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Rozhovor

Lucie Vondráčková:
Chci, aby naše děti mohly dýchat čistý
vzduch, pít čistou vodu a byly obklopené
krásnou přírodou

Lucii Vondráčkovou asi nikomu z vás nemusíme představovat. Za svou kariéru urazila kus cesty
od dětské hvězdy až ke stálici tuzemských rádií. My jsme se tentokrát neptali této slavné zpěvačky,
herečky a maminky dvou synů, na její tvorbu, ale zajímal nás spíše její přístup k přírodě, ekologii
a třeba třídění odpadu. Tak příjemné čtení!
Pokud máte chvilku volného
času, jakým způsobem
nejraději relaxujete?
Ráda čtu nové scénáře, učím
se texty, chodím do lesa, hraju se
svými syny pexeso, sázím stromy,
předělávám interiéry, učím se cizí
jazyky… Prostě všechno možné,
co mi zrovna dovolí čas.
Z vašeho Instagramu jsme
zjistili, že řešíte nové
bydlení v Praze, které
chcete mít maximálně
ekologické. Můžete nám
o tom prozradit více?
No, maximálně ekologické… Mám
dvě děti, takže vařím, peru, topím
i peču… To všechno zrovna moc
ekologické není… Ale snažíme se!
Recyklace, šetrnost a neplýtvání
je naprostý základ.
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Proč je pro vás šetření
přírody důležité?
Chci, aby naše děti mohly dýchat
čistý vzduch, pít čistou vodu
a byly obklopené krásnou přírodou. Nechci naopak, aby jim vymírala zvířata před očima a aby
se musely bát, co bude zítra.
Myslíte si, že žijete
ekologicky?
Šlo by to určitě lépe, ale je to pro
mě velmi důležité.
V čem v současné době
vidíte největší rizika pro
životní prostředí?
Třeba kácení deštných pralesů,
ale i kácení lesů u nás v České
republice. A zároveň i neochota
sázet nové stromy, to je podle

mě obrovská chyba. Místo jednoho stromu by se správně měly
zasadit stromy tři. Pak bych byla
mnohem šťastnější.
Kdybyste si měla představit
udržitelnou hudbu, jak by
podle vás vypadala?
To je zajímavá otázka. Asi taková,
co přetrvá v srdci roky, provází
vás láskou i zklamáním a vždycky
se k ní rádi vrátíte, když je nejvíc
potřeba.
Velkým tématem tohoto
čísla je bioodpad. Jak vy
se stavíte k biologicky
rozložitelnému odpadu?
Třídíte jej?
Třídím. Myslím, že to je úplné
minimum, co každý z nás může
dělat.

Jaké máte plány na letošní
léto? Můžete nám prozradit
vaše oblíbená místa pro
dovolenou, jak v Česku,
tak i v zahraničí?
Já moc často na dovolenou nejezdím. Je mi hezky všude tam, kde
zrovna jsem, takže není důvod
odjíždět někam daleko. Jak se
znám, tak budu buď něco točit,
nebo někde hrát, anebo dabovat
a zpívat… Anebo budu se svými
syny, to bych byla úplně nejradši.

Více rozhovorů se známými
osobnostmi najdete
na našem blogu:
www.neprekonatelny.blog

Info

Naše sídlo má novou, zelenou střechu
Nová, zelená střecha naší hlavní administrativní budovy má rozlohu 450 m2 a naplňuje hned několik
ekologických funkcí, které jsou v souladu se strategií adaptace hlavního města Prahy na změnu
klimatu.
Projekt slouží ke zlepšení udržení
vlhkosti v prostředí. Vegetace
zpomaluje odpar dešťové vody
a odizoluje poslední patro stavby zejména v letních měsících.
„Naše nová střecha ovlivní tepelný komfort budovy, zlepší
její energetickou účinnost a přispěje k poklesu prašnosti v okolí. Jsem potěšen, že se Pražské
služby podílejí na zvýšení odolnosti města vůči klimatickým
změnám,“ sdělil náš generální
ředitel Patrik Roman a dodal:
„Záměrně jsme zvolili extenzivní

typ střechy, která plní více ekologických funkcí a není potřeba její
pravidelná zálivka. V neposlední
řadě vznikne příjemné prostředí
pro zaměstnance společnosti.“

