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Vychází 13. 3. 2023

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Obnova Průmyslového paláce pokračuje. Výkopové práce na jeho

levém křídle se chýlí ke konci. Teď se stavaři věnují ocelovým

konstrukcím. Plné krásy by se měl dočkat v roce 2025, tedy po

dlouhých 17 letech, co jej zničil požár.

Průmyslový palác
se bude opravovat ještě dva roky

říme nýty, abychom dodrželi původní vzhled
konstrukce. Práce pak završí finální nátěr
v olivově šedém odstínu,“ dodal Čech. Nahru -
bo už je podle stavařů otryskáno téměř pět
ti síc metrů čtverečních ocelových kon-
strukcí, to je zhruba čtvrtina všech ploch
střední haly. Na zesílení konstrukcí zatím
padlo 20 tun oceli. Pro levé křídlo je pak vy-
robeno zhruba 20 procent úplně nových dílů. 

Šlendrián pod podlahou
Stále však probíhají i desítky dodatečných

destruktivních i nedestruktivních průzku -
mů, díky kterým je prověřován detailní stá-
vající stav původních částí budovy a na zá-
kladě kterých dochází k následným úpravám
projektu. Stavaři našli problém pod podla-
hou, kde jsou technologické kanály. Jejich
stávající stav je však kvůli dřívější technolo-

pokračování na straně 3
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Levé křídlo veletržního paláce zachvá-
tily plameny v roce 2008, přes deset
let se s ním nedělo nic. Až do února

loň ského roku, kdy začaly stavební práce.
Letos se stavaři soustředí na střední halu
a pravé křídlo paláce, hlavně na podlahy
a ocelové konstrukce, které tvoří hlavní páteř
celé stavby se skleněnými vitrážemi.

„V 50. letech byla velká část konstrukcí za-
kryta přestavbou dle návrhu pana architekta
Smetany, proto nyní stavba prochází řadou
dodatečných bouracích prací. Po zpřístup-
nění je částečně ocelová konstrukce nahrubo

otryskána a dochází k vyhodnocení jejího ak-
tuální stavu,“ řekl David Čech, vedoucí
projek tu ze společnosti Metrostav DIZ, která
vede konzorcium firem opravujících palác.

Nároky na nosnost původních konstrukcí
se zvýšily kvůli úspoře energií, budou při-
dány nové vrstvy, které náklady na provoz
sníží. Nutná je proto důkladná revize stavu
všech ocelových částní, což vyžaduje její
zpřístupnění. „Už nyní je jasné, že je potřeba
na některých místech určité části vyztužit,
jinde zase budou přidány celé nové prvky pro
zvýšení nosnosti, na které následně přiva-
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Sedmá městská část
dokončila rozsáhlou
rekonstrukci střechy
Základní školy
Fr. Plamínkové.
Kompletní renovací
prošla střecha hlavní
budovy a proběhly také
úpravy střechy
přístavby, kde je
umístěna jídelna.

„VPraze 7 máme krásné
školy, jejich věk však,
často i dost výrazně,

přesahuje sto let. Je proto po-
třeba věnovat jim důkladnou

péči, aby mohly co nejlépe sloužit
dalším generacím dětí. Vedle pra-
videlného rozšiřování počtu míst
ve školách a školkách se věnu-
jeme také rekonstrukcím a opra-
vám, které často nejsou tolik vi-
dět, ale pro fungování školy jsou
naprosto nezbytné. Vyměňujeme
elektrorozvody, renovujeme ku-
chyně a jídelny, opravujeme fa-
sády a pustili jsme se také do
velmi potřebných a v minulosti
často opomíjených rekonstrukcí
střech,“ uvedl starosta Prahy 7
Jan Čižinský (Praha 7 sobě)

Rekonstrukce ve školách se
Praha 7 snaží provádět přede-
vším během letních prázdnin,
aby co nejméně zasahovaly do
chodu školy, nicméně některé
náročnější prá ce, například re-

konstrukce gastroprovozu nebo
oprava střechy, vyžadují více
času a zasahují i do školního ro -
ku. U nich je tře ba velké pocho -
pení zaměstnanců školy, dětí i ro-
dičů.

„Aktuálně jsme zakončili kom-
pletní renovaci střechy ZŠ Fr.
Plamínkové, která už to skuteč -
ně velmi potřebovala. Práce zde
probíhaly od léta loňského roku
a moc děkuji škole, dětem i rodi-
čům za jejich velkou součinnost
a trpělivost. Nyní se chystáme na
rekonstrukci střechy nad jídel-
nou v ZŠ Strossmayerovo ná-
městí, kde by realizace měla začít
letos v létě. Zároveň připravu-
jeme projekt na renovaci střechy
ZŠ Letohradská, kterou bychom
chtěli uskutečnit příští rok. V ná-
sledujících letech plánujeme po-
stupné renovace střech a kom-
pletní výměny elektrorozvodů ve
všech našich školách. Střechy
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Fr. Pla-

mínkové máme hotové, v roce
2022 jsme dokončili kompletní
výměnu elektrorozvodů v ZŠ
Strossmayerovo náměstí a v ZŠ
Korunovační, v létě budeme po-
kračovat další etapou v ZŠ Tusa-
rova a začneme první etapu v ZŠ
Umělecká,“ řekla rad ní Prahy 7
pro školství a vzdělává ní Hana
Šišková (Praha 7 sobě).

