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Zápis č. 9 

z jednání Komise pro životní prostředí 

Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 10.12.2019 (začátek: 16:00 konec: 18:00 hod) 

 

Přítomni:  Tomáš Vích, Jana Kabelová, Valerie Talacko, Michaela Valentová, 

Antotnín Berdych,, Milan Smrž 

 

Omluveni:   Michal Kučera, Ing. Tomáš Oliva, Tomáš Vojtíšek, Kateřina Melzerová 

 

Neomluveni:   - 

 

Hosté přizvaní:  Petr Císařovský - sochař 

 

Zapsala:   Jitka Vondroušková 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení programu jednání 

2) Schválení zápisu z 8. jednání  KŽP dne 12.11.2019 

3) Termíny jednání KŽP na 1. pololetí 2020 

4) 7 bran k Františkánské zahradě, prezentace Petr Císařovský 

5) Solární a zelené střechy v Praze 1  

6) Zhodnocení činnosti KŽP v roce 2019 

 

 

 

 

Podklady 

- Navrhované termíny jednání KŽP: 11.2, 17.3,14.4,12.5.,9.6. 

- 7 bran k Františkánské zahradě: www.sedmbran.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedmbran.cz/
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Předseda komise zahájil jednání v 16:00. 

Přítomno 6 členů, 3 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

 

 

 
1) Schválení programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 9. jednání KŽP.  Bylo upraveno pořadí 

projednávaných bodů. Původně navrhovaný bod Akce v zeleni byl vyřazen z programu jednání. 

 

Upravený program 9. jednání KŽP byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

 

 

 
2) Schválení zápisu z 8. jednání KŽP dne 12.11.2019 

 

Zápis z 8. jednání KŽP dne 12.11.2019 byl schválen (s opravou přítomných hostů – 

Romana Ertlová nebyla jednání přítomna - vypustit ze zápisu). 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

 

 

 
3) Termíny jednání KŽP na 1. pololetí 2020 

 

Navrhované termíny: 11.2., 17.3.,14.4., 12.5., 9.6.  - vždy v úterý od 16 hodin 

 

Termíny jednání KŽP 11.2., 17.3., 14.4., 12.5., 9.6. na 1. pololetí 2020  byly schváleny. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 
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4) 7 bran k Františkánské zahradě, prezentace Petr Císařovský 

 

Podnět k projednání tohoto bodu dala členka komise Michaela Valentová. 

 

Sochař Petr Císařovský zahájil 16:20 prezentaci představením projektu 7 bran 

www.sedmbran.cz a jeho vývoje od roku 1993, kdy byla osazena první brána sv. 

Františka u vstupu do Františkánské zahrady z pasáže Světozor. V roce 2014 byla 

osazena druhá brána sv. Anežky České u vchodu z Polikliniky Palackého. Realizace 

první brány sv. Františka probíhala v době před restitucemi a nebylo vyjasněné 

vlastnictví. Rozpočet druhé brány sv. Anežky České byl 800 tisíc, Praha 1 se 

spolupodílela částkou 200 tisíc Kč, o zbylou část se podělili dva sponzoři. P. 

Císařovský upozornil na aktuální statický problém brány sv. Františka, který vznikl po 

vybudování vchodu do obchodu, kdy jedno křídlo pokleslo a brání jeho plnému 

otevření. Navrhl řešení přidělat měděná kolečka pro lepší manipulaci při otevírání a 

zavírání. Zároveň připomněl, že u bran chybí tabule vysvětlující historické události 

zobrazené v jednotlivých polích na vratech, které měly být součástí instalace včetně 

QR kódu. Třetí brána Platónská - vede na soukromý dvůr, ta má sloužit pouze jako 

reliéfní obraz, ne jako funkční brána. Čtvrtá je brána Živý kříž symbolizující strom 

života a je umístěna u postranního vchodu do hospodářské budovy františkánského 

kláštera. Pátá je brána Starého a Nového zákona - vchod klenutým obloukem ve zdi 

zahrady z postranního dvora kláštera (sousedícího s Jungmannovým nám.) do 

Františkánské zahrady. Šestou z bran vedoucí z Jungmannovo náměstí je brána Karla 

IV. Stávající dřevěná vrata jsou na hranici životnosti. Její realizace v roce 2016 

k výročí 700 let Karla IV. se bohužel nepodařila. Na tomto významném a 

frekventovaném místě Prahy 1 chybí připomínka osoby Karla IV., který Nové Město 

pražské založil a významným způsobem se zasloužil o jeho historický rozkvět, přitom 

zde doposud nikde není připomenut. Sedmou je brána Zvěstování v gotickém oblouku 

ve zdi u závěru kostela p. Marie Sněžné. V současné době je zde provizorní mřížová 

brána z 60. let. Místo je v neutěšeném stavu, který je třeba napravit. 

 

Předseda komise Tomáš Vích prezentoval vyjádření vedoucího oddělení životního 

prostředí MČP1 Zdeňka Krenka, že z hlediska funkce Františkánské zahrady by 

prioritou měla být brána Karla IV. a brána Zvěstování.  

