
Když jsem před několika lety

poprvé potkala manžele Ťou-

palíkovy, byla neděle ráno,

zima až praštělo a oni odmeta-

li sníh ze strmé pěšiny vedoucí

na sv. Kláru, aby pár věřících

dorazilo v klidu na dopolední

bohoslužbu. Hlas zvonu naší

romantické kaple, ať už zve na pravidelnou nedělní mši nebo

jen připomíná, že je poledne – to je pro mne a věřím, že i mnoho

občanů Troje, neodmyslitelnou konstantou, která je zde přítom-

na stejně samozřejmě jako řeka, zámek, stromy či vinice. Vlast-

ně si ani nedokážu představit, že by zvon nezvonil. Nezáleží na

tom, kdo vyznává jakého boha, pokud vůbec…, ale důležité pro

mne je, že „Klářin zvon“ v rukou pana Ťoupalíka udává věcem

jakýsi nepsaný, neměnný a uklidňující řád, rytmus. Nikomu nic

nenařizuje, nevnucuje, prostě zvoní jako vždy, protože to tak

má být.

Do našich životů vstupují neustále nové vlivy, podněty a změny.

Někdy dobré, jindy špatné. Lidé většinou změny nemají moc

v lásce. Někdy se stává, že později jsou ochotni připustit, že

mnoho zprvu nevítaných změn se nakonec obrátilo v dobré. 

Troju čeká mnoho změn a stavebních zásahů. Minulý týden jsme

zaslali připomínky k urbanistické studii Troja – Bubeneč, které

jsou k nahlédnutí na Městském úřadu. Probíhají přípravné práce

k zahájení stavby městského okruhu, který vyústí v oblasti Pelc

– Tyrolka a určitě ovlivní život v Troji. Dále se připravují dvě

významné veřejně prospěšné stavby - Ústřední čistička odpad-

ních vod na Císařském ostrově, jejíž šetrnější řešení bude pro-

jednávat nově ustavená komise. Budu zde zastupovat naše

zájmy a stále věřím, že se podaří prosadit změnu původní vari-

anty, tolik necitlivé k našemu území. Připravuje se též změna

územního plánu v souvislosti s veřejně prospěšnou stavbou

Botanické zahrady Praha, která by podle mne měla respektovat

harmonii mezi rozsáhlým územím zeleně a osobními zájmy

některých dotčených soukromých pozemků v dané lokalitě.  

Městský úřad i Zastupitelstvo se budou snažit využít všech

svých kompetencí a vlivů, aby tato neodvratná rozhodnutí zasá-

hla do našich životů a našeho území rozumně a nenásilně. Usi-

lujeme o to, aby změny nebyly krátkozrace efektivní a efektní,

ale aby v sobě měly jistou logiku, prospěšnost a nadčasovost

jako ten zvon na sv. Kláře.

Budu ráda za každý podnět, který nám pomůže v tomto složi-

tém rozhodování a prosazování našich zájmů.
maurerova@mctroja.cz
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Milí spoluobčané,

v tomhle čísle vás čeká malá novinka – původní kapitola Městský úřad informuje bude nadále rozdělen do dvou nových kapitol – Městský

úřad informuje a Zastupitelstvo informuje. Věříme, že tohle zpřehlednění vám pomůže v lepší orientaci ve zveřejňovaných informacích.

Současně s tím, počínaje tímhle číslem, již nebudou v TROJI zveřejňovány kompletní zápisy ze zasedání Zastupitelstva (ty najdete na

vývěsce či web straně ÚMČ), ale pouze program jednotlivých zasedání. Velkou pozornost také, prosím, věnujte kapitole Zeptejte se svého

zastupitele, ve které najdete téma pro budoucnost Troje velmi významné. Těšíme se na setkání s vámi při Otvírání studánek či jiné spo-

lečné akci, nebo při dalším čísle měsíčníku TROJA.

