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V krizi lampy pohasnou
Vedení města nevylučuje omezení veřejného osvětlení jakožto poslední možnost úspor
Adam Hejduk
redaktor MF DNES
PRAHA Hlavnímu městu a jeho
obyvatelům nastává doba, kdy budou muset ve vztahu k energiím
chtě nechtě šetřit. Miliony korun
ročně by město mohlo ušetřit například tím, že by vypnulo slavnostní
nasvícení památek.
„Při dnešních cenách energií je
celková úspora při úplném vypnutí
okolo 11 milionů korun, což není zanedbatelná položka. Na druhou
stranu je to určitým symbolem a lákadlem pro turisty, kterých má
nyní město ještě stále nedostatek,“
míní pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09).
Původně toto osvětlení vyšlo dokonce na 13 milionů korun. „Vedení Prahy zkrátilo dobu slavnostního osvětlení památek o dvě hodiny
denně. V letním období se začíná
zhasínat ve 23 hodin a v zimě už ve
22 hodin. Tím uspoříme dva milio-

ny korun ročně,“ informuje Tomáš
Novotný, místopředseda představenstva Technologií hl. m. Prahy
(THMP), které se o veřejné osvětlení starají. Slavnostně je v Praze nasvíceno 145 objektů, a to jak starší
památky, jako je Karlův most, tak i
novější, například petřínská rozhledna, která navíc často bývá nasvícena tematicky. Naposledy se
zbarvila do duhových barev u příležitosti festivalu Prague Pride. Městem, které už osvětlení památek vypnulo, je například Berlín.
Úspory, jež by se mnohem více
dotkly přímo Pražanů, jsou spojené s omezením veřejného osvětlení. K němu už přistoupila některá
německá města. Kolín nad Rýnem
například tlumí intenzitu veřejného osvětlení po 23. hodině. „Jednou z možností úspor je částečné
zhasínání veřejného osvětlení v některých méně využívaných částech. Nebude se to určitě týkat frekventovaných míst a komunikací,
ale může to být například v některých parcích, které nejsou v noč-

Ve Zlíchovském tunelu svítí nová LED svítidla
Během tohoto léta se řidiči v Praze
v noci setkávají s uzavřeným Zlíchovským tunelem. Od čtvrtka do
brzkého pondělního rána, vždy od
od 23 hodin do páté ranní, zde totiž
dvacítka pracovníků na šesti vysokozdvižných vozících vyměňuje stávající světla za LED. Technická
správa komunikací (TSK) tak přidává svou troškou k úsporným opatřením, která město zavádí ve snaze
snížit energetickou náročnost města před blížící se zimou. Oproti původním sodíkovým světlům mají instalovaná LED světla zhruba o polovinu nižší příkon. „Provoz tunelů
je energeticky velmi náročný a nejde jen o osvětlení, ale o veškeré
technologie, například o ventilaci,
provoz bezpečnostních systémů a
podobně. TSK se podařilo zastropovat ceny elektřiny na několik let
dopředu a díky tomu se cena pohybuje na polovině aktuálních cen na
burze,“ vysvětluje mluvčí TSK Bar-

bora Lišková. Zajímavostí je, že intenzita osvětlení je řízena automaticky podle toho, jaká viditelnost je
v daném okamžiku venku. Důvodem je, aby řidiče nerozhodila odlišná intenzita osvětlení při vjezdu do
tunelu. Nová světla v tunelu už svítí
od začátku tohoto týdne, do konce
srpna budou ale ještě pokračovat
uzávěry kvůli dokončovacím pracím. Do budoucna TSK podle Liškové plánuje rekonstrukci a modernizaci také Strahovského tunelu, jehož součástí rovněž bude i výměna
osvětlení.

Na Dlabačově je nové bistro s tramvají

ních hodinách tolik obývané,“ vysvětluje Chabr. Toto opatření je ale
podle něj už dost nebezpečné a měl
by to být až poslední možný krok
města v rámci úspor.
Za lampy 300 milionů korun
Složitá je také otázka, zda a v jakém
rozsahu má vůbec hlavní město povinnost veřejné osvětlení v ulicích
provozovat. „Zákon o obcích nestanovuje výslovně, že obec musí zřídit a provozovat veřejné osvětlení,
nicméně musí zajistit ochranu veřejného pořádku a účelné a hospodárné užívání veřejného majetku,“
vysvětluje Jaroslav Tichý, právník a
partner v advokátní kanceláři coLEGAL. „Zřízení veřejného osvětlení
je za tímto účelem mnohdy nejvhodnějším, ba dokonce jediným
možným řešením. Nadto je obec povinna dle zákona o pozemních komunikacích zřídit a provozovat veřejné osvětlení na komunikacích
v jejím vlastnictví,“ dodává.
Aby se nemuselo osvětlení vypínat, snaží se vedení metropole co

nejvíce snížit energetickou náročnost lamp. A to například výměnou
sodíkových výbojek, kterých je ve
městě přibližně 138 tisíc, za LED diody. Těch je v současné době v hlavním městě přes devět tisíc. Už jen
tím, že by jimi byly všechny lampy
vybavené, by se ušetřilo podle Novotného zhruba 20 procent nákladů na svícení. Město podle jeho odhadu zaplatí letos za energii pro veřejné osvětlení mezi 250 a 300 miliony korun, přičemž loni byly tyto
náklady poloviční a do příštího
roku se počítá s dalším navýšením.
„Ke konci roku 2022 bude podíl
LED osvětlení na úrovni přibližně
15 tisíc kusů, což je asi deset procent z celkového počtu lamp. Rádi
bychom postupovali tempem výměny kolem 10 tisíc sodíkových svítidel za LED svítidla ročně,“ vysvětluje Novotný.
Další cestou úspor je instalace takzvaného dynamického osvětlení,
které je možné například při nízké
hustotě dopravy tlumit. THMP ho
nyní testuje na Libeňském mostě.
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Horní Počernice

