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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Jedná se o další ze souboru staveb, jejichž výsledkem bude rychlé

a ekologické železniční spojení z centra Prahy do Kladna

s odbočkou na Letiště Václava Havla. Železnice v Holešovicích

přitom zásadně změní svou tvář.

Začala modernizace trati na letiště
mezi Bubny a Výstavištěm

administrativní budova. V nádražních vesti -
bulech se počítá i s komerčními prostorami,
které využijí také obyvatelé budoucí nové
čtvrti Bubny-Zátory.

„Okolí stanice Vltavská, dnes zanedbané
místo, bude hrát velkou roli v proměně ce-
lého brownfieldu Bubny-Zátory. Ta začíná
díky projektu železniční stanice právě nyní,“
říká náměstek pražského primátora archi-
tekt Petr Hlaváček (STAN).

Pamětní místo
Na modernizační práce v okolí bubenského

nádraží naváže proměna původní nádražní
budovy Praha-Bubny v pamětní místo se stá-
lou expozicí, která bude připomínat pražské
židovské deportace za protektorátu. Projekt
státní organizace Památník ticha je ve stadiu
přípravy podkladů pro dodavatele stavby.

pokračování na straně 3
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Hlavním cílem projektu je jednak zá-
sadní modernizace stanice Praha-
-Bubny a jednak zdvoukolejnění tra -

ti, její elektrifikace a vybudování nové za-
stávky Praha-Výstaviště. Současně začala ta -
ké výstavba podjezdu, který umožní přímý
přestup mezi tramvajemi a vlaky.

Přesun stanice Praha-Bubny
Nejdříve přijdou na řadu přípravné práce,

tedy zejména budování staveniště. Současně
bude třeba postavit provizorní kolej pro za-
chování provozu vlaků ve směru na Kralupy

nad Vltavou. Největší stavební objekty, tři
mostní estakády a nová nádražní budova
v Bubnech přijdou na řadu letos v květnu.
Hotovo bude v roce 2025.

Stanice Praha-Bubny se posune blíž k Ne-
grelliho viaduktu a díky tomu bude moct na-
bídnout přímý přestup na metro linky C. Po-
doba stanice a jejího okolí se bude postupem
času měnit. V první fázi se na její střeše vy-
buduje travnatá odpočinková plocha, která
umožní lidem výhled na město a měnící se
Holešovice. V další etapě prací vznikne spolu
s výstavbou nové čtvrti přímo nad nádražím
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Vsoučasnosti je stanice metra Nádraží
Holešovice bezbariérově zpřístupně -
na pouze zdvihací plošinou spojující

nástupiště se severním vestibulem. Zaříze -
ní slouží primárně pro osoby s omezenou
schop ností pohybu a orientace či pro přepra -
vu kočárků. Současné řešení je zastaralé, po-
malé a málo kapacitní. Velikost kabiny ploši -
ny například neumožňuje přepravu kola,
protože se do ní nevejde. Výtah, který místo
zdvihací plošiny ve stanici metra Nádraží Ho-
lešovice Dopravní podnik (DPP) vybuduje,
zajistí násobně kapacitnější, bezpečnější
a v neposlední řadě komfortnější bezba -
riérové zpřístupnění stanice metra Nádra -
ží Holešovice. Při zdvihu necelých pět metrů
dopraví cestující z nástupiště do vestibulu
a naopak za zhruba pět vteřin, zatímco sou-
časné zdvihací plošině to trvá více než půl-
minutu.

Architektonické řešení výtahu vychází
z podmínek, které jsou dány současným sta-
vem, provozními požadavky a použitými
technologiemi. Kvůli sjednocení budou na
stavbě použity stejné materiály jako ve sta-
nici. Konstrukce výtahu bude v prostoru
schodiště a v úrovni nástupiště obložená de-
skami z tryskané světlé jemnozrnné žuly.

Vnitřek výtahu bude tvořen ocelovou kon-
strukcí s proskleným obvodovým pláštěm,
a to včetně stropu. Dveře do výtahu budou
v obou úrovních prosklené čirým sklem
s rámy v nerezovém provedení, v úrovni ná-
stupiště je k nim přisazený rozvaděč také
v nerezovém provedení. Zasklení výtahu
směrem do schodiště lícuje s obkladem stěny.
Stavební práce na odstranění zdvihací plo-

šiny a výstavbě výtahu realizuje společnost
Brema, kterou DPP vysoutěžil jako zhotovi-
tele ve veřejné zakázce. Předpokládaná cena
výstavby činí necelých 19 milionů korun.