Co považuji za důležité

TROJA
Číslo: 90                                                  Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja BŘEZEN 2007

Zastupitelstvo informuje 

V úterý 13. 3. 2007 proběhlo zasedání Zastupitelstva 

MČ Praha-Troja s následujícím programem:

1. Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání 

2. Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2007

3. Stanovisko k žádosti o pořízení změny Územního plánu HMP 

na pozemcích parc. č. 1253/24, 1253/28, 1253/29 k. ú. Troja

4. Žádost o svěření pozemku parc.č. 1447/2 k. ú. Troja do správy   

Městské části Praha-Troja

5. Stanovisko měst. části k urbanistické studii Troja-Bubeneč 1. etapa

6. K informaci: 

a) k prodeji domu čp. 741 s pozemkem

b) k veřejně prospěšné stavbě Botanická zahrada

c) ke stanovení komisí Rady zastupitelstva hl. m. Prahy 

týkající se MČ Troja 

d) k doplnění odvolání proti Rozhodnutí o umístění stavby 

„Celková přestavba Ústřední čistírny odp. vod – Císařských ostrov“ 

e) k přípravě výstavby retenční nádrže 

f) k vyvěšenému záměru pronájmu objektu čp. 708

g) k návrhu povodňové ochrany Podhoří

h) informace Občanského sdružení Za naši budoucnost 

k Městskému okruhu

i) informace finančního výboru ke smluvním vztahům

s TJ Sokol Troja

7. Diskuse, závěr

Zápis v plném znění vč. usnesení je vyvěšen na úřední desce 

a uveden na stránkách MČ www.mctroja.cz v odkaze Zastupitelstvo.
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JARNÍ PRÁZDNINY V BOUDĚ „U STUDÁNKY“

Jak jsme se mohli dočíst ze zprávy meteorologického ústavu,

letošní zima byla nejteplejší za posledních 236 let. Sněhová nadíl-

ka byla vskutku skromná a obrázky dětí na lyžařských kurzech,

které místo lyžování chodí na „milované a zábavné“ procházky,

nebyly ničím výjimečným. S blížícím se termínem jarních prázdnin

klesal úsměv i těm největším optimistům, vedoucí lyžařského

kurzu pořádaného Sokolem Troja však byli klidní, kde jinde by už

měl být sníh…

Sokol Troja má jeden klenot a tím je Bouda U Studánky v Krkono-

ších. A ta patří již dlouhou řadu let o jarních prázdninách trojským

dětem ve věku od osmi do osmnácti let. Kdo by hledal televizi,

splachovací záchod, ústřední topení nebo postel s peřinami, byl by

asi překvapen. Je tam však komfort úplně jiného druhu. Třeba vlek,

který patří pouze Sokolu a je hned vedle chalupy a sjezdovka, kte-

rou si sice děti musí nepopulárním sešlapáváním nejdříve upravit,

ale pak – sláva – tam nejezdí nikdo jiný. Výcvik je zaměřen přede-

vším na lyže, ale ani snowboardy nezůstanou v obalech a i na nich

se děti učí novým kouskům. Zimních radovánek si užívají nejen ve

dne, ale ti, kteří mají sílu a chuť, jedou občas i na noční lyžování

do Pece pod Sněžkou - na Javor. Po týdnu pilování lyžařského

umění mohou děti změřit své síly v závěrečných závodech, komu

se to nepovede, má šanci i v jiných soutěžích – na ježdíkách,

v malování, při noční hře…, ale také v plavecké soutěži, když si

děti, aby si odpočinuly od lyží, odejdou zařádit do bazénu v neda-

lekém hotelu.  Jídelníček - léty návrhy a reakcemi dětí vycizelova-

ný k dokonalosti – nepostrádá oblíbené dobroty, jako jsou domácí

jahodové knedlíky nebo řízky. Kdo by si při konzumaci vzpomněl,

že rolba všechna zavazadla, tedy nejen batohy, lyže, ale i všechny

suroviny v krabicích, vyhodila jako vždy jen v zatáčce, protože dál

se dojet nedá a posledních 300 metrů do chalupy museli velcí

i malí vše vynosit. 

Když jsem, jako téměř nezávislý rodič–pozorovatel, přijela posled-

ní den na návštěvu, paradoxně mě nejvíc potěšilo, že můj syn mě

tak akorát v běhu pozdravil. Děti tu nemají na rodiče čas, zábavy

je dost a dost.

Závěrečný zhruba tříkilometrový sjezd do Pece k autobusu na

lyžích je posledním dobrodružstvím. Velký batoh s věcmi a spacá-

kem na záda, malý batůžek se svačinou do autobusu na prsa, lyže

nazout … a start. Těm nejmenším koukají často z batohů jen pře-

skáče a vršek helmy, ale i tak si to chtějí hrdě zkusit. S potěšením

jsem sledovala, jak jim ti starší pak ochotně pomáhají vstát

a zátěž odebírají. 

A tak si (s lehkým patosem a zasněním) můžeme říci, že když jsme

my byli malí, vypadal náš čas v zimě o prázdninách podobně a že

neškodí, když dětem občas nenabídneme jen to snadné pohodlíč-

ko.

