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JEN S NÁMI
INTERNETU NA 3 ROKY

Pro uplatn ní 
p edejte tento kupon 
p i instalaci našemu technikovi.

WWW.PE3NY.NET

INTERNET +110 TV PROGRAM
NA 6 M SÍC  ZDARMA

NAVÍC SE ZÁRUKOU CENY INTERNETU
DO 31. 12. 2025

P IPOJTE SE OD 250 K  M SÍ N
S RYCHLOSTMI DO 1/1 Gb/s

Platí pro tarify OPTI-GPON, OPTI-LAN a OPTI-DSL p i objednání nového p ipojení do 31. 12. 2022.

V šesté městské části je od září
o dva klasické stožáry veřejného
osvětlení méně. Místo nich tam
pilotně stojí tzv. zelené lampy,
které jsou kromě svítidel
osazeny dalšími prvky pozitivně
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), byl inspirován
lampami ze Singapuru.

„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 souvi-
slosti s klimatickými změnami také místem,
které bude částečně ochlazovat bezprostřed -
ní okolí,“ vyzdvihl víceúčelovost testovaných
lamp radní hl. m. Prahy pro oblast majetku
Jan Chabr. Projekt je dle místopředsedy
představenstva THMP Tomáše Novotného
zejména pilotní: „Jedná se o náš první takový
počin, v Praze dosud žádné lampy vybočující
ze své klasické podoby a funkce nenajdete.
Jedinečný je i tím, že je inspirován zahrani-

čím, konkrétně Singapurem, kde se nachází
osvětlené lampy připomínající strom. Ty na -
še české budeme vyhodnocovat tři roky,“
uvedl. 

První zelenou lampu najdou Pražané u že-
lezničního přechodu poblíž výstupu z metra
Hradčanská, druhou pak v ulici Dejvická ne-
daleko železniční stanice Praha-Dejvice. „Lo-
kace pro umístění lamp byly vybrány z toho
důvodu, že je na těchto místech velmi kom-
plikovaná či skoro nereálná výsadba stromů.
Cílem však není nahrazovat živé stromy, ale
umisťovat zeleň tam, kde by to nebylo jinak

možné,“ vysvětlila Martina Kaňáková, před-
sedkyně Komise životního prostředí MČ Pra -
hy 6. Právě na základě požadavku městské
části projekt vznikl.

Popínavé rostliny vypěstovala pro potřebu
zelených lamp Česká zemědělská univerzita.
Jedná se přitom o různé druhy –  některé po-
skytnou stín, jiné stálou zeleň, voňavé a ba-
revné květy nebo jedlé plody. V letošním roce
je 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 pro-
jektu starat MČ Praha 6. red

Na Šestce teď svítí
unikátní lampy připomínající strom
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