Stavba probíhá za plného provozu stanice,
pouze s lokálními zábory a vyloučením pro-
vozu v severním vestibulu ve třech víken-
dech. Výtah ve stanici Nádraží Holešovice by
měl být zprovozněn v červnu. red

Technologie LED Dome bude v praž-
ském planetáriu disponovat až 45 mi-
liony diod rozmístěnými po celé ko-

puli, což je celosvětový unikát. Nikde na
světě nenajdeme planetárium s tak velkým
průměrem, jehož kopule je celá z LED diod.
Výhodami nového projekčního systému jsou
životnost až 25 let, vysoké rozlišení, mimo-
řádný kontrast obrazu a nízké náklady na
údržbu.

Rekonstrukcí projde i celý sál, včetně je-
viště a hlediště, rozvodů, vzduchotechniky
a rekuperace odpadního tepla, které bude
vytápět celou budovu, což je výborné ekolo-
gické řešení. Celková částka rekonstrukce se
vyšplhá až ke 300 milionů korun.

Planetárium bude zavírat koncem dubna
letošního roku a otevření se plánuje na jaro
roku příštího. Pokud to práce dovolí, měla
by veřejnosti zůstat přístupná výstava ve

foyer, simulatorium v podzemí, giftshop
a workshopy pro školy, především ten, který
operuje s družicí planetária.

Pražské planetárium s průměrem promí-
tací kopule 23,5 metru patří k největším pla-
netáriím na světě. Pouze několik planetárií
v Asii a USA má kopuli o průměru 26 metrů.
Největší planetárium světa, v ruském Petro-
hradě, má průměr promítací kopule 37 me-
trů. red

Pražské planetárium bude
nejmodernější na světě
Planetárium Praha čeká obrovská rekonstrukce dosud nevídaného
rozsahu. Důvodem je výměna projekčního systému, jemuž končí
životnost. Nahradí ho nejnovější technologie, která udělá
z pražského planetária světovou špičku. Fo
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Metro Nádraží Holešovice
od června už bez bariér
Pražský Dopravní podnik zahájil v lednu ve stanici metra C Nádraží
Holešovice přestavbu stávající zdvihací plošiny na plnohodnotný
výtah. Stavební práce potrvají do června letošního roku a vyžádají
si maximálně tři víkendová omezení v podobě uzavření severního
vestibulu stanice.

Plošina ve stanici Nádraží Holešovice
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INZERCE V7-0203

Začala modernizace trati na letiště mezi...

„Vítězný projekt, jenž vyšel ze soutěže Pa-
mátníku ticha, je fakticky sochou v architek-
tuře. Naše partnerství se Správou železnic
umožní proměnu prostoru na galerii pod ši-
rým nebem, která přivítá návštěvníky Prahy
putující z letiště na Masarykovo nádraží,“
uvádí ředitel organizace Památník ticha Pa-
vel Štingl.

Na Výstaviště po estakádě
Modernizovaná trať do nové zastávky

Praha-Výstaviště povede z větší části po es-
takádě a samotná zastávka vznikne na okraji
Stromovky, tudíž se také posune na jiné
místo, než je doposud.

Nedaleká lávka přes železniční trať zlepší
propojení tohoto oblíbeného parku s Letnou
a projekt vyřešil i vybudování tramvajového
podjezdu.

„Úsek po novou zastávku Praha-Výstaviště
přímo navazuje na už zrekonstruovaný Ne-
grelliho viadukt. Určitým protikladem k této
historické stavbě bude moderní stanice
Praha-Bubny se třemi nástupišti a čtyřmi ko-
lejemi. Z hlediska bezpečnosti je důležitá ná-
hrada frekventovaného přejezdu v Bubenské

ulici železniční estakádou, stejně jako zvý-
šení mostní konstrukce v ulici Dukelských
hrdinů,“ popisuje generální ředitel Správy
železnic Jiří Svoboda.

Rozdělení na dílčí stavby
Modernizace železnice z Prahy do Kladna

s připojením Letiště Václava Havla je rozdě-
len na víc než desítku staveb. V letech 2017
až 2020 se rekonstruoval Negrelliho viadukt,
což je jedna ze součástí gigantického doprav-
ního pražského projektu současné doby. Loni
začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno

a Kladno-Ostrovec. Letos plánuje Správa že-
leznic vyhlásit tendry pro stavbu Praha-Ru-
zyně – Kladno a modernizaci stanice Praha
Masarykovo nádraží. Následovat by měly
práce v úseku Praha-Ruzyně – Praha Letiště
Václava Havla a na novostavbě stanice přímo
na letišti.