Ve škole Fr. Plamínkové pro-
běhla kompletní výměna střeš-
ního pláště za nový, včetně do-
plnění krovu a jeho chemického
ošetření. Dále se uskutečnila vý-
měna klempířských, zámečnic-
kých a okenních střešních prvků,
repase ozdobných částí, vyčiš-
tění obelisků, říms a štítů a vý-
měna hromosvodu. Dokončeny
byly také úpravy ploché střechy
nad jídelnou, včetně výměny mě-
děné atiky a hromosvodu. Sou-
časně byla opravena a nově na-
třena opadávající dvorní fasáda. 

red

Střechy škol prochází rekonstrukcí
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Průmyslový palác se bude opravovat...

gické nekázni nevyhovující pro
plánované zatížení výstavním
prostorem. Proto musely být je-
jich stro py vybourány, a budou
tak vybudovány opětovně s do-
statečným množstvím výztuže. 

Obnova paláce
má podporu

Konstrukce je součástí všech
tří částí paláce – levého i pravého
křídla stejně jako střední haly
včetně jejích věžiček a před ča-
sem snesené hodinové věže,

která stále prochází renovací,
a bude trvat ještě minimálně rok.
Pokračují i renovace historic-
kých skleněných vitráží. „Udě-
lám z pozice radního ma ximum
pro to, aby se Průmyslový palác
stal výkladní skříní pomyslné
brány do Stromovky,“ řekl k to -
mu nový radní Prahy pro maje -
tek Adam Zábranský (Piráti).
Ten připomněl, že na záchraně
palá ce má velký podíl jeho
předchůd ce. „Mám radost, že už
máme za sebou dokonce první
rok stavebních pra cí, rozsáhlé
výkopové práce pod levým kříd-

lem a rozběhly se i restaurátor-
ské práce na vitrážích či věžních
hodinách,“ řekl bývalý náměstek
primátora, ny ní místostarosta
Pra hy 7 a opoziční zastupitel Pa-
vel Vyhnánek (Pra ha Sobě).

Palác se znovu otevře
Hotovo by mělo být v roce

2025, Průmyslový palác bude
jedním z největších krytých pro-
stor pro akce ve střední Evropě.
„Jsem moc rád, že celosvětové
události a celkově situace na

trhu, co se týče zdražování ma-
teriálů nebo jejich nedostatek,
nezastavily jeho dostavbu,“ řekl
Tomáš Hübl, předseda předsta-
venstva Výstaviště Praha.

Budova pochází z roku 1891,
navrhli ji architekt Bedřich
Münzberger a inženýr František
Prášil, ten stojí za dalšími kon-
strukcemi jako Petřínská roz-
hledna nebo železniční most pod
Vyšehradem. ten však v majetku
Správy železnic znač ně zchátral,
jedná se o jeho opravě. red

dokončení ze strany 1

INZERCE V7-0302

Z dobových zpráv
●Ve čtvrtek 16.10. 2008 byl v 19.13 Hasičskému záchrannému
sboru hl. m. Prahy nahlášen požár Průmyslového paláce
v areálu Výstaviště. Do likvidace rozsáhlého požáru levého kří -
dla objektu se zapojilo celkem 33 jednotek požární ochrany.

● Na místě zásahu bylo nasazeno celkem 275 profesionálních
a dobrovolných hasičů a 67 vozidel. Byla ustavena expertní ko-
mise, jejímž úkolem bude stanovit příčinu tohoto požáru.
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Doposud byla zahrada roz-
dělena úvozovou cestou
spojující Troju se Sídliš-

těm Bohnice. Vybudováním láv -
ky se nyní výrazně zvýší komfort
návštěvníků a zjednoduší pro-
hlídka celého areálu. Botanická
zahrada současně dokončuje dal -
ší významné projekty. 