Projekt zelené střechy
zařazen do soutěže
Adapterra Awards
2022

Původní střecha byla opatřena střešní fólií a byla přístupná
pouze za účelem běžné údržby.
V rámci realizace projektu došlo
k úpravám, umožňujícím růst vegetace, navezení a rozprostření

substrátů. Odborná firma vytvořila terénní modelace v podobě
kopečků a vysadila suchomilné
rostliny. V koordinaci s rozložením vegetačních souvrství proběhla také instalace mobiliáře
a dalších prvků.
„Měl jsem možnost vidět novou,
zelenou střechu a musím říct,
že se mi moc líbí. Pražským
službám se podařilo skloubit jak
ekologické, tak estetické aspekty stavby. Zelené střechy dopomáhají snižování akumulace
tepla v zastavěných částech

města a přispívají k podpoře
vsakování a zadržování srážkové vody. Střecha Pražských
služeb navíc zajímavě opticky
navazuje na blízký vrch Třešňovka. Tato aktivita přesně
zapadá do koncepce Klimatického plánu hlavního města Prahy
a já doufám, že další městské
firmy budou Pražské služby
následovat a podpoří rozšíření
zelené infrastruktury v metropoli,“
zhodnotil novinku náměstek primátora Petr Hlubuček.

Momentálně je projekt zelené
střechy Pražských služeb zařazen do druhého kola soutěže
Adapterra Awards 2022, jejímž
cílem je hledání a ocenění inspirativních projektů, které pomá-

hají přizpůsobit města, domy
a krajinu klimatické změně.
Nyní jej musí posoudit odborná
porota, která další projekty pošle do veřejného online hlasování. Vítězné soutěžní projekty

by měly být známé v listopadu.
Záměr a samotná realizace si vyžádaly zhruba půl roku. Celkové
náklady se pak vyšplhaly asi na
dva miliony korun.

Realizace zelené
střechy
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Info

Řádí u nás Transformer
Pod tímto filmovým názvem jsme veřejnosti představili nové svozové vozidlo, které umí vysypat
podzemní kontejnery i klasické nádoby. Pražské služby si od zapojení tohoto vozu slibují vyšší
efektivitu při plánování svozů na jednotlivých svozových trasách.
Na první pohled vypadá nový
přírůstek ve vozovém parku jako
klasický popelářský vůz. Na zádi
má namontovaný standardní
vyklápěč pro výsyp klasických
kontejnerů nebo menších popelnic. Své trumfy však nový vůz
odhalí až po zmáčknutí několika
tlačítek. Vůz totiž disponuje
zadní výklopnou stěnou. Ta po
otevření vytvoří násypku pro
kontejnery a zvony se spodním
výsypem. Toto vozidlo je navíc
vybaveno lineárním lisem, takže
pojme víc odpadu než klasický
kontejnerový vůz s hydraulickým
ramenem a je vybaveno zadní
natáčecí nápravou.

Den otevřených dveří přilákal davy
V půlce května se po dvouleté
pauze uskutečnil Den otevřených Pražských služeb. A bylo
vidět, že oblíbená akce lidem
chyběla. Příjemné počasí a nabitý doprovodný program totiž přilákaly téměř 3500 návštěvníků.
Na pódiu se nejprve představila
dívčí skupina Lollipopz, odpoledne patřilo Julianu Záhorovskému
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a na závěr vystoupila Lucka
Vondráčková. Tradičně na akci
nechyběla ukázka naší techniky
a návštěvníci si také mohli prohlédnout třídicí linku na papír.
Máme velkou radost z pozitivních komentářů a poděkování na
našich sociálních sítích. A už se
těšíme na příští ročník.

