
Troja – Místo k zastavení na cyklotrase A2
Greenways 2012

V červnu roku 2012 dostala MČ Praha‐Troja přidělený grant od Nadace partnerství na projekt
Troja ‐ Místo k zastavení na cyklotrase A2. Záměrem projektu je instalace nových
informačních tabulí, laviček a stojanů na kola podél řeky na cyklotrase A2. V délce trasy
4,5 km jsou navržena místa k zastavení a odpočinku, která budou informovat obyvatele Troje
i návštěvníky o zajímavostech v okolí cyklotrasy. Do května roku 2013 bude nainstalováno
5 informačních tabulí, 10 nových laviček a 14 stojanů na kola.
Zastávky přispějí k dalšímu zatraktivnění trasy a nabídnou potřebná místa k odpočinku.
Informační panely poskytnou zajímavé informace o cyklotrase A2, navazujících cyklotrasách
a o trojské kotlině, její přírodě, památkách i historii.
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Cíle projektu
‐ vybudovat nový prostor pro relaxaci
‐ vytvořit nové informační body 
‐ zatraktivnění cyklotrasy A2 
‐ podpořit využívání cyklotrasy k rekreaci i ke 

každodennímu užívání 

Projekt je realizován ve spolupráci s Nadací Quido
Schwanka, Českou zemědělskou a projektem
Periurban parks, Klubem trojské historie, Občanským
sdružením Troja Trojou a pracovní skupinou pro
cyklistickou dopravu (koordinátorem Technická správa
komunikací hl. m. Prahy).

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA‐TROJA

Pojmenování jednotlivých stanovišť a stručná náplň
informačních textů
1. Trojská kotlina – ostrov uprostřed zeleně. Informační panel

o přírodním parku Drahaň‐Troja a přírodní rezervaci
Podhoří. Nové lavičky.

2. Podhoří – Informační panel o Podhoří a historických
usedlostech. Nové stojany na kola.

3. U Štěpnice – Panel o Trojském zámku, Trojském mlýnu,
pivovaru, ZOO, Botanické zahradě a vinici sv. Kláry. Nová
lavička.

4. Nové lavičky a stojany na kola.
5. U lávky – panel o původních rybářských domech Rybářské

osady a bývalém přívozu. Nové lavičky a stojany na kola.
6. U Topolů – Panel o Trojském ostrově, Holešovickém ostrově,

Císařském ostrově, slalomovém kanálu a záměru na park
vodních sportů.

7. Nové lavičky.

Na všech informačních panelech bude také stručná informace o
cyklotrase A2.

Ukázka Informačního panelu s 
rozměry vnitřní desky 100 x 150 cm.

Ukázka nového městského 
mobiliáře: lavička a stojany na 
kola.
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Mapa MČ Praha‐Troja a rozmístění nových míst k zastavení.

Celkové náklady projektu: 216 000 Kč