Od roku 2025 se pak plánuje přestavba tří
úseků mezi novou zastávkou Praha-Výsta-
viště a stanicí Praha-Ruzyně. Nakonec přijde
na řadu takzvané zaokruhování, které umož -
ní přímé spojení letiště s Kladnem.

Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

Vizualizace nové nádražní budovy Praha-
-Bubny.

Na okraji Stromovky vznikne zastávka
Pra ha-Výstaviště.

V
iz

ua
liz

ac
e 

Sp
rá

va
 ž

el
ez

ni
c 

2x



4Zpravodajství z Prahy 7

INZERCE V7-0202

Budova Bohemia byla pů-
vodně postavena jako re-
staurace v rámci Jubilejní

zemské výstavy v roce 1891, pa-
tří tedy k nejstarším stavbám na
Výstavišti. Traduje se, že prvním
nájemcem restaurace byl hote-
liér a restauratér Václav Petzold,
pod jehož jménem je restaurační

pavilon veden v seznamu pamá-
tek. Jako restaurace sloužila Bo-
hemia i v následujících letech,
a to až do druhé poloviny 20. sto-
letí.

„Návštěvníkům Výstaviště
i Stro movky se dosud nabízel
pouze smutný pohled na chátra-
jící a uzavřený objekt bývalé re-

staurace Bohemia. Nyní jsme té -
to historické budově navrátili její
bývalou krásu a mě těší, že brzy
otevřeme Pražanům nový repre-
zentativní a kultivovaný prostor
pro konání nejrůznějších akcí.
Restaurace Bohemia se tak za-
řadí na seznam investičních akcí,
které jsme v areálu dokončili bě-
hem jediného volebního období.
Kromě revitalizace dolní části Vý-
staviště s venkovními sportovišti
bych rád zmínil opravenou sou-
sední budovu s restaurací Pra žan
a Křižíkovy pavilony. A v nejbliž-
ších letech se k nim při dá i nyní
rekonstruované diva d lo Spirála,
Lapidárium, a především symbol
celého Výstaviště, Průmyslový
palác,“ uvedl dosluhující náměs-
tek pražského primátora pro ob-
last financí a rozpočtu Pavel Vy-
hnánek (Praha sobě).

Objekt nyní prošel komplexní
obnovou podle projektu archi-
tektonické kanceláře SGL PRO-
JEKT archiketkta Jiřího Javůrka
a Heleny Literové, stavební prá -

ce realizovala firma Subterra.
Stavba již má za sebou kolaudaci
a během následujících týdnů
bude rekonstrukce dokončena
o poslední detaily týkající se ze-
jména okolí samotné budovy
a přístupových cest. Celkový roz-
počet rekonstrukčních prací činil
87,7 milionů korun.

Bohemia nabízí přízemní pro-
storný sál pro společenské a kul-
turní akce, módní přehlídky,
komor ní koncerty, vernisáže, ti-
skové konference a další události
různého zaměření. Budoucím
návštěvníkům jsou k dispozici
v horním patře také dva salonky
pro obchodní jednání, komorní
setkávání či prezentace výrobků
a služeb. Nechybí ani špičkově
vybavená kuchyně se zázemím
pro nejnáročnější catering s tím,
že další menší profesionální ku-
chyně se nachází také v horním
patře pro případ využití všech
prostor budovy v jeden moment.
Kapacita budovy je 164 osob.

red

Chátrající restaurace Bohemia
získala zpět svůj lesk
Bývalá restaurace Bohemia na pražském Výstavišti se dočkala kompletní
a velmi náročné rekonstrukce s ohledem na zachování jejího historického
rázu. Budova bývalé plzeňské restaurace z roku 1891 nyní otevírá své brány
veřejnosti a bude sloužit pro rozmanité účely jako konference, výstavy,
módní přehlídky, komorní koncerty a další kulturní akce nebo společenská
a obchodní setkání. Fo
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INZERCE V7-0201

Slet masek bude ve 12.30 ho -
din před budovou Národ -
ního technického muze a.

K tanci zahraje trio Rozmarýn,
Bakchus převezme masopustní
právo, následuje Masopustní hra
divadelního souboru Ty-já-tr
a ZUŠ Prahy 7, chůdařsko-žon-
glérská etuda a prohlídka části
expozic Národního technického
muzea.

