
ŘÍJEN
Vychází 10. 10. 2022

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Revitalizace střech pavilonů a realizace
pobytových zón bezprostředně nava-
zuje na celkovou rekonstrukci Křiží-

kových pavilonů. Nově zazeleněné střechy
nabídnou příjemný pobytový prostor s mož-
ností posezení a nabídkou drobných gastro-
nomických služeb s krásnými výhledy na

sousední Průmyslový palác i areál Výstaviště
Praha. 

Nové pohledy na Prahu
Tak, jak bude možné vidět metropoli ze

střech Křižíkových pavilonů, ji ještě nikdo
neviděl. Samozřejmě kromě stavbařů, kteří

Střechy Křižíkových pavilonů
se na pražském Výstavišti zazelenají

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce pavilonů, jejíž náklady dosáhly
zhruba na částku 190 milionů korun, pokročila do závěrečné fáze,
může začít neméně důležitá revitalizace a ozelenění střech
Křižíkových pavilonů. 

střechy rekonstruovali, a kromě zahradních
architektů, kteří budou střešní zahrady tvo-
řit. 

„Opravené Křižíkovy pavilony na svých
střechách nabídnou zcela novou zelenou
oázu pro Pražany. Je důležité, že rekonstruk -
ce těchto objektů zahrnuje i v dnešní době
tolik potřebná ekologická opatření. Po svém
dokončení tak pavilony nabídnou nejen mul-
tifunkční prostory ve vysokém standardu pro
pořádání akcí, ale i nové příjemné zelené
zóny pro odpočinek i zábavu,“ komentuje

pokračování na straně 3
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V rámci rekonstrukce
Průmyslového paláce na
pražském Výstavišti se
restaurátorům podařilo
s pomocí veřejnosti najít kvalitní
fotografii přesné podoby
unikátní malby na skle od
Mikoláše Alše, která byla zcela
zničena při devastujícím požáru
v roce 2008. Jediná dosud
známá fotografie této malby
totiž neměla dostatečnou
kvalitu, aby z ní bylo možné
vytvořit věrnou kopii
velkoformátové malby. 

Díky výzvě Pavla Vyhnánka se o hle-
dání snímku dozvěděla knihovnice
Kateřina Richterová a podařilo se jí

dohledat fotografii od Petra Šámala, poříze-
nou pouhé dva týdny před osudným požá-
rem. „Jsme nesmírně rádi, že se nám poda-
řilo záhadu barevnosti této malby rozluštit
a fotografii získat. Nebýt pomoci Pražanů,
nebylo by možné nově vznikajícímu levému
křídlu Průmyslového paláce vrátit jeho kle-
not v původní podobě. Paní Richterové i panu
Šámalovi proto patří velký dík, protože po-
mohli zachránit část historické hodnoty této

významné památky,“ řekl náměstek pražské -
ho primátora pro oblast financí a rozpočtu
Pa vel Vyhnánek (Praha sobě), který má areál
Výstaviště Praha na starosti.

Po fotografii vzácné malby Orba a lov nej-
prve pátrali restaurátoři, avšak bez vý-
sledků. Dlouhou dobu se zdálo, že se nepo-
daří určit přesnou barevnost této malby. Vše
se ale změnilo, když si výzvu v médiích pře-
četla Kateřina Richterová z Městské kni-
hovny v Praze. „Když jsem se dozvěděla
o hledání fotografie této malby, zkusila jsem
její název zadat do vyhledávání v našem kni-
hovním systému a digitální knihovně. Nevě-
děla jsem, zda na něco narazím, ale podařilo
se mi dohledat snímek i jméno jeho autora.
Naštěstí jsem na něj na internetu našla i kon-
takt, který jsem pak mohla předat na e-mail
uvedený ve výzvě,“ popsala Richterová, jak
fotografii objevila.

