Deník

21. října 2022

3

www.denik.cz

PRAHA | Zpravodajství

Elektroauta bude dobíjet
také veřejné osvětlení
které zvládnou přivést energii jak pro lampu, tak pro auto.
Praha si od projektu slibuje
úsporu místa i nákladů. Spolupracuje proto s distribuční
soustavou PREdistribuce.
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Waltrovka: americký sen
českého zámečníka
Praha – Téměř sto let se
psala historie jinonické továrny Waltrovka, kde se vyráběly motocykly, auta a letecké motory. Ačkoli podnik
samotný zanikl před téměř
patnácti lety, Pražanům ho
stále připomíná moderní rezidence Waltrovka, kde sídlí
i Pražský deník.
Josef Walter, narozený
roku 1873 ve vesnici Vepřek,
je ztělesněním amerického
po česku. Jeho otec byl zámečníkem a on sám po něm
zdědil vlohy pro řemeslo.
V pětadvaceti letech si na
Smíchově pronajal malou
dílnu, kde opravoval bicykly.
Od oprav byl pak jen krůček
k vývoji. Po svatbě s dcerou
majetného smíchovského
klempíře si mohl pronajmout větší dílnu, do které
byla zavedena i elektřina.
Věno manželky investoval
do obráběcích
strojů a záhy
proslulé
už zaměstnával čtyři dělpražské
níky. A právě
podniky
z této dílny
vyjelo roku
1901 přelomové motorové
kolo, s nímž Walter získal
stříbrnou medaili na hospodářské výstavě Průmyslové
jednoty pražské.
V roce 1905 přestěhoval
svůj malý podnik do továrny
na Zatlance. Jeho nejúspěšnějším výrobkem byly v té
době motorové tříkolky. Přívětivý poměr cena-výkon
z nich udělal hit i v zahraničí.
Walter k tomu přispěl důmyslným marketingem, jeho

Praha – Přes třicet tisíc zájemců z rodinných
i bytových domů už v metropoli využívá hnědé
nádoby pro třídění rostlinného bioodpadu. Ten
dříve tvořil podstatnou část, až čtyřicet procent
obsahu černých popelnic na směsný odpad, přitom jde však o hodnotný materiál. Společenství
vlastníků jednotek a bytových družstev nebo
majitelů rodinných domů mohou od letošního
ledna elektronickou cestou žádat o biopopelnice,
které nově získají zdarma. (est)

PŘES PĚT TISÍC dobíjecích stanic by se mělo nacházet v metropoli do konce roku 2030. Více na prazsky.denik.cz. Foto: THMP

ných evropských městech.
Je to právě z toho důvodu,
že nepoužíváme standardní
kabely pro napájení veřejného osvětlení, ale lampu
napájíme přímo z distribuční
soustavy,“ dodal Jílek.

PROSEK A VOKOVICE
Prvních třináct lamp připravených k budoucímu dobíjení elektromobilů se nachází na Vinohradech. O dobíjecí stanice budou doplněny do konce tohoto roku.
Takové lampy už čekají také
na Proseku a ve Vokovicích,
práce na umístění dalších
pak pokračují na Hájích,
v Kamýku a na Černém Mostě.

V budoucnu by se měly
objevit také v Bohnicích, Vršovicích, Vinohradech, Velké
Ohradě, Dvorcích, Kobylisech
a Chodovci. V dlouhodobém
horizontu jsou v plánu Libeň,
Břevnov, Vysočany, Žižkov,
Holešovice, Nusle a Bubeneč.
Letos chce hlavní město
vyměnit přes 650 lamp, na
téměř dvě stě z nich přitom
bude možné připojit nabíječky. Podle dosluhujícího
primátora Zdeňka Hřiba
(Piráti) je cílem magistrátu
zprovoznit 750 dobíjecích
stanic do roku 2025 a čtyři
a půl tisíce do roku 2030.
Nové dobíjecí stanice mají
vzniknout i u veřejných parkovacích stání.

V centru vznikne lavička
Václava Havla

Praha – Radnice Prahy 1 a státní podnik Povodí
Vltavy umístí novou lavičku Václava Havla. Zájemci ji najdou v prostoru u nábřežní zdi Smetanova nábřeží na pozemku Povodí Vltavy na čapadle Hollar, tedy nedaleko nejoblíbenější kavárny Václava Havla – Slavie. Unikátní lavičku tvoří
dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem
prorůstá strom. Budování laviček Václava Havla je
celosvětovým projektem, který inicioval někdejší
český velvyslanec v USA Petr Gandalovič spolu
s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Historicky první Havlova lavička leží na půdě georgetownské univerzity. (est) Foto: Povodí Vltavy
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stroje se také často účastnily
různých závodů.
Úspěchy vedly k dalšímu
stěhování. Z firmy se stala
akciová společnost se sídlem
a továrnou v Jinonicích. Tam
se už začaly vyrábět i auta
a od roku 1923 letecké motory, které se posléze staly
hlavním artiklem. To už se
však éra Waltera blížila ke
konci. Kvůli neshodám s akcionáři se vzdal postu ředitele a později i člena správní
rady. V Košířích pak založil
novou firmu
na ozubená
kola.
Walter zemřel v roce
1950, a dožil
se tak dodávek motorů do německých
bojových letounů i zestátnění obou podniků.
Z Waltrovky se stal národní podnik Motorlet. Po revoluci se firma vrátila k původnímu názvu Walter a. s. Zlaté
časy však byly nenávratně
pryč. V roce 2008 firma zanikla. Všechny budovy až na
jedinou byly srovnány se zemí a na jejich místě vznikla
obytná a kancelářská čtvrť
rezidence Waltrovka. (as)
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Pražané třídí bioodpad

Více zpráv na prazsky.denik.cz
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