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Víc pokut za pití nepadlo
Vyhláška od července na určitých místech zakazuje i jen pobývat s otevřenou lahví alkoholu
Souvislosti
Podzimní akce na
pražských náplavkách

Adam Hejduk
redaktor MF DNES
PRAHA Hlavní město má za sebou
léto, během kterého k pokutě od
strážníka stačilo na některém z více
než tisíce míst držet v ruce otevřenou lahev vína nebo kelímek piva.
Zastupitelstvo od začátku července
rozšířilo stávající protialkoholovou
vyhlášku z 837 na 1 036 míst v Praze a pro její porušení nově stačí mít
na těchto místech otevřenou nádobu s alkoholem.
„Za prvních osm měsíců letošního roku jsme řešili 10 600 přestupků v souvislosti s požíváním alkoholu na veřejnosti. Za tyto přestupky
jsme uložili 2 214 pokut v celkové
výši 800 300 korun, 576 přestupků
jsme oznamovali správnímu orgánu a v ostatních případech postačila domluva,“ informuje mluvčí
pražské Městská policie Irena Seifertová.
„Konkrétně od novely vyhlášky,
tedy za měsíc červenec a srpen,
jsme řešili 4 191 těchto přestupků,
za které jsme uložili 1 285 pokut ve
výši 487 700 korun, 259 přestupků
oznámili správnímu orgánu a ostatní řešili domluvou,“ dodává.
Provinilci v centru
Pro srovnání stejně případů jako za
letošních prvních osm měsíců řešili
pražští strážníci v rámci celého loňského roku. Je ale nutné podotknout, že loňský rok byl ještě
stále výrazně ovlivněný covidovými restrikcemi. Před pandemií v
roce 2019 řešila městská policie bezmála 15 tisíc přestupků proti alkoholové vyhlášce a prvních osm měsíců bylo stejných jako ty letošní.
Jak vidno, tak ani rozšíření oblastí
zákazu, ani zpřísnění nikterak neovlivnilo množství trestaných pro-

Pivo na náplavce Vychutnat si alkoholické nápoje na břehu řeky už nyní jde jen v rámci povolených akcí nebo při posezení v tamních podnicích, které sídlí
v nově upravených kobkách. Foto: archiv MAFRA
hřešků. „Nejvíce přestupků bylo
zjištěno jak v letošním, tak loňském
roce v centrálních městských částech, tedy v Praze 1, 2 a 5, ale také
například v Praze 13 a 14,“ sděluje
Seifertová.
Právě situace na Rašínově nábřeží v Praze 2 byla jedním z důvodů,
proč se v hlavním městě znovu otevřela debata o regulací pití alkoholu na veřejnosti. Tamní obyvatelé si
totiž ve velké míře stěžovali například na rušení nočního klidu a nepořádek v okolí svých domovů.
„Zdejší situaci řešíme dlouhodobě.
Stížnosti občanů z Podskalí byly vel-

mi časté,“ vysvětluje radní Prahy 2
pro oblast bezpečnosti a poslanec
Michal Zuna (TOP 09).
Na náplavce jen s limonádou
Vyhláška se proto nově vztahuje
také na Rašínovo nábřeží, ale výjimečně s časovým omezením, tedy
od půlnoci do 9.00. Vzhledem k
tomu, že zákaz se vztahuje také na
okruh 100 metrů od zdravotnických zařízení, vestibulů metra
nebo dětských hřišť, lidé se na
náplavce napijou mimo tamní provozy jen stěží. V domech nad
náplavkou se totiž nachází několik

ordinací. „Občas se nějaká stížnost
objeví, ale je to ve výrazně menší
míře, než tomu bylo v minulosti
před covidem,“ dodává Zuna.
Rozšířená vyhláška je tiskem, který zasel svár nejen v pražském zastupitelstvu, ale neshodla se na
něm dokonce ani vládnoucí koalice. Nejvýrazněji se proti jejímu novému znění vymezují Piráti, kteří
proti ní dokonce zorganizovali petici. „Zákaz otevřených lahví formou
vyhlášky je nevhodným plošným
zákazem. Jít po ulici s otevřenou
plechovkou piva nebo kelímkem
burčáku či svařáku přece nemůže