Autor fotografie Petr Šámal byl v roce
2008 studentem dějin umění a pracoval na
publikaci s názvem Umění jako dekorace
a symbol. Ta se zabývá výzdobou pražských
reprezentačních budov a obsáhle se věnuje
i Průmyslovému paláci. Šámal pro knihu po-
řizoval také fotografie a díky tomu, že jeho
otec je filmovým kameramanem a profesio -
nálním fotografem, měl k dispozici špičkový
digitální fotoaparát. Na knize spolupracoval
se svým učitelem Romanem Prahlem a právě
na jeho popud fotil na přelomu září a října
na pražském Výstavišti. „Zásluhu na tom,
že existuje fotografie této malby, má právě
i profesor Prahl. Kdyby to bylo jenom na

mně, vydal bych se fotit na Výstaviště na
jaře. Takhle jsem však naštěstí stihnul foto-
grafii pořídit před požárem levého křídla Prů-
myslového paláce,“ líčí Petr Šámal. red

Knihovnice našla ztracenou
fotografii vitráže Mikoláše Alše

Nalezená fotografie vitráže z října 2008

Publikace Umění a dekorace jako symbol,
ve které byla fotografie otištěna.
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rekon strukci Křižíkových pavi-
lonů Pavel Vyhnánek (Praha so -
bě), náměstek primátora hlav-
ního města Prahy pro oblast
financí a rozpočtu.  

Zelená oáza
Zazeleněné střechy nabídnou

návštěvníkům příjemné místo
k posezení i s drobnými gastro-
nomickými službami. Osázení
plochých střech vegetací bude
mít pro Prahu ještě další bene-
fity, a to přirozené ochlazení mí-
stního mikroklimatu v horkých
letních dnech, ve městě tak
vznikne nová zelená oáza i velmi
neotřelý a zajímavý prostor pro
nejrůznější akce, které se budou
moct na Křižíkovských stře-
chách konat. 

Než však k tomu dojde, bude
třeba sanace povrchů, která vy-
jde na padesát milionů korun,
montáž zábradlí, zateplení a za-
izolování povrchů. Projekt také
počítá s opravou bufetů na stře-
chách a revitalizací věží s kovo-
vou konstrukcí. 

Realizace pobytových prostor
bude zajištěna na základě pro-
jektového zadání architektů Vý-
staviště Praha s tím, že nyní pro-
bíhá výběr zhotovitele. Vítěz
soutěže zajistí realizaci zakázky
s dokončením v příštím roce, kdy
zároveň bude osazena zeleň. Ve-
škeré práce jsou plánovány tak,
aby byly hotovy do konce příštího
roku. 

Pavilony už fungují
V rekonstruovaných Křižíko-

vých pavilonech, které nabízejí
moderní zázemí s chytrými tech-
nologiemi, se už nyní mohou ko-
nat různé akce. 

„Křižíkovy pavilony poskytnou
v dalších dvou letech, především
do finalizace dostavby a moder-
nizace Průmyslového paláce,
prostor pro akce, které svým roz-
sahem vyžadovaly právě Prů-
myslový palác. Ani následující
proměna střech Křižíkových pa-
vilonů nenaruší pronájem vnitř-
ních prostor,“ říká Tomáš Hübl,
předseda představenstva Výsta-
viště Praha. Rekonstrukce všech
čtyř Křižíkových pavilonů s cel-

dokončení ze strany 1

● Historie Křižíkových pavilonů sahá do roku 1991, kdy se na
Výstavišti Praha konala Všeobecná československá výstava. Při
této příležitosti byl v areálu kolem Křižíkovy fontány, která zá-
roveň byla po rekonstrukci, postaven podle projektu architekta
Michala Brixe soubor čtyř výstavních pavilonů nazvaných po
Františkovi Křižíkovi. Prosklené pavilony mají jednoduchou
ocelovou konstrukci bílé barvy a jsou označeny písmeny B až
E. Krajní pavilony B a E mají výměru každý 1900 m2, střední
pavilony C a D měří každý 844 m2.

● Nejznámějším vynálezem Františka Křižíka byla oblouková
lampa se samočinnou regulací, také světelná fontána, elektrické
tramvaje a elektromobil. V rámci Jubilejní výstavy v roce 1891
vytvořil osvětlení celé výstavy a vybudoval tramvajovou trať na
Letné. I když měřila jen osm set metrů, stala se opravdovou sen -
zací. Ještě větší slávu přinesla Křižíkovi jeho světelná fontána
na Výstavišti a další v roce 1896, když zprovoznil hlavní část
tramvajoví trati z Florence přes Karlín a Libeň do Vysočan.

kovou rozlohou téměř 5500 m2

začala v roce 2020. První pavi-
lon D byl po rekonstrukci otevřen
v loňském roce a nyní jsou už do-
končené opravy pavilonů B a C. 