Druhou zastávkou letenské
obchůzky bude Národní země-
dělské muzeum, kde program
začne ve 14 hodin. Těšit se mů-
žete na muziku, chůdaře Jiřího
N. Jelínka a žongléra Šáši –Shas-
hika. Následovat bude loutková
pohádka s písničkami O prin-
cezně, která se ničeho nebála od

Divadla Tondy Novotného. V mu-
zeu si nenechte ujít ukázky his-
torického řeznického náčiní
z mu zejních sbírek, výstavu Ku-
linární tradice českých regionů
či krátký film Zabijačka fotografa
Jindřicha Štreita. Z Národního
zemědělského muzea se bude
průvod přesouvat do Vodárenské
věže, kde od 16 ho din proběhne
hudební vystoupení žáků Domu
dětí a mládeže Praha 7 Sborůvky
a skupiny Karf & spol. V galerii
si zájemci prohlédnou výstavu
Věry Jandourkové Můj svět.

Posledním místem masopust -
ní obchůzky bude po 17. hodině
Muzeum kávy a Galerie Scara-
beus. Michael Pospíšil zde zazpí -
vá a na dobové nástroje zahraje

Tradiční Letenský masopust se blíží
V sobotu 18. února proběhne již 9. ročník
tradičního Letenského masopustu. Účastníky
čekají obchůzky s maskami a doprovodný
program, který bude probíhat v zapojených
letenských muzeích a galeriích.

masopustní, bakchantské a ho-
dovní písně. Večer se zakončí po-
chováním basy.

Stejně jako v předchozích le-
tech bude pro maškary vstup do
expozic Národního technického
muzea, Národního zemědělské -
ho muzea, Vodárenské věže, Mu-
zea kávy a Galerie Scarabeus
a na program zdarma. 

Smyslem Letenského maso-
pustu je připomenout původní
obchůzku maškar dům od domu
s místními tradicemi, zabíječ-
kami a tancovačkami před začát-
kem postního období. Místo
slani ny a panáka na vás v Leten-
ském masopustu čeká kulturní
pohoštění servírované umělci.

red

Výstava orchidejí v Botanic -
ké zahradě Praha každo-
ročně přináší nejen potě-

šení z pestrobarevné krásy
květů, ale také nejrůznější zají-
mavosti ze světa těchto rostlin.
Tentokrát zavede návštěvníky do
Vietnamu. Ten je totiž skuteč-
nou rostlinnou pokladnicí světa.

Pěstování orchidejí se pražská
Botanická zahrada věnuje již od
roku 1995, výstavy orchidejí se
tu konají od roku 2006. Jejich
kolek ce nyní čítá přibližně na
2300 druhů a mnohé z nich se
návštěvníkům představují právě
během oblíbených výstav.

„Orchideje patří k nejatraktiv-
nějším sbírkám naší botanické
zahrady a každoroční výstava se
těší velkému zájmu veřejnosti.
Letošní sezo nu botanické za-
hrady jsme zasvětili Asii, a tak
ani výstava orchidejí nebude vý-
jimkou a návštěvníkům předsta-
víme skuteč né poklady Vietna -
mu. Odtud pochá zí řada rostlin
v našich sbír kách. Milovníci or-

chidejí si také některou z krásek
mohou zakoupit a odnést domů,“
zve na výstavu ve skleníku Fata
Morgana ředitel Botanické za-
hrady Praha Bohumil Černý.

Ve Vietnamu bylo dosud nale-
zeno přes 170 rodů orchidejí ve
více než 1200 druzích. Výstava
ve skleníku Fata Morgana potrvá
od 3. do 19. břez na. red
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Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou přistavovány
vždy od 16.00 do 20.00

hodin. Věci na vyhození nenoste
na místo dříve, než je kontejner
přistaven. Nemusíte se bát toho,
že když přijdete později ve vy -
mezeném čase, nemusí již být
v kontejneru místo. Přítomen je
koordinační pracovník, který
v pří padě potřeby zajistí přista-
vení dalšího kontejneru.

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

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby, nebezpečný od-
pad, bioodpad, stavební odpad,
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monito ry, počí-
tače, lednice a sporáky.