Praha 6 zkouší „singapurské“ lampy
DEJVICE Zkušenost s „chytrými“
lavičkami moc dobrou neměli. Ta
se zahradou v šesté městské části
uschla, podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) stála na nedobře zvoleném místě. „Pokoušeli
jsme se ji vzkřísit, vzhledem k umístění na přímém sluníčku ale neměla moc šancí,“ popisuje nešťastný
osud lavičky starosta.
Nyní se jeho městská část snaží o
jiný projekt. Takzvané zelené lampy, které jsou kromě svítidel osazeny dalšími prvky zlepšujícími prostředí ve městě: květináči s popínavými rostlinami, lavičkou a také
dnes populárními mlžítky, které ještě čeká napojení na vodní řad. Projekt, který zaštítila městská společnost Technologie hl. města Prahy
(THMP), se inspiroval lampami ze
Singapuru. Jedna „zelená“ lampa je
nově u železničního přechodu blízko výstupu z metra Hradčanská,
druhá pak v ulici Dejvická, poblíž
železniční stanice Praha-Dejvice.
Nejde o náhradu živých stromů
„Ta místa jsme vybrali kvůli tomu,
že tam je velmi komplikovaná či
skoro nereálná výsadba stromů. Cílem však není nahrazovat živé stromy, ale umisťovat zeleň tam, kde
by to nebylo jinak možné,“ vysvětlila předsedkyně komise životního
prostředí Prahy 6 Martina Kaňáko-

15. září se na Hořejším nábřeží
uskuteční dvě představení festivalu
performance a videoartu organizovaného Nadací Prague Biennale s
podtitulem Re-connect Art, a to zvukové představení Jiřího Suchánka
a vystoupení Barbary Benish.
● 18. září se na Hořejším nábřeží
představí nový koncept s názvem
Flea market & Food Fest, který spojí tradiční festival dobrého jídla s bleším trhem.
● Od 21. do 28. září se na Rašínově nábřeží uskuteční několik vystoupení v rámci divadelního projektu Next wawe/ Příští vlna. Tamní
vystoupení se budou odehrávat
v zaparkovaném karavanu.
● 15. října se na Hořejším nábřeží
uskuteční již 5. ročník Festivalu otevřených dílen, na kterém se představují dílny a workshopy fungující
v Praze.
● 13. listopadu se na Rašínově nábřeží uskuteční „Tradiční Svatomartinské slavnosti a pečená husa“, na
kterých se představí vinaři z Čech i
Moravy.
●

naše pražské budeme vyhodnocovat tři roky,“ uvedl Novotný.

Příjemný chládek V šesté městské části namontovali dělníci nové lampy připomínající strom. „Mají pomáhat s ochlazením města,“ říká jejich projektant
Matúš Sučík. Foto: THMP
vá. Právě na základě požadavku
městské části projekt vznikl.
„Říká se, že pod lampou je největší tma. V 21. století už to neplatí,
pod touto bude nejen světlo, ale zároveň bude místem odpočinku a v
souvislosti s klimatickými změnami
také místem, které bude částečně
ochlazovat bezprostřední okolí,“
vyzdvihl víceúčelovost testovaných

lamp pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr (Top 09).
Pilotní projekt nových lamp je podle místopředsedy představenstva
THMP Tomáše Novotného prvním
takovým pokusem v naší metropoli. „Jedinečný je i tím, že je inspirován zahraničím, konkrétně Singapurem, kde se nacházejí osvětlené
lampy připomínající strom. Ty