To, jak náročná byla rekon-
strukce pavilonů, dokumentuje
fakt, že při ní byla zachována

pouze ocelová konstrukce se
střechou a střední částí podlahy.
Nové jsou všechny elektrické
rozvody, rozvody ústředního to-
pení a chladu i vzduchotechniky.
Poslední z pavilonů, objekt E,
bude dokončen v listopadu letoš-
ního roku. red

Zelené střechy Křižíkových pavilonů budou oázou klidu.

Střechy Křižíkových pavilonů
se na pražském Výstavišti zazelenají
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Stejně jako v předchozích letech zajis-
tila MČ Praha 7 po dohodě se společ-
ností ACTON náhradní parkování

zdarma na Letenské pláni. Parkování je pou -
ze pro rezidenty a nevztahuje se na firemní
vozy.

Parkování zdarma platí pouze pro obyva-
tele aktuálně čištěného bloku ulic a pouze
pro konkrétní den, kdy se v tomto bloku
uklízí. Parkování je možné od 6.30 hodin po
celý den. Následně se za parkování platí dle
provozních podmínek firmy ACTON. Ne-
jedná se o službu hlídání vozu. Bezplatné
parkování bude umožněno na základě tiště-
ného povolení vydaného odborem dopravy
ÚMČ Praha 7. Žadatel o parkování zdarma
se v místě parkování musí prokázat obsluze
parkoviště povolením v tištěné podobě (při
vjezdu i při následném výjezdu z parkoviště). 

Povolení k bezplatnému parkování na
Leten ské pláni v čase komplexního úklidu
komunikací lze osobně vyzvednout na od-
boru dopravy ÚMČ Praha 7, U Průhonu
1338/38, kdykoliv v úřední dny úřadu (pon-
dělí a středa od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin).
I v podzimním termínu je možné požádat
o vydání povo lení také on-line a to prostřed-
nictvím dato vé schránky nebo e-mailem hal-
lym@pra  ha7.cz. Časová realizace blokového
čištění je vždy od 8 do 15 hodin.

31. října 2022
■Trojská x Nad Kazankou, Na Kazance, Nad
Kazankou – Trojská, Nad Kazankou

1. listopadu 2022
■ Čechova x Keramická, Čechova, Havan-
ská, Jana Zajíce, Keramická, Korunovační,
záliv u č. p. 13–17, Milady Horákové – záliv
proti Letenské pláni, Na Výšinách, Na Krá-
lovskou oborou, spojka Korunovační – M.
Horákové, Sládkova, Šmeralova, U Sparty

2. listopadu 2022
■ Letohradská č. 62 (u gymnázia), Dobrov-
ského, Jirečkova, Kamenická, Milady Horá-

kové – Kostelní, Kostelní, Kamenická – Le-
tenská pláň, Letohradská, Kamenická – Nad
Štolou, Milady Horákové, Letenské náměstí
– Kamenická (pravá strana), Muzejní, Nad
Štolou, Ovenecká, Milady Horákové – Leto-
hradská, U Letenského sadu

3. listopadu 2022
■U Studánky x Ovenecká, Gersternova, Ka-
menická, Veletržní – Gesternova, Letenské
nám., Malířská, Milady Horákové, Kamenic -
ká, Letenské náměstí – pravá strana, Ove-
necká, Milady Horákové – Nad Královskou
oborou, Sochařská, Strojnická, Umělecká –
Dukelských hrdinů, U Akademie, U Studán -
ky, Ovenecká – Strojnická, Veletržní, Leten-
ské náměstí – Kamenická, Umělecká

4. listopadu 2022
■ Františka Křížka x Skalecká, Františka
Křížka, Haškova, Heřmanova, Dukelských
hrdinů – Kamenická, Kamenická, Milady Ho-
rákové – Veletržní, Kostelní, Kamenická –
Fr. Křížka, Letohradská, Kamenická – Fr.
Křížka, Milady Horákové, Veverkova – Ka-
menická, Pplk. Sochora, Dukelských hrdinů
– Fr. Křížka, Veletržní, záliv před č. 24, Ve-
verkova, Milady Horákové – Veletržní

7. listopadu 2022
■Veverkova x Vinařská, Dukelských hrdinů,
od č. 15 k č. 1, Strossmayerovo nám., nábře -
ží kpt. Jaroše, Janovského, Strossmayerovo
náměstí – Na Ovčinách, Kostelní, Fr. Křížka
– Dukelských hrdinů, Milady Horákové, Fr.
Křížka – Veverkova, Na Ovči nách, nábřeží
kpt. Jaroše, nájezd, Skalecká, Stross mayero -
vo náměstí, pravá strana Dukelských hrdinů
– Antonínská, vozovky kolem kostela, Ve-
verkova, Milady Horákové – Kostelní, Vinař-
ská