Info

Třídím, třídíš, třídíme
Co se týče třídění odpadů v Praze, máme pro vás dvě zprávy. Dobrá je, že Pražané třídí.
Hodně a správně. Třeba takových PET lahví je do příslušného kontejneru vytříděno až 92 procent.
Horší zprávou je, že pořád máme mezery a u některých druhů odpadů to není takové, jak bychom
si představovali.
Kromě již zmíněných PET lahví
nedělá většině lidí problém ani
třídit sklo a papír. Ostatní plasty
také nedělají takový problém.
Více než dvě třetiny obyvatel
Prahy také správně třídí tetrapacky. Mnohem lepší by mohla
být situace kolem kovových
nápojových obalů. Plechovky
totiž pořád ve velké míře končí ve
směsném odpadu. Z průzkumu
také vyšlo najevo, že nejnižší
procento lidí třídí použité jedlé

oleje, přesněji jen 39 %. Jejich
třídění je ale velmi důležité,
protože zabraňuje znečišťování
a ucpávání kanalizace.
Za zlepšení situace kolem třídění
jistě může i fakt, že se neustále
rozšiřuje síť stanovišť na tříděný
odpad. Osmdesát jedna procent
dotázaných si myslí, že má kontejnery v optimální docházkové
vzdálenosti od domova.

Situace s bioodpadem je stejná.
Zájem o jeho třídění má zhruba
64 % obyvatel, kteří se zúčastnili průzkumu. Oproti předcházejícím letům toto číslo neroste,
nicméně se očekává, že v budoucnu tomu bude jinak. Jak říká
náš tiskový mluvčí Radim Mana,
doposavad šlo o komerční službu
využívanou primárně zahrádkáři a majiteli rodinných domů.
Do metropolitního odpadového hospodářství byla separace

bioodpadu zařazena teprve před
dvěma lety. Z toho lze tedy usoudit, že tento trend nadále poroste.
Jak jsme psali v úvodu, výsledky
to nejsou špatné, a navíc se pořád zlepšují. Apelujeme proto na
všechny, aby v třídění nepolevovali a snažili se zjistit více o svých
možnostech, protože možná ani
nevíte, jaké kontejnery v blízkosti
svých domovů máte.

Kolik procent oslovených Pražanů
správně třídí jednotlivé typy odpadů
PET lahve

Skleněné
lahve

Ostatní
plasty

Papír

Noviny,
letáky

Tetrapack

92 %

88 %

86 %

82 %*

83 %*

70 %

kontejner na
tříděný odpad

kontejner na
tříděný odpad

kontejner na
tříděný odpad

kontejner na
tříděný odpad

kontejner na
tříděný odpad

kontejner na
tříděný odpad

Plechovky

Baterie

Textilie

Nebezpečný
odpad

Použité
jedlé oleje

55 %*

64 %

50 %

48 %

39 %

kontejner na
tříděný odpad

sběrný dvůr nebo
speciální kontejnery

speciální kontejnery
nebo sběrný dvůr

sběrný dvůr

speciální nádoby na jedlé
oleje nebo sběrný dvůr

*Nižší jednotky procent Pražanů odnáší daný odpad na sběrné dvory.
5

Tip

Bioodpad – co to vlastně je a jaké děláme
nejčastější chyby v jeho třídění?
Když se řekne bioodpad, většina z nás si pod tím zhruba dokáže „něco“ představit, ale ne každý by asi
zvládl jednotlivé složky vyjmenovat. Často zaznívá, že jsou to „zbytky z kuchyně“ a podobně. Abyste
u hnědých popelnic už nikdy nechybovali, sepsali jsme vám tento článek.
Bioodpad je zjednodušeně řečeno všechen
odpad biologického původu. Také můžeme říct,
že se jedná o všechny odpady, které podléhají rozkladu. Navíc je v poslední době na třídění
bioodpadu kladen velký důraz, především z těchto tří důvodů:

Bioodpady lze na kompostárně přeměnit na humusové látky, jež mohou
nahradit průmyslová hnojiva, která se
pak mohou používat na polích, v parcích a podobně.