Máme v Troji úžasnou výhodu. Naše děti spolu mohou trávit čas

nejen ve škole, ale i mimo ni. Není nic lepšího než vědět, že jsou

„mezi svými“, že je to baví, že se naučí dobře lyžovat, ale také se

o sebe postarat (že když jim to ale ještě tolik nejde, bude o ně

postaráno). A i když ti starší už odrostli zdejší základní škole, stále

mohou být spolu v kontaktu. 

Chci tímto tedy poděkovat skupině vedoucích pod vedením

ing. Tomáše Bryknara za starostlivou péči o naše zlatíčka.

Kateřina Kočová

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY

V pátek 24. února se konaly v restauraci Sokolovny „Sokolské

Šibřinky“. K tanci a poslechu hrál DJ –Vítězslav Rom. V maskách

přišlo 12 návštěvníků. Večer probíhal ve veselí a v pohodě.

ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 25. února uspořádal Rudla Hampl „Šachový turnaj“

v kavárničce „U lávky“. Zúčastnilo se 6 hráčů.

KARNEVAL

Ve čtvrtek 1. března se konal „Karneval pro děti“ v tělocvičně ZŠ.

Zúčastnilo se 58 dětí v krásných maskách s rodiči. Po promenádě

masek, při které každá maska dostala číslo do tomboly, si děti

zatancovaly při písničkách pro děti. Tělocvična byla plná reje

masek a rodičů, kteří pilně fotografovali dění v tělocvičně. Při

vyhlašování tomboly děti dostaly různé drobné hračky, notýsky,

míčky, balonky a cukrátka.
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VALNÁ HROMADA TJ SOKOL TROJA

Dne 1. března 2007 proběhla volební valná hromada oddílu sokol-

ské všestrannosti TJ Sokol Troja, kde byl na další tříleté období

zvolen výbor ve složení: předseda Jan Zobal, náčelník Tomáš Bryk-

nar, náčelnice Kateřina Šrámková a hospodářka Barbara Králová.

Dále byli také zvoleni delegáti na valnou hromadu Sokolu Troja

v celkovém počtu 21 členů. Během valné hromady byl představen

návrh nového loga. Nový výbor přednesl záměr co nejblíže spolu-

pracovat při realizaci sportovně-společenských akcí s MČ Troja.

Ela Filipová, Jan Zobal

TJ SOKOL PŘIPRAVUJE:

V sobotu 24. března v tělocvičně ZŠ od 9.00 do 13.00 hod. veřej-

nou akci pro ženy, s programem Aerobik, Bodystyling, Step Aero-

bik, Pilates, pod vedením lektorek Zuzany Kicovové, Jany Pištoro-

vé, Jany Šrámkové a Jitky Drdácké.

V sobotu 14. dubna proběhne v tělocvičně ZŠ Troja sokolský tur-

naj v odbíjené smíšených družstev. Družstvo musí být tvořeno 6

členy v minimální skladbě 2 od každého pohlaví. Začátek turnaje

9.00, předpokládaný konec 16.00. Startovné 300 Kč za družstvo.

Přihlášky zasílejte do 9. dubna. 

Kontakt: Tomáš Bryknar, 603 460 164, t.bryknar@volny.cz

Na sobotu 14. dubna organizujeme autobusový zájezd do Hřen-

ska. Přihlášky v sokolovně u Ely Filipové.

V GALERII U LÁVKY

OŽILY LOUTKY

Ve velice příjemné atmosféře

proběhla ve čtvrtek 1. března

2007 vernisáž výstavy Filmo-

vé a divadelní loutky známé

výtvarnice, scénaristky a reži-

sérky loutkových filmů Šárky

Váchové. Mezi účastníky verni-

sáže bylo možno najít vedle

trojské starostky i známé tváře tvůrců animované filmové a tele-

vizní tvorby. Výstavu zahájil Jan Kavan, umělkyni samu velmi vtip-

ně představil Ludvík Hess. Vernisáž doprovodil svým vystoupením

písničkář Miroslav Paleček. Krásné loutky Šárky Váchové se

návštěvníkům líbily, okouzleny byly pochopitelně děti. Přítomná

ředitelka školky Zdeňka Bejčková si na místě vyjednala návštěvu

dětí z trojské mateřské školky za přítomnosti autorky, aby se děti

od ní o loutkách dozvěděly co nejvíce. Výstava bude otevřena do

29. dubna 2007. Bohumil Kudera

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA VÁS ZVE

Duben – Měsíc naší přírody

Česká zastavení – na několika místech v areálu ZOO se setkáte

s informacemi o zvířatech naší přírody

Výstava fotografií – česká krajina Ivo Hausnera

Velká žabí trasa – výprava do neznámého světa žab

1. 4. Slavnostní zahájení 76. sezóny – Česká příroda a tradice

Oslavte s námi zahájení nové sezóny ve stylu české přírody

a tradičních řemesel od 10. 30 hodin (dudáci, Kühnův dětský

sbor, Blaničtí rytíři, atd.)