8. listopadu 2022
■Řezáčovo náměstí, Antonínská, Bubenská
– Strossmayerovo náměstí, Bubenská, par-
koviště, Veletržní – Heřmanova, pravá stra -
na, Heřmanova – NN1341, Dukelských hr-

dinů, Strossmayerovo náměstí – Veletržní,
Farského, Heřmanova, Dukelských hrdinů
– Bubenská, Janovského, Strossmayerovo
nám. – Veletržní, Pplk. Sochora, Dukelských
hrdinů – Bubenská, Řezáčovo náměstí,
Schnirchova, Heřmanova – Veletržní,
Strossmayerovo náměstí, levá strana Janov-
ského – Antonínská, Šternberkova, U Smal-
tovny, Veletržní – Heřmanova

9. listopadu 2022
■ Veletržní č. 6, Bubenská, Železničářů –
U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Strojnická
– Veletržní, Jablonského, Janovského, Ve-
letržní – Strojnická, Na Šachtě, Rajská,
Schnirchova, Veletržní – Strojnická, Stroj-
nická, Bubenská – Dukelských hrdinů, Ši-
máčkova, U Elektrárny, U Papírny,, U Smal-
tovny, Veletržní – Strojnická, Veletržní, 2x
parkoviště (Bubenská – Schnirchova), Za
Papírnou, Železničářů, Plynární – U Papírny
včetně slepého úseku, Na Šachtě – Buben-
ská

10. listopadu 2022
■ Osadní x Tusarova, Bubenské nábřeží, Za
viaduktem – Argentinská, Dělnická, Argen-
tinská – Komunardů, Jateční, Argentinská
– Komunardů, Osadní, Dělnická – Jateční,
Stupkova, Tovární, Tusarova, Argentinská –
Komunardů, 2x spojka s Tovární, U Garáží,
včetně parkoviště před bývalým ČSAD, U To-
píren, Za Viaduktem, záliv

11. listopadu 2022
■ Tusarova x Na ManináchJankovcova, Ja-
teční – U Uranie + záliv před domy, Jateční,
Komunardů – Jankovcova, Komunardů, Tu-
sarova – Ortenovo náměstí, Na Maninách,
Jateční – Dělnická, Tusarova, Jankovcova –
Komunardů, V Háji, Jateční – Dělnická

14. listopadu 2022
■U Pergamenky x Jankovcova, Jankovcova,
U Uranie – Argentinská, Přívozní, U Perga-
menky, Ortenovo náměstí – Jankovcová,
U Vody, Varhulíkové Zdroj MČ Praha 7

Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou
přistavovány vždy od 16.00 do 20.00
hodin. Věci na vyhození nenoste na

místo dříve, než je kontejner přistaven. Ne-
musíte se bát toho, že když přijdete později
ve vymezeném čase, nemusí již být v kontej-
neru místo. Přítomen je vždy koordinační
pracovník svozové firmy, který v případě po-
třeby zajistí přistavení dalšího kontejneru.

Do VOK je možné odložit starý nábytek,
koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský od-
pad, jiný odpad než objemný jako je např.

směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouš-
tědla, ), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory
a pc monitory, počítače, lednice a sporáky.

10. 10. 2022
■ Čechova x Nad Královskou oborou
■ Osadní x Dělnická

11. 10. 2022
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ U Městských domů x Poupětova

24. 10. 2022
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Studánky č. 22 x Malířská

25. 10. 2022
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

31. 10. 2022
■ Letohradská x U Letenského sadu
■ Pplk. Sochora (proti domu č. p. 14)

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných
dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpeč-
ných odpadů. Například všechny druhy od-
padů přijímá Sběrný dvůr hl. m. Prahy,
Voctá řova, Praha 8, telefon 266 00 72 99,
provozní doba od pondělí do pátku
8.30–17.00 hodin, v letním období do 18.00
hodin, v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin.