 

Následovala diskuse a vyjádření jednotlivých členů komise: 

Michaela Valentová - 7. brána Zvěstování je v místě zanedbaného koutu brány 

v blízkosti unikátní kubistické lucerny od Emila Králíčka a komise by měla doporučit 

její osazení. Bránu sv. Františka je nutno i z bezpečnostních důvodů opravit a osadit 

vysvětlující cedule. Řád Františkánů nedisponuje financemi, kterými by projekt mohl 

podpořit. Kdyby mohla P1 poskytnout záštitu pro Platónskou bránu, bylo by snazší 

shánět sponzory a realizace by byla možná.  

Valerie Talacko - vyjádřila souhlasné stanovisko k projektu. A navrhuje brány 

realizovat postupně. 

http://www.sedmbran.cz/
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Antonín Berdych - necítí se kompetentní hodnotit výtvarné zpracování. Myšlenku 

podporuje, jeden autor - jeden styl, nebo realizovat každou zvlášť na základě 

architektonické soutěže. Přeje si opravu bran, zvláště Karlovská by měla být 

dokončena. Pořadí realizace řadit dle důležitosti, je vhodné najít sponzory a MČ by se 

měla spolupodílet. Obecně projekt podporuje a navrhuje vyzvat soukromé investory, 

aby se podíleli na zlepšení Františkánské zahrady ve veřejném zájmu. 

Jana Kabelová - hodnotí projekt kladně a doporučuje v něm pokračovat, vnímá nutnost 

opravit Platónskou bránu a navázat na to, co bylo již v tomto směru dříve 

projednáváno a rozhodnuto. 

Tomáš Vích - projekt hodnotí jednoznačně pozitivně. Hlavní problém vidí v tom, aby 

MČ P1 našla způsob financování a navázala na svá usnesení z dřívější doby a 

v projektu pokračovala dál a naplánovala na každý rok 1 novou bránu. Jako 

nejdůležitější uvedl bránu Karla IV. z Jungmannova náměstí, následně bránu 

Zvěstování a Platónskou bránu. 

Milan Smrž - se domnívá, že brány k zahradě organicky patří v jednom rukopise pro 

všechny brány. Doporučuje vyhnout se výběrovým řízením. MČ by měla mít účast na 

hledání sponzorů. Platónskou by nechal se se souhlasem majitele z druhé strany zdi 

zazdít, jelikož nikam nevede. 

 

Komise se shodla na následujících stanoviscích: 

 

 

1. Komise doporučuje opravit statiku brány Sv. Františka. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

 

2. Komise doporučuje osadit k branám vysvětlující tabule včetně QR kódu. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

 

3. Komise podporuje pokračovat v osazování dalších bran ve stejném stylu od 

stejného autora a doporučuje RMČ rozhodnout o způsobu poskytnutí záštity a 

spolufinancování z více stran. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 
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4. Komise doporučuje prioritně osadit bránu Karla IV., bránu Zvěstování a 

Platónskou bránu. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 

 
 
 

 
5) Solární a zelené střechy na Praze 1 

 

Milan Smrž navrhl tento bod na jednání komise na základě námitky, že využívání solární 

energetiky na střechách vede k dalšímu ohřevu a posilování tepelného ostrova v centru města. 

Stejný materiál chystá použít k interpelaci na zastupitelstvu Magistrátu. V mnoha případech 

aplikace solární energetiky ve městech není tato námitka relevantní. Lze použít dostupné a 

používané technologie, které naopak vedou ke snížení teploty v okolí těchto zařízení a při širší 

aplikaci by měly pozitivní vliv na celkovou teplotu ve městě. Je nutné najít soulad mezi 

životním prostředím a památkovou ochranou. Při instalacích solární termiky nebo 

fotovoltaiky nedojde ve srovnání s běžným asfaltovým povrchem k žádnému zvýšenému 

pohlcování a vyzařování tepla. Naopak dochází k odvedení solární energie do akumulace - 

otopného systému či TUV, v případě fotovoltaiky 20 %, v případě solární termiky dokonce 

60-80 %. Výnosy nejsou zanedbatelné. 

 

Z diskuse vyplynulo:  

1. vytvořit solární katastr 

2. neodmítat obnovitelné zdroje, problémy jsou technicky řešitelné 

3. téma je pro Prahu 1 obtížně řešitelné, jedná se o celoměstskou problematiku 

4. iniciovat širší diskusi s památkáři, odbornou i laickou veřejností např. v CAMPu 

 

 

Komise navrhuje prověřit možnosti esteticky přijatelného využití plochých střech pro 

solární energetiku na území MČ P1 a zejména v majetku městské části. 

 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen 

 

 

 
 

6) Zhodnocení činnosti KŽP v roce 2019  

 

Bod byl odložen na příští jednání. 
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Jednání komise bylo ukončeno v 18:00  

 

 

Zapsala:   Jitka Vondroušková, asistentka , v.r. 

 

Ověřila:   Jana Kabelová, místopředsedkyně komise, v.r. 

 

Potvrdil:   Tomáš Vích, předseda komise, v.r. 

 

Zápis sepsán:  11. 12. 2019  

předán k ověření:  12. 12. 2019 

 
 

 

 

 

 

 

Příští komise se koná dne  

11. 2. 2020 v 16:00 hod. 

zasedací místnost v přízemí Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18 