Pokuta pro město
za parkování

Vyhořel opuštěný
zámek Čertousy

Krajský soud v Brně potvrdil platnost pokuty 740 tisíc korun Praze
za to, jak nastavila pravidla parkování aut s hybridním pohonem.
Úřad se zabýval pravidly stání hybridních vozidel v parkovacích zónách z roku 2018. Zvýhodněné parkovné měly jen vozy s výkonem
spalovacího motoru do 135 kW.
„Tato podmínka přitom nebyla zvolena na základě objektivních a nediskriminačních kritérií,“ uvedl při
rozhodnutí úřad. (ČTK)

V Horních Počernicích vyhořel nevyužívaný zámek Čertousy, který
je kulturní památkou. Oheň zničil
střechu a vnitřní část budovy, částečně i obvodové stěny. Nikdo nebyl zraněn. Škodu a příčinu požáru
určí vyšetřovatelé. Vlastník zámečku hodlá kvůli požáru podat trestní
oznámení na neznámého pachatele. Zásah hasičů komplikoval špatně přístupný terén v okolí zámku.
Hasiči dostali požár pod kontrolu
zhruba za dvě hodiny. (ČTK)

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Specialista plánování inzerce
Vaším hlavním úkolem bude:
zlom a plánování inzerce a s tím související práce
s redakčním systémem a databázemi
dále komunikace napříč odděleními
koordinace výroby a odesílání hotových podkladů.

Bistro na Dlabačově V novém podniku začali s gastrem, ale velmi rychle chtějí navazovat kulturními věcmi, ať už pořádáním amatérského divadla, cvičením jógy, nebo malými hudebními vystoupeními. Foto: Jakub Stadler, MAFRA
BŘEVNOV U tramvajové točny na
Dlabačově v Praze 6 vzniklo nové
bistro, které doplňuje vyřazená
tramvaj typu T3 a v blízké budoucnosti se tam budou konat kulturní
akce. Podle radní města Hany Třeštíkové (Praha Sobě) je projekt součástí snahy města oživovat zatím nevyužitá, ale atraktivní zákoutí v metropoli.
Smyčky Dlabačov a sousední Královka vznikly v roce 1948 a spolu s
navázanými lávkami sloužily k dopravě účastníků všesokolských sletů a později spartakiád na strahovský stadion. Vyřazeny z provozu
byly na konci 80. let minulého sto-

letí. Lávka vedoucí od obratiště na
Strahov, která byla původně určena k demolici, teď byla využita pro
zřízení toalet bistra.
Gastro a kultura
Podle náměstka primátora Adama
Scheinherra (Praha Sobě) bistro navazuje na rozhodnutí nebourat lávku, která je podle něj stavebně unikátní využitím tzv. hřibové konstrukce.
„Stavební fakulta ČVUT nám zpracovala posudek, že lávka je z konstrukčního hlediska unikátní a že
má význam její zachování,“ řekl.
Dodal, že po opravách je lávka zno-

vu průchozí směrem na Strahov.
Využití místa dostala na starost
městská organizace Kreativní Praha, která vypsala soutěž na provozovatele.
V té uspěli Ondřej Kužílek a Jan
Řídký, kteří zvolili koncept propojující gastronomii s kulturou. „Začali
jsme gastrem, ale velmi rychle chceme navazovat kulturními věcmi, ať
už pořádáním amatérského divadla, cvičením jógy nebo malými hudebními vystoupeními,“ uvedl Kužílek. Dodal, že na místě oceňuje
propojení areálu Pražského hradu,
studentských kolejí na Strahově a
rezidenčního Břevnova. Bistro je za-

tím otevřeno o víkendech mezi
10.00 a 21.00. Nabízí pivo vlastní
značky vařené v kladenském pivovaru a nabídku jídel, která podle
Kužílka cílí na kvalitu.
Smyčkou nově projíždí turistická
tramvajová linka 42, což podle Třeštíkové umožní objevit bistro nejen
místním, ale i turistům. Město podle radní hledá další podobná zákoutí, která by bylo možné zatraktivnit. Začalo například v podchodech na Vltavské, kde vznikl sportovní areál, a další rozvoj je v plánu. Větší investice by byla potřeba
pro využití bývalé vozovny Orionka
na Vinohradech. (ČTK)

Místo výkonu práce: Karla Engliše 519/11, Praha 5
Očekáváme:
středoškolské vzdělání
zaměření na detail a analytické i kreativní myšlení
bezproblémovou práci s MS Ofﬁce a softwary
příjemné jednání a komunikaci.
Nabízíme:
různorodou práci na zaměstnanecký poměr
příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
5 týdnů dovolené, stravovací příspěvek
příspěvek na penzijní připojištění, na Multisport kartu
či na jazykové vzdělávání a mnoho dalšího.
Kontaktní osoba:
Barbora Vavřinová
+420 734 517 421
Barbora.Vavrinova@mafra.cz
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním dopisem na uvedenou emailovou adresu.
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov
Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte prosím do předmětu e-mailu.