Zdroj MČ Praha 7

Velkoobjemové kontejnery

Komplexní údržba komunikací 
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„Poslední dvě volební ob-
dobí se intenzivně vě-
nujeme rekonstruk-

cím letitých budov našich škol
a školek. Rozšiřujeme kapacity,
vyměňujeme elektrorozvody,
reno vujeme kuchyně a jídelny,
opravujeme střechy a zatepluje -
me fasády. Jsem rád, že se nám
letos podařilo dotáhnout do kon -
ce několik dlouhodobých velkých
projektů. Zároveň jsme teď přes
léto zrealizovali modernizaci
energetických provozů, kte rá
nám přinese výrazné úspory, což
je v dnešní době obzvláště důle-
žité,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan
Čižinský (Praha 7 sobě).

V základních školách Stross-
mayerovo náměstí a Korunovač -
ní byla v létě dokončena závěreč -
ná etapa kompletní rekonstrukce
elektrorozvodů, renovací nyní
procházejí také elektrorozvody
v ZŠ Tusarova. V ZŠ Fr. Plamín-
kové probíhá rekonstrukce stře-
chy. V ZŠ T. G. Masaryka na Or-
tenově náměstí je dokončována
rozsáhlá modernizace gastropro-
vozu, zároveň zde přes léto pro-
běhly stavební úpravy dvou tříd
a kabinetu. Rekonstrukce něko-
lika tříd se uskutečnila také v ZŠ
Letohradská, ve FZŠ Umělecká
proběhla přestavba kabinetů na

novou třídu. „Děkuji všem ředi-
telům, učitelům a dalším škol-
ním zaměstnancům za velké na-
sazení a rodičům a dětem za
trpělivost s pracemi, které je po-
třeba realizovat i během provozu
škol. Děláme maximum pro to,
aby práce do chodu školy zasa-
hovaly co nejméně,“ řekla radní
Prahy 7 pro oblast školství
a vzdělávání Hana Šišková (Pra -
ha 7 sobě). 

Osm škol a tři domy s pečova-
telskou službou přes léto navíc
prošly modernizací, jež Praze 7
umožní snížit náklady na plyn,
elektřinu a vodu o 12 procent,
což nyní představuje 2,32 mi -
lionu korun ročně. Jelikož se rad-
nice rozhodla využít metodu
energetických služeb se zárukou
(EPC), jsou úspory smluvně ga-
rantovány na 12 let.

„Během projektu ušetří měst-
ská část minimálně 28 milionů
korun, a to v cenách referen-
čního roku 2019. Ve skutečnosti
bude tato částka ale mnohem
vyšší, protože ceny energií me-
zitím výrazně stouply,“ doplnil
místostarosta Prahy 7 Kamil
Vav řinec Mareš (Praha 7 sobě),
kte rý má na starosti správu ma-
jetku městské části. Úspory bu-
dou generovat tři zrekonstruo -

Volby do zastupitelstva Prahy 7
●Ve volbách do zastupitelstev měst a obcí, které se uskutečnily
23. a 24. září, v městské části Praha 7 získalo nejvíce platných
hlasů 52,99 % sdružení PRAHA 7 SOBĚ. Získalo tak 18 zastu-
pitelských mandátů. Druhé místo se 16,88 % hlasy obsadilo
uskupení SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 a získalo pět mandátů.
Na třetím místě se s počtem hlasů 13,62 % umístilo ANO 2011.
V zastupitelstvu bude mít čtyři mandáty. Česká pirátská strana
získala od voličů 7,69 % platných hlasů a v zastupitelstvu bude
mít dva mandáty.
● Celková volební účast v Praze 9 byla 45,05 procenta.

Školy a školky na Sedmičce
prošly opravami a šetří energiemi
Základní a mateřské školy sedmé městské části
procházejí velkými opravami a rekonstrukcemi.
V osmi školských objektech proběhla také
modernizace energetických provozů, díky které
městská část uspoří nejméně 2,32 milionu korun
ročně na nákladech za plyn, elektřinu a vodu.

vané plynové kotelny, nové LED
osvětlení a modernizace systé -
mu měření a regulace. O 400 ti-
síc korun se sníží vodné a stočné
díky instalaci WC stop a perláto -
rů. Nejvýznamnější úsporu ná-

kladů přinese instalace počítačo-
vého Individual Room Control
systému v šesti základních ško-
lách. Jeho úkolem je hlídat teplo -
tu nastavenou dle využití daného
prostoru. red

Zateplení budovy školy U Uranie na Ortenově náměstí
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