„Rok 2023 bude z pohledu roz-
voje zahrady rokem skutečně

přelomovým. Propojení areálu
zahrady si troufám pokládat za
historický mezník. Oddělené čás -
ti nám dlouhodobě komplikovaly
provoz, nepohodlné to bylo ale
zejména pro naše návštěvníky.
Lávka spojující venkovní expo-
zice se skleníkem Fata Morga na
výrazně zvýší jejich komfort
a zjednoduší pohyb v zahradě.
V okolí lávky navíc připravujeme

nové expozice, které budou mít
jak relaxační, tak vzdě lávací cha-
rakter – jedná se o expozici Evo-
luce rostlin a Japonské mlžné
lesy. Rovněž bych rád upozornil,
že ještě v letošním roce dokon-
číme další projekty, které zvýší
komfort a zpříjemní pobyt v naší
zahradě. Věřím, že návštěvníci
všechny tyto změny ocení,“ řekl
ředitel Botanické zahrady hl. m.
Prahy Bohumil Čer ný.

Lávka spojující venkovní expo-
zice s areálem u skleníku Fata
Morgana je přístupná od 3. břez -
na, kdy v botanické zahradě za-
čala výstava Orchideje, poklady
vietnamské džungle, která po-
trvá do 19. března. Je umístěna
ve střední části areálu, v blíz-
kosti sousoší lam. Návštěvníci se
tak nyní velmi snadno dostanou
ke skleníku Fata Morgana, a to
jak od vstupu na par koviště od
Sídliště Bohnice, tak od vstupu
Kovárna přes Vinici sv. Kláry.
V okolí lávky budou postupně vy-
budovány nové expozice. Bota-

nická zahrada již zahájila pří-
pravu expozice Evoluce rostlin,
která návštěvníky provede vývo-
jem rostlinné říše. Další novou
expozicí budou Japonské mlžné
lesy, jež kromě prezentace ty-
pické flóry bude obsahovat i re-
laxační a vodní prvky. 

Botanická zahrada má i další
projekty. V ulici Nádvorní jde do
finále stavba multifunkčního ob-
jektu, který nabídne výstavní
sál, novou prodejnu suvenýrů,
ale také moderní zázemí pro náv-
štěvníky i zaměstnance zahrady.
Přibude relaxační zóna, přiléha-
jící k Ornamentální zahradě. Ino-
vace se dočká i Vinice sv. Kláry,
kde probíhá rekonstrukce histo-
rického viničního domku a vznik -
ne zde nový degustační prostor.
V letošním roce se také v plné
kráse představí nová expozice
Archa Bohemica, jež poukazuje
na vybrané chráněné lokality Če-
ské republiky. V přirozených
pod mínkách tu nalezly útočiště
ohrožené druhy rostlin. red

Nová lávka spojuje venkovní expozice
botanické zahrady s Fatou Morganou
Botanická zahrada v Troji pro své návštěvníky
připravila velkou novinku. Areál venkovních
expozic a areál u skleníku Fata Morgana jsou
poprvé v historii propojeny. Lávka, po níž lze
chodit z jedné části do druhé, byla otevřena
3. března při zahájení výstavy orchidejí. Fo
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Návštěvníky výstavy uví-
tají dvě originální kombi-
nézy na pozadí typického

výjevu z pouštního motoristic-
kého klání. Další předměty tvoří
celá zátiší s nádechem exotiky.
K vidění jsou ale i dvě desítky
modelů, zachycujících všechny
Lopraisovy Tatry, počínaje ma-
lými, ale pečlivě zpracovanými
papírovými modely a konče
detail ně zpracovanou větší ma-
ketou. Tomu všemu, a svými roz-
měry i celé výstavě, zdatně se -
kunduje opodál stojící skutečný
závodní speciál, mohutná Tatra
815 4x4 Puma, nejúspěšnější če-
ský sportovní automobil všech
dob, který je dnes součástí sbírek
Národního technického muzea.  

„Nápad na výstavu vznikl v ro -
ce 2019, kdy bylo Karlu Loprai -
sovi 70 let. Myšlenka vznikla tak,
že nikdy žádná výstava o něm ne-

byla a on se bránil. Myslel si, že
to nikoho po těch letech nebude
zajímat. Přátelé začali pomalu
shánět nejen názory lidí, ale
i všechny ty věci, místo, prostory,
termín. A při té příležitosti se
zjistilo, že toho zase není tolik,
kolik by bylo potřeba, a tak se
chodilo na burzy, na blešáky
a shánělo se všude možně. Až
jsme Karla Lopraise donutili
k tomu, aby se i on ponořil do
vzpomínek a do krabic, které má
doma uskladněny a je toho hez -
ká hromada,“ uvedla kurátorka
výstavy Gabriela Daniszová.