Dalším důvodem je legislativa, nový
zákon o odpadech klade na třídění
bioodpadu velký důraz. Je to především proto, že bioodpad tvoří až 40 %
směsného odpadu!

A na závěr samozřejmě i ekonomické
důvody. Kompostování je levnější než
skládkování. A tyto rozdíly se v dalších
letech budou jen prohlubovat.

Svoz bioodpadu je v Praze bezplatný a lidé o něj mají velký
zájem. Od začátku roku požádalo
o přistavení bioopopelnice více
než 15 700 domácností. Se začátkem sezóny zájemců o svoz
bioodpadu přibývá. Množství
nádob rozmístěných po Praze se
může navýšit na více než 30 000.
Mnoho lidí ale u třídění bioodpadu stále chybuje. A jelikož bioodpad z hnědých nádob putuje
do pražských kompostáren, kde
nedochází k ručnímu dotřiďování,
je klíčové, aby v odpadu nebylo
to, co do něj nepatří. Proto jsme
si pro vás připravili následující
tipy, díky kterým už budete vždy
vědět, co dělat!
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Kosti, maso a jeho odřezky do bioodpadu rozhodně nepatří! Kosti, zbytky
masa i jeho odřezky vyhazujeme zásadně do směsného odpadu. Stejně
jako třeba mléčné výrobky nebo oleje
či tuky.
Znečištěná podestýlka zvířat do bioodpadu nepatří. Stejně jako chlupy, peří
či exkrementy po domácích mazlíčcích.
A samozřejmě ani uhynulá zvířata!
Dále do bioodpadu nepatří žádné obalové materiály, sáčky, samozřejmě sklo,
kamení a v žádném případě tam prosím
nedávejte nebezpečné odpady nebo
jiné, biologicky obtížně rozložitelné
materiály.

Jak si bioopopelnici
objednat?
Svoz bioopopelnic standardně probíhá
jednou týdně. Lze objednat i svoz jednou za čtrnáct dní. Služba je v základu
bezplatná. K dispozici jsou i uzamykatelné nádoby, které jsou zdarma
v případě, že jsou umístěny na veřejně
dostupném místě. K těm standardně
dodáváme dva klíče. Výroba dalších je
zpoplatněna, stejně jako zanáška delší než 15 metrů. Službu zanášky lze
provádět pouze tam, kde je to možné
z provozních a technických důvodů.
Navíc pouze u nádob o objemu 120 l.
Jeden schod se přitom počítá jako jeden metr zanášky. Službu lze objednat
na tomto odkazu: bioodpad.praha.eu.

Tip

Tipy na udržitelné cestování
Udržitelnost je v poslední době velmi často skloňovaný pojem. Udržitelné může být kdeco,
od módy přes drogerii či kosmetiku až po cestování. Ano, nepřepsali jsme se, i cestovat se dá
udržitelně! Záleží jen na vás, jak to celé pojmete.
Na úvod jednu nepříjemnou pravdu. Nejlepší a nejudržitelnější by samozřejmě bylo zůstat doma, ale to se nikomu asi nechce.
Naštěstí existují místa, kde to s ekologií a udržitelností myslí doopravdy vážně, a tak určitě stojí za to se tam vypravit!

Kodaň

Marrákeš

Tchaj-pej

(DÁNSKO)

(MAROKO)

(TCHAJ-WAN)

Hlavní město Dánska je v oblasti udržitelnosti a ekologie velmi progresivní. Do roku 2025
chce být dokonce CO2 neutrální. Navíc se
jedná o velmoc v oblasti městské cyklistiky.
Kodaň přímo svádí k tomu, projet ji celou na
kole. Díky všudypřítomným půjčovnám kol
není nic snazšího než si kolo půjčit a během
jednoho dne toho stihnout co nejvíc.