Popínavky vydrží léta
Obdobné lampy již před více než
rokem slavnostně prezentovali v
Brně. Lampy tam stojí v areálu firmy Asio a lze si z nich dokonce dobít hybridní vůz. Stejně jako v té
české stál jeden prototyp i v moravské metropoli kolem 250 tisíc korun. Alexandra Koutná z podniku
Veřejná zeleň města Brna dnes nápad hodnotí vesměs pozitivně.
„Je to zajímavá alternativa. Popínavé rostliny však musí být opravdu masivní, musí mít hlínu a musí
se k nim dostat srážková voda. Ne,
aby to fungovalo jako vyvýšený
záhon,“ řekla Koutná.
Popínavé rostliny vypěstovala
pro potřebu dejvických zelených
lamp Česká zemědělská univerzita.
Jedná se přitom o různé druhy – některé poskytnou stín, jiné stálou zeleň, voňavé a barevné květy nebo
jedlé plody. V letošním roce je podle tvůrců projektu nejdůležitější jejich správné zakořenění, aby v tom
příštím mohly růst. Předpokládá
se, že v průběhu příštího roku by
zeleň měla popínat již celou konstrukci lampy. O její údržbu se
bude po celou dobu pilotního projektu starat MČ Praha 6.
— Matěj Nejedlý

být zločin,“ říká primátor Zdeněk
Hřib (Piráti) s tím, že pro novelizaci
vyhlášky nehlasoval žádný z Pirátů
v zastupitelstvu.
Výhrady k vyhlášce měl také opoziční zastupitel a jeden z kandidátů
na primátora Patrik Nacher (ANO),
který se při hlasování o vyhlášce
zdržel.
Změnu vyhlášky vítají především
centrální městské části, kde je živější alkoturismus. „Vedení městské
části se staví k vyhlášce pozitivně.
Dává nástroj bezpečnostním složkám a správním orgánům k eliminaci konzumace alkoholu na veřej-

ných prostranstvích,“ říká mluvčí
Prahy 3 Pavel Trojan.
Za správnou ji ale označují i jinde.
„Vyhláška vzniká tak, že město osloví městské části a ty si řeknou, co je
do ní potřeba přidat. Každá městská část to takto vyhodnocuje každý rok. A tenhle mechanismus funguje. Zpřesnění vyhlášky mi přijde
lepší, protože poskytuje větší šance
zamezit pití na nevhodných místech, například u škol,“ míní pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan
Čižinský (Praha sobě). Zpřísnění zákazu na otevřenou lahev prý strážníkům pomohlo s prokazováním.

Praha uctila památku
královny Alžběty II.
PRAHA V centru metropole se včera v poledne rozezněl na památku
britské královny Alžběty II. památeční Zvon #9801. Zvon udeřil
96krát podle věku, ve kterém panovnice zemřela. Na počest zesnulé panovnice se do britských barev
oděla i petřínská rozhledna.
Na Pražském hradě byly kvůli
úmrtí královny Alžběty II. staženy
české vlajky na půl žerdi. Zůstanou
tak až do doby posledního rozloučení s královnou. „Z rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana
byly na znamení smutku v souvislosti se skonem Jejího Veličenstva
Alžběty II. na Pražském hradě staženy státní vlajky České republiky na

půl žerdi, a to až do doby posledního rozloučení se zesnulou panovnicí,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří
Ovčáček.
Projevit soustrast členům královské rodiny po úmrtí královny Alžběty II. mohou Pražané do kondolenční knihy v budově britského velvyslanectví v Thunovské ulici na Malé
Straně. „Dnes a zítra bude kniha
přístupná mezi 10.00 a 13.00, v následujících pracovních dnech od
10.00 do 16.00,“ sdělil Miroslav
Ledvinka z britské ambasády. Také
magistrát zřídil v Alšově vestibulu
Staroměstské radnice pietní místo s
kondolenčními listinami, otevřené
bude deset dní. (ČTK)
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SOU Ohradní Praha

SOU Ohradní v Praze 4
přijme od 1. 9. 2022
na plný úvazek

učitele elektro předmětů
pro výuku teorie.
Kontaktní osoba:
PhDr. Knaislová
mail: Ivana.knaislova@ohradní.cz
tel. 776 419 453

