
Z metropole

Pražané třídí bioodpad
Praha – Přes třicet tisíc zájemců z rodinných
i bytových domů už vmetropoli využívá hnědé
nádoby pro třídění rostlinného bioodpadu. Ten
dříve tvořil podstatnou část, až čtyřicet procent
obsahu černých popelnic na směsný odpad, při-
tom jde však o hodnotnýmateriál. Společenství
vlastníků jednotek a bytových družstev nebo
majitelů rodinných domůmohou od letošního
ledna elektronickou cestou žádat o biopopelnice,
které nově získají zdarma. (est)

V centru vznikne lavička
Václava Havla

Praha – Radnice Prahy 1 a státní podnik Povodí
Vltavy umístí novou lavičku Václava Havla. Zá-
jemci ji najdou v prostoru u nábřežní zdi Smeta-
nova nábřeží na pozemku Povodí Vltavy na ča-
padle Hollar, tedy nedaleko nejoblíbenější kavár-
ny 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. His-
toricky první Havlova lavička leží na půdě geor-
getownské univerzity. (est) Foto: Povodí Vltavy
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Waltrovka: americký sen
českého zámečníka
Praha – Téměř sto let se
psala historie jinonické to-
várnyWaltrovka, kde se vy-
rábělymotocykly, auta a le-
teckémotory. Ačkoli podnik
samotný zanikl před téměř
patnácti lety, Pražanům ho
stále připomínámoderní re-
zidenceWaltrovka, kde sídlí
i Pražský deník.
JosefWalter, narozený

roku 1873 ve vesnici Vepřek,
je ztělesněním amerického
po česku. Jeho otec byl zá-
mečníkem 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 pronaj-
mout větší dílnu, do které
byla zavedena i elektřina.
Věnomanželky investoval
do obráběcích
strojů a záhy
už zaměstná-
val čtyři děl-
níky. A právě
z této dílny
vyjelo roku
1901 přelomovémotorové
kolo, s nímžWalter získal
stříbrnoumedaili na hospo-
dářské výstavě Průmyslové
jednoty pražské.
V roce 1905 přestěhoval

svůj malý podnik do továrny
na Zatlance. Jeho nejúspěš-
nějším výrobkem byly v té
doběmotorové tříkolky. Pří-
větivý poměr cena-výkon
z nich udělal hit i v zahraničí.
Walter k tomu přispěl důmy-
slnýmmarketingem, jeho

stroje se také často účastnily
různých závodů.
Úspěchy

různých
Úspěchy

různých
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 leteckémo-
tory, které se posléze staly
hlavním artiklem. To už se
však éraWaltera blížila ke
konci. Kvůli neshodám s ak-
cionáři se vzdal postu ředi-
tele a později i člena správní
rady. V Košířích pak založil

novou firmu
na ozubená
kola.
Walter ze-

mřel v roce
1950, a dožil
se tak dodá-

vekmotorů do německých
bojových letounů i zestátně-
ní obou podniků.
ZWaltrovky se stal národ-

ní podnikMotorlet. Po revo-
luci se firma vrátila k původ-
nímu názvuWalter a. s. Zlaté
časy však byly nenávratně
pryč. V roce 2008 firma za-
nikla. Všechny budovy až na
jedinou byly srovnány se ze-
mí a na jejichmístě vznikla
obytná a kancelářská čtvrť
rezidenceWaltrovka. (as)
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Foto: Wikipedia Commons

Elektroauta bude dobíjet
také veřejné osvětlení
ELIŠKA STODOLOVÁ

T
echnologie hlav-
níhoměsta Pra-
hy (THMP) vy-
měňuje v rámci
obnovy část

běžných lamp veřejného
osvětlení za nové, které
do konce roku doplní o sys-
tém umožňující dobíjení
elektromobilů.
„Boom elektromobilů

u nás zatím nenastal, jejich
počet ale rok od roku prudce
narůstá. Předpokládá se, že
v roce 2030 jich bude v Praze
až dvě stě tisíc. Celý
projekt je tak pří-
pravou do bu-
doucna,“ uvedl
pražský radní
pro oblast
majetku
Jan Chabra
s tím, že až
vzroste potřeba
většího počtu
dobíjecích stanic,
je magistrát připra-
ven je okamžitě instalovat.

PŘÍPRAVY POD ZEMÍ
EV ready lampy zatím slouží
jako běžné veřejné osvětlení,
přípravné práce ale zasahují
pod zem. Právě tammusí být
kvůli instalaci nabíječek
elektroaut umístěny kabely,

které zvládnou přivést ener-
gii jak pro lampu, tak pro au-
to.
Praha si od projektu slibuje

úsporumísta i nákladů. Spo-
lupracuje proto s distribuční
soustavou PREdistribuce.

DVĚAUTA ZÁROVEŇ
„V rámci společného projek-
tu dochází k synergické ob-
nově distribuční sítě nízké-
ho napětí a sítě pražského
veřejného osvětlení. Tím se
náklady na vybudování pří-
pravy pro dobíjecí stanice
výrazně snižují,“ vysvětlil

předseda představen-
stva THMP Tomáš
Jílek.
Benefitem
je podle něho
i minimalizace
doby, kdy bu-
de Praha kvůli
pokládce ka-
belů rozkopa-
ná.
Projekt počítá

s tím, že jedna lampa
budemoci dobíjet současně
dva elektromobily. „Pokud
bude vmístě lampy dosta-
tečná volná kapacita distri-
buční sítě, výkon stanice bu-
de 44 kW. V opačném přípa-
dě pak 22 kW. Nutno dodat,
že výkon stanic je výrazně
vyšší, než nacházíme v ji-

ných evropskýchměstech.
Je to právě z toho důvodu,
že nepoužíváme standardní
kabely pro napájení veřej-
ného osvětlení, ale lampu
napájíme přímo z distribuční
soustavy,“ dodal Jílek.

PROSEKAVOKOVICE
Prvních třináct lamp připra-
vených k budoucímu dobí-
jení elektromobilů se na-
chází na Vinohradech. O do-
bíjecí stanice budou doplně-
ny 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

Hájích,
Černém
Hájích,

Mos-
tě.

V budoucnu by seměly
objevit také v Bohnicích, Vr-
šovicích, 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
budemožné připojit nabí-
ječky. Podle dosluhujícího
primátora Zdeňka Hřiba
(Piráti) je cílemmagistrátu
zprovoznit 750 dobíjecích
stanic do roku 2025 a čtyři
a půl tisíce do roku 2030.
Nové dobíjecí stanicemají
vzniknout i u veřejných par-
kovacích stání.

PŘES PĚT TISÍC dobíjecích stanic by semělo nacházet vmetro-
poli do konce roku 2030. Více na prazsky.denik.cz. Foto: THMP

Prvních třináct
lamp připravených

k dobíjení elektromo-
bilů stojí na Vinohra-
dech. Dobíjecí stanice
k nim budou doplně-

ny ještě letos.
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