9. 4. Velikonoce v ZOO – velikonoční jarmark s pomlázkami, 

vajíčky a povídání o jaru od 11 hodin

22. 4. Den Země – poznej skokana ostronosého, obojživelníka

roku 2007, program ČSOP od 11 hodin

22. 4. Přednáška ČSOP – Ochrana obojživelníků, od 17 hodin 

ve vzdělávacím centru

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
MČ Troja ve spolupráci

s Galerií hl. m. Prahy

a panem Jaromírem Un-

grem pořádá dne 

31. 3. 2007
od 15 hodin již tradiční

Otvírání studánek.

Průvod víl a vodníků

(vítáme víly a vodníky i z řad

dospělých) se sejde na křižovatce 

Na Kovárně, odkud půjdeme nabrat čer-

stvou pramenitou vodu (hrníčky s sebou!), kterou

vzápětí oživíme fontánu v zahradách Trojského zám-

ku. Na severním nádvoří zámku bude zhruba od 16 hod.

pro všechny účastníky připraveno divadelní předsta-

vení Babice Vrbice. Dále proběhne soutěž o nejkrás-

nější masku a pro všechny bude připraveno malé

překvapení. Těšíme se na všechny „malé” i „velké”

občany Troje.
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BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ

STAVBA

Mezi trojskými občany kolují otázky týkající se Botanické zahrady

jako veřejně prospěšné stavby. Oslovili jsme proto ředitele Bota-

nické zahrady Praha a dali mu prostor k objasnění této tématiky:

Proč veřejně prospěšná stavba 

Na přelomu roku 2005 a 2006 byla ohrožena celistvost Botanic-

ké zahrady hl. m. Prahy skupinou podnikatelů, tzv. náhradních res-

tituentů, kteří podali žalobu na Pozemkový fond České republiky

z důvodu neplnění jejich restitučních požadavků a dožadovali se

vydání náhradních pozemků soudní cestou. K uspokojení svých

restitučních nároků požadovali vydání lukrativních pozemků na

území hlavního města Prahy, které jsou ve vlastnictví státu a spra-

vované právě Pozemkovým fondem České republiky. Mezi pozem-

ky požadovanými k vydání byly rovněž pozemky, na kterých se roz-

kládají stávající expozice botanické zahrady. Vydání těchto pozem-

ků by znamenalo defragmentaci území botanické zahrady v rozsa-

hu, který by se prakticky rovnal jejímu zániku. Jediným možným

řešením, jak zabránit snahám o defragmentaci území botanické

zahrady v současnosti i do budoucna, je vyhlásit Botanickou

zahradu hl. m. Prahy veřejně prospěšnou stavbou. 

Co jsou náhradní restituce?

Nárok na náhradní pozemek (náhradní restituce) získali lidé, kteří

během minulého režimu přišli o zemědělskou půdu, a tu jim při res-

titucích již pozemkový úřad nemohl z různých důvodů vydat. Jed-

nalo se zejména o pozemky zastavěné například dopravní infra-

strukturou (silnice, železnice, letiště), obytnou zástavbou (sídliště)

nebo pozemky zničené těžbou nerostných surovin. Oprávnění res-

tituenti měli nárok na vydání náhradních zemědělských pozemků.

Protože Pozemkový fond České republiky nepostupoval dostateč-

ně rychle umožnil tak skupině podnikatelů nákup restitučních

nároků od oprávněných restituentů, kteří pak uplatnili nárok na

lukrativní pozemky zejména v Praze a okolí.