Maroko je v posledních letech jedna ze zemí,
která v oblasti udržitelnosti dělá velký krok
kupředu. Snaží se soustředit na obnovitelné
zdroje energie, zavádí elektrobusy a usiluje
o zákaz používání plastových tašek. Zároveň
si tam lze také velmi jednoduše půjčit třeba
jízdní kolo a zvolit tak pro poznávání památek opět tu nejekologičtější variantu.

Podle hodnocení uživatelů Booking.cz je
Tchaj-pej tím nejlepším městem na světě
pro cestování městskou veřejnou dopravou.
Zároveň je to také město, které nabízí ideál
ní kompromis mezi dovolenou v civilizaci
a v přírodě. Tak třeba to bude i vaše další
výletní destinace pro letošní dovolenou.

Pokud vás neoslovila
výše uvedená města,
pořád ještě není důvod
se cestování vzdávat.
Stačí jen dodržovat
nějaké zásady a obecně
o svém cestování více
přemýšlet.
Konkrétní kroky už podnikají
i některá města, třeba Benátky
nebo Dubrovník bojují proti tzv.
overtourismu neboli přílišnému
přeplnění tím, že vyhlásily limitovaný počet návštěvníků. Filipínský ostrov Boracay dokonce
tamní vláda pro turisty uzavřela,
aby se mohl „vzpamatovat“ ze
škod napáchaných turisty.

Co můžete na vaší další
cestě udělat pro větší
udržitelnost vy?
Zamyslete se nejdříve nad způsobem cesty. Omezte cestování
letadlem, a pokud zrovna cestujete automobilem, zkuste ho plně
obsadit. Na spoustu míst se ale
dá dojet vlakem či autobusem,
a i v místě lze využívat veřejnou
dopravu nebo městská kola.
Snažte se cestovat co nejméně
„na otočku“, pokud někam vycestujete, tak ať je to na delší dobu
než jen na víkend.
Zkuste omezit oblíbená malá
cestovní balení kosmetiky, která

vytváří velké množství zbytečného plastu. Místo toho použijte
třeba v poslední době stále více
oblíbené tuhé šampony, které lze
navíc úplně bez problémů přepravovat letadlem. Pokud malé
lahvičky využíváte, snažte se je
alespoň opakovaně doplňovat
a nekupovat pořád nové.

každý den. Zkuste ho nenechat
na zemi a použijte opakovaně.

Ať už jste kdekoliv, chovejte se
tam s respektem k přírodě a dodržujte vaše elementární ekologické návyky. Jednoduše řečeno,
pokud třídíte doma, třiďte odpad
i kdekoliv jinde, ačkoliv to třeba
mezi místními obyvateli ještě
není tak rozšířené. Pokud to jde,
potravinové obaly rovnou omezujte.

Nepodporujte týraní zvířat a odpusťte si projížďky na slonech,
kteří jsou často týraní a spoutaní
řetězy. Nenavštěvujte mořské
světy, kde jsou tak inteligentní
tvorové jako delfíni nuceni proskakovat obručemi a dělat další
nepřirozené cviky. Oželte výlety
za velrybami a dalšími živočichy.
Pro mořskou želvu není nic více
stresujícího, než když je obklopena deseti turistickými loděmi
plnými turistů. Pokud přece jen
zatoužíte po nějakém zážitku
s živými tvory, vždy se zajímejte o organizaci, která to pořádá
s respektem k živočichům.

Zkuste šetřit energie a vodu
i v místech, kde jste právě ubytovaní. Nechtějte po vaší hotelové
službě měnit a prát váš ručník

Toto je jen pár tipů, ale věřte,
že i jejich dodržováním uděláte
něco nejen pro sebe, ale i pro
svět kolem vás!
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Křížovka

Sedmdesát tři procent obyvatel v Česku... viz tajenka.

Křížovka je nevýherní.

Tajenka: třídí svůj odpad
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