14. 2. 2023
■ U Měst. domů x Poupětova
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

20. 2. 2023
■ U Studánky č. 22 x Malířská
■ Osadní x Dělnická

27. 2. 2023
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Letohradská x U Letenského
sadu

28. 2. 2023
■ Pplk. Sochora (proti č.p. 14)

6. 3. 2023
■ Jana Zajíce x U Sparty
■Ortenovo nám. x U Pergamen -
ky č. 7

7. 3. 2023
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Tusarova (proti č. 5)

13. 3. 2023
■ U Měst. domů x Poupětova
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

20. 3. 2023
■ U Studánky č. 22 x Malířská
■ Tusarova (před č. 52)

Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů.
Například všechny druhy odpa -
dů přijímá Sběrný dvůr hlavního
města Prahy, Voctářova, Pra -
ha 8, telefon 266 00 72 99, pro-
vozní doba od pondělí do pát ku
8.30–17.00 hodin, v letním ob-
dobí do 18.00 hodin, v sobotu od
8.30 do 15.00 hodin.

Zdroj MČ Praha 7

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy vozidla. Ka-
palné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách.

Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení
míst na parkování atd. Z tohoto
důvodu je nutné zkontrolovat,
zda svozové vozidlo nestojí
v blíz kém okolí. 

V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastáv -
ce dle harmonogramu, kontak-
tujte řidiče tohoto vozidla na te-
lefonním čísle 284 098 887, 284
098 888. 

V rámci mobilního sběru je
mož né odložení tohoto odpadu:
■ Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čis-
ticí prostředky), léčiva
■Ostatní: jedlý olej a tuk (v uza-
vřených PET lahvích)

Zdroj MHMP

Trasa A, středa 1. 3. 2023
■ Křižovatka ulic U Sparty x Jana Zajíce 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Muzejní x Letohradská 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic Kostelní x Františka Křižíka 16.00–16.20
■ Ulice Na ovčinách 16.30–16.50
■ Řezáčovo náměstí (stání u kontejnerů na odpady) 17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Šimáčkova x U Smaltovny 17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Ovenecká x Nad Králov. oborou 18.00–18.20
■ Křižovatka ulic Jana Zajíce x Nad Králov. oborou 18.30–18.50

Trasa B, středa 1. 3. 2023
■ Ulice U vody 15.00–15.20
■ Ortenovo náměstí (u č. 13 / 1488) 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic U parního mlýna x Jankovcova 16.00–16.20
■ Křižovatka ulic V háji x U Průhonu 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Tusarova x Na Maninách 17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Tusarova x Osadní 17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Osadní x U průhonu 18.00–18.20
■ Křižovatka ulic Na Maninách x U Průhonu 18.30–18.50

Kontejnery na textil

Kontejnery na textil mů-
žete najít na 21 místech
na území sedmé městské

části. Tyto kontejnery provozuje
5 různých firem.

Coretex CZ SE:
■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická 
■ Na Maninách x Dělnická 
■ Janovského x Strossmayerovo
náměstí
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní

TextilEco:
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na výšinách

■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové

Potex:
■ U Výstaviště
■Holešovická tržnice (z ulice Ja-
teční)
■ Holešovická tržnice (před Al-
zou)

Diakonie Broumov:
■ U Studánky
■ Park hotel

Klok.tex:
■ Jateční (na soukr. pozem ku)
■ Argentinská (na soukromém
pozemku)
■ Praha – Bubny

Zdroj MČ Praha 7

Šedé nádoby na třídění ko-
vových obalů jsou určeny
na sběr plechovek a drob-

nějšího kovového odpa du. Do
kontejnerů nepatří plechovky od
barev a nebezpečných látek, ná-
doby od sprejů, a kosmetiky, ani
domácí spotřebiče.
■ U Sparty 845/2
■ Sládkova 164/2
■ Čechova 310/1
■ Nad Štolou 949/14
■ Šmeralova 137/3
■ Dobrovského 524/21
■Nad Královskou oborou 380/1
■ Kamenická 608/16
■ Umělecká 618/7
■ Kostelní 364/28B
■ Vinařská 458/1
■ Šternberkova 1350/16
■ Schnirchova 1513/12
■ U Smaltovny 1382/28
■ Tovární 1426/4

■ U Průhonu 1141/2
■ Osadní 46/41
■ Osadní 1325/18
■ U Vody 1403/1
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 539/29
■ Komunardů 1491/45
■ Přístavní 1079/29
■ Varhulíkové 1582/22
■ Na Maninách 1063/26
■ V Háji 1068/32
■ Jankovcova 864/45
■ Nad Štolou 14
■ Osadní 18
■ Přístavní 29
■ Sládkova 2
■ Šternberkova 16
■ Tusarova 29
■ Umělecká 7
■ U Průhonu 2
■ Varhulíkové 22
■ V Háji 32

Zdroj MČ Praha 7

Kontejnery
na kovové obaly
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