. Rekonstrukce spočívala
v kom pletní výměně mostního
svršku, příslušenství a sanaci be-
tonových částí spodní stavby
i nosné konstrukce. Rozsáhlá re-
konstrukce skončila v listopadu
roku 2017. 

Nedílnou součástí mostu je
také metro, které propojuje nej-
důležitější části města. Pravi-
delný provoz metra byl zahájen
9. května 1974. „Nuselský most
je klíčovou stavbou nejen pro po-
vrchovou dopravu, ale je napro-
sto stěžejní také pro veřejnou do-
pravu a provoz metra na lince C.
Na Nuselském mostě je závislá
obsluha celé jižní části Prahy ve-
řejnou dopravou a v současnosti
k ní neexistuje stejně kapacitní
alternativa. V rámci MHD v Pra -
ze snad neexistuje důležitější
úsek. To je také jeden z důvodů,
proč hlavní město a dopravní
podnik staví čtvrtou linku metra,
trasu D, která spojí jihovýchodní
část Prahy s centrem s přestu-
pem ve stanici Náměstí Míru a po
zprovoznění by měla ulevit právě
nejvytíženějšímu úseku praž-

Nuselský most oslavil padesátiny
Nuselský most překonává již padesát let Nuselské
údolí a spojuje Pankrác s Karlovem a středem
města. Slavnostně byl most uveden do provozu
22. února 1973 a v roce 2000 získal ocenění
Stavba století v kategorii Dopravní stavby. 

ského metra, což je Kačerov –
Florenc na lince C. Denně o pra-
covních dnech za plného provo -
zu přes Nuselský most projede
v obou směrech celkem 672 vla -

ků. Za celý loňský rok to bylo
198 746 vlaků,“ uzavřel předse -
da představenstva a generální ře-
ditel Dopravního podniku hl. m.
Prahy. red
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Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech. Zdroj Pražské služby

Akční nabídka
pro SVJ nebo BD

na realizaci
předokenních rolet

nebo žaluzií
a jiné stínicí techniky.

Dodáváme také
okenní sušáky

pro plastová okna
bez vrtání.

ISG stínicí technika, s. r. o.
Tel. +420 603 715 285

interierservisgroup@seznam.cz
www.interierservisgroup.cz

SHOWROOM:
Jeřábkova 1461/12,

Praha Chodov

Akční nabídka
pro SVJ nebo BD

na realizaci
předokenních rolet

nebo žaluzií
a jiné stínicí techniky.

Dodáváme také
okenní sušáky

pro plastová okna
bez vrtání.

INZERCE V4-0304

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, sportovní ná-
činí, 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, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

20. března 16.00–20.00 hod
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)

■ K Výzkumným ústavům
■ Zapadlá x Zelený pruh

21. března 16.00–20.00 hod
■ Horáčkova X Bartákova
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Psohlavců x Věkova

22. března 16.00–20.00 hod
■ Na Veselí x V Obč. domově
■ Klánova x U Vodotoku
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Podolská x K Vysoké cestě

23. března 16.00–20.00 hod
■ Plamínkové (u garáží)

■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku

27. března 16.00–20.00 hod
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

■ Sinkulova x Na Klikovce
28. března 16.00–20.00 hod

■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova

Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy. Zejména ka-
palné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách.

V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastáv -
ce dle harmonogramu, kontak-
tujte řidiče tohoto vozidla na te-

lefonním čísle 284 098 887, 284
098 888. 

V rámci mobilního sběru je
možné odložení těchto druhů od-
padů.
■ Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, tiskařské barvy,
le pidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čis-
ticí prostředky), léčiva
■Ostatní: jedlý olej a tuk (v PET
lahvích). Zdroj MHMP

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Trasa A – středa 19. 4. 
■ Křižovatka ulic Čestmírova x Mečislavova 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Jivenská x Adamovská 15.30–15.50
■ Ulice Družstevní ochoz č.1153/11 16.00–16.20
■ Ulice Baarova č. 360/24 (u školy) 16.40–17.00
■ Křižovatka ulic Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí 17.10–17.30
■ Roztylské náměstí č. 369/32 17.40–18.00
■ Jižní náměstí č. 970/9 18.10–18.30
■ Křižovatka ulic Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59 18.40–19.00

Trasa B – sobota 15. 4. 
■ Nedvědovo náměstí č. 140/13 (u školy) 8.00–8.20
■ Křižovatka ulic Na Klaudiánce x U Podol. hřbitova 8.30–8.50
■ Křižovatka ulic Na Vrstvách x V Rovinách 9.00–9.20
■ Křižovatka ulic Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova 9.30–9.50
■ Křižovatka ulic Milevská x Horáčkova (u Normy) 10.00–10.20
■ Ulice Plamínkové (u garáží) 10.30–10.50
■ Křižovatka ulic Za Zel. liškou č. 1 x Senožacká 11.00–11.20
■ Ulice Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO) 11.30–11.50

Trasa C– sobota 1. 4. 
■ Křižovatka ulic Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova 8.00–8.20
■ Ulice Zelený pruh č.1221/28 8.30–8.50
■ Ulice Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora) 9.00–9.20
■ Křižovatka ulic Na Zemance č. 5 x Na Usedlosti 9.30–9.50
■ Křižovatka ulic Dolnokrčská x Na Staré vinici 10.00–10.20
■ Křižovatka ulic Krčská x Tilschové č. 1082/2 10.30–10.50
■ Křižovatka ulic U Krčské vodárny x U Habrovky 11.00–11.20
■ Křižovatka ulic Hornokrčská x Rodvinovská 11.30–11.50

Trasa D – Sobota 25. 3.
■ Ulice Jitřní č. 185/6 (u školy) 8.00–8.20
■ Křižovatka ulic Havlovického x Vítovcova č. 268/28 8.30–8.50
■ Křižovatka ulic Skaláků x Mikuleckého 9.00–9.20
■ Ulice Novodvorská č. 418/145 9.30–9.50
■ Křižovatka ulic Na Větrově x U Lesa 10.00–10.20
■ Křižovatka ulic Višňová x Nad Havlem 10.30–10.50
■ Křižovatka ulic Štúrova x V Štíhlách 11.00–11.20
■ Křižovatka ulic Pasteurova x Trnková 11.30–11.50

Trasa F – Středa 22. 3. 
■ Křižovatka ulic Ružinovská x Pod Krčským lesem 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic U Zátiší x Pod Lysinami 15.35–15.50
■ Křižovatka ulic Podolská x K vysoké cestě 16.05–16.20
■ Křižovatka ulic Hudečkova č. 1 x Kubistova 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Ohradní x Michelská 17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Na Veselí x Soudní 17.30–17.50
■ Ulice Žateckých u č. 1169/11 18.00–18.20
■ Křižovatka ulic Podolská x Nedvědovo nám 18.30–18.50

Velkoobjemové
kontejnery

■ Nad Havlem x U Krč nádraží
■ Sládkovičova

29. března 16.00–20.00 hod
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (parkoviště)

■ Jižní XVI.
30. března 16.00–20.00 hod

■ Choceradská x Senohrabská
■Severovýchodní IV. x Severní IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit v některém z 16 sběrných
dvorů hl. m. Prahy. Tato služba
je pro občany s trvalým pobytem
na území města bezplatná.

Zdroj MČ Praha 4
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