Jméno Karla Lopraise je zná -
mé nejširší veřejnosti. Ne každý
ale ví, že právě Karel Loprais byl
historicky nejúspěšnějším če-
ským a československým auto-
mobilovým závodníkem. S vo-
zem Tatra v letech 1988 až 2001
celkem šestkrát vyhrál kategorii

Národní technické muzeum
vzdává poctu legendárnímu závodníkovi 
Návštěvníci expozice Doprava v Národním
technickém muzeu mají od 1. března možnost
zhlédnout reprízu výstavy „Proč?... protože Karel
Loprais“, kterou v roce 2021 uspořádalo Muzeum
Beskyd s Karlem Lopraisem ve Frýdku Místku.
V malém výstavním prostoru, umístěném v pravé
části dopravní haly, je díky množství fotografií
ze soukromého archivu zachycen celý život
a kariéra muže neodmyslitelně spojeného se
závody Paříž-Dakar i se značkou Tatra. 

kamionů v nejnáročnější auto-
mobilové soutěži světa, Rallye
Dakar. V průběhu let 2021
a 2022 se Národnímu technic-
kému muzeu podařilo získat do
svých sbírek nejúspěšnější z Lo-
praisových soutěžních speciálů,
vůz Tatra 815 4x4 Puma, s nímž
startoval v Rallye Dakar celkem
čtyřikrát. V letech 1998, 1999
a 2001 zde s tímto vozem kate-
gorii kamionů vyhrál a v roce
2000 dojel na druhém místě. Již
v době přebírání tohoto vozu do
muzejních sbírek se pracovníci
Národního technického muzea
dohodli s kolegy z Muzea Beskyd
ve Frýdku Místku a s Karlem
Loprai sem a jeho rodinou, že
v nej bližším volném termínu us -
pořádají v dopravní expozici Ná-
rodního technického muzea re-
prízu výstavy „Proč?... protože
Karel Loprais“, kterou připravilo
Muzeum Beskyd a v létě 2021 ji

představilo ve frýdeckém zámku
svým návštěvníkům. Pražská vý-
stava v Národním technickém
muzeu potrvá do 17. září. red

Vůz ze sbírky Národního technického muzea Tatra T815 zvaný
Puma, nejúspěšnější český sportovní automobil všech dob

Cena pro vítěze Rallye Dakar,
soška beduína, kterou získal
Karel Loprais v závodě kamio -
nů v roce 1995.
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Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery jsou přistavo-
vány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Věci na vy-

hození nenoste na místo dříve,
než je kontejner přistaven. Ne-
musíte se bát toho, že když při-
jdete později ve vymezeném ča -
se, nemusí již být v kontejneru
místo.

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, jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

13. 3.
■ U Městských domů x Poupě-
tova
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

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

27. 3.
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Letohradská x U Leten. sadu

28. 3.
■ Osadní x Dělnická
■ Pplk. Sochora(proti č.p. 14)

3. 4.
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Za Papírnou

4. 4.
■ Čechova x Nad Královskou
obo rou
■ U Vody x Jankovcova

11. 4.
■ Tusarova (proti č. 5)
■Ortenovo nám. x U Pergamen -
ky č. 7

17. 4.
■U Městských domů x Poupěto -
va
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

Odpad lze odevzdat i ve sběr-
ných dvorech a ve sběrnách ne-
bezpečných odpadů. Všechny
dru hy odpadů přijímá Sběrný
dvůr hl. m. Prahy, Voctářova,
Pra ha 8, tel. 266 007 299, prov.
doba od pondělí do pát ku 8.30–
17.00 hod., v letním obdo bí do
18.00 hodin, v sobotu od 8.30 do
15.00 hod. Zdroj MČ Praha 7

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

Klokánek textil:
■ 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 plechov -

ky od barev a nebezpečných lá-
tek, nádoby od sprejů, a kosme-
tiky, 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
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Kontejnery
na kovové obaly

Do třídících nádob je nutné
použité oleje a tuky vha-
zovat pouze v uzavíratel-

ných plastových nádobách. V pří-
padě přeplnění nebo lehkého
znečištění lze oznámit stav na
telefonní číslo 770 104 933.
■ Čechova 310/1
■ Tusarova 1316/17 

■ U Letenského sadu 1296/10
■ Na Maninách 1063/26
■ Umělecká 618/7
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Heřmanova 630/34
■ Přístavní 1079/29
■ Šternberkova 1259/5
■ Poupětova 1128/22
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Kontejnery
na oleje a tuky

Do červených kontejnerů
firmy Asekol patří baterie
a drobná elektrozařízení

jako jsou například kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vyba-
vení, discmany, telefony, elekt-
ronické hračky a podobně.

Do kontejnerů nepatří televi-
zory, monitory, zářivky, úsporné

žárovky, velké a ma lé domácí
spotřebiče (jako např. ledničky,
pračky a podob ně), stejně jako
tone ry, CD, videokazety a jiná zá-
znamová media. Rozměr vhozu
je 40×50 cen timetrů. Velké spo-
třebiče ja ko televize je třeba od-
vézt do sběrného dvo ra.
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Kontejnery na drobné
elektrozařízení a baterie

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky. Zdroj Pražské služby
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