Botanická zahrada jako veřejně prospěšná stavba

Návrh na vyhlášení Botanické zahrady hl. m. Prahy veřejně pro-

spěšnou stavbou Z-1919/07 vychází z usnesení Rady hl. m. Prahy

č. 0353 ze dne 14. 3. 2006 v rozsahu území vymezeném v plat-

ném územním plánu jako SO6, tedy území sloužící oddechu urče-

né naučné a poznávací aktivity. Vyhlášení botanické zahrady veřej-

ně prospěšnou stavbou zabrání do budoucna vydávání pozemků

ve vlastnictví státu formou náhradních restitucí. Ano, vyhlášení

botanické zahrady veřejně prospěšnou stavbou umožňuje vyvlast-

nění pozemků a staveb, které jsou pro realizaci botanické zahra-

dy nezbytné. Botanická zahrada má zájem o řadu pozemků, které

ke svému rozvoji potřebuje a které by ráda získala. Tyto pozemky

lze ale získat i jinými způsoby než je vyvlastnění. Vyvlastňování

pozemků a nemovitostí považuji za násilný akt, ke kterému bota-

nická zahrada nebude nucena snad nikdy přistoupit.

RNDr. Oldřich Vacek, CSc., ředitel Botanické zahrady Praha

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis nových dětí do mateřské školy Nad Kazankou v Praze 7 –

Troji se koná ve středu 11. dubna 2007 od 13 – 18 hodin a ve

čtvrtek 12. dubna 2007 od 13 – 17 hodin.

V tyto dny budou vydávány přihlášky. Vyplněné přihlášky s potvr-

zením od dětského lékaře budeme vybírat v týdnu od 23. – 27. 4.

2007. Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítě-

te. Rodiče, kteří mají zájem prohlédnout si s dětmi mateřskou

školu před zápisem, mohou přijít po dohodě: 284 690 495-6 nebo

739 536 140.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Nad Kazankou:

• Trvalé bydliště v MČ Praha – Troja

• Dítě v předškolním věku (tj. 1 rok před nástupem do ZŠ)

• Dítě s odkladem školní docházky

• Nástup matky nebo osoby pečující celodenně o dítě do zaměstnání

• Dítě s nepravidelnou docházkou

• Ostatní zájemci

Mgr. Zdeňka Bejčková, ředitelka mateřské školy

INFORMACE O ČINNOSTI O. S. TROJA TROJOU

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vás informovali o činnosti občanského sdružení Troja

Trojou, které bylo založeno v únoru 2006 a mezi jehož cíle patří

především ochrana životního prostředí v Troji,  snaha hájit zdraví

a životní podmínky obyvatel, živočichů a rostlin v Troji. Únorová

členská schůze o. s. Troja Trojou rozhodla vznést požadavek na

Úřad městské části Praha – Troja na finanční zajištění měření

exhalací na dopravně nejvíce zatěžovaných místech Troje. Dopis

byl na úřad doručen 7. 3. 2007 tak, aby finanční požadavky mohly

být zapracovány do rozpočtu na rok 2007. Občanské sdružení

Troja Trojou podalo dále 9. 3. 2007 na Odbor územního plánu

MHMP stanovisko k Urbanistické studii Troja – Bubeneč I. etapa,

kterou jste si jistě prohlédli na Úřadu městské části. Naše stano-

visko se zabývá hlavně neřešenou dopravní situací v Troji, žádostí

o citlivé pojednání protipovodňového valu, nedomyšleného řešení

parkování v Troji, dle našeho názoru nevhodného umístění retenč-

ní nádrže v obytné zástavbě v Troji a žádostí o přehodnocení

Trojský kalendář 

BOTANICKÁ ZAHRADA VÁS ZVE

7. - 29. 4. proběhne již tradiční výstava

exotických motýlů

1. - 9. 4. Velikonoce + zahájení sezóny

19. 4. Jarní cibuloviny – seznamte se 

s botanickou zahradou

21. -29. 4. Magické rostliny a zvířata – hmatová výstava

GALERIE HL. M. PRAHY VÁS ZVE

1. 4. v 15.30 hodin – Koncert v areálu Zámku – slavnostní zahá-

jení Trojské karty 2007, za účasti Ing. Milana Richtera, radního pro

kulturu, památky a cestovní ruch Magistrátu hl. m. Prahy a ředitelů

ZOO, Botanické zahrady a Galerie hl. m. Prahy – Ventova dechová

harmonie

Program: J. Rejcha – Parthia in D (Allegro moderato, Andante, Rondo)

W.A.Mozart/J.N.Vent – předehra k opeře Don Giovani, výběr árií

Ch.Gounod – Petite Symphonie (Largo – Allegro molto, Lento, 

Marciale, Finale – Allegretto)

Lektorské prohlídky Trojského zámku o odborným komentářem:

Čtvrtek 12. 4. 16.00 hodin prohlídka s Jarmilou Škochovou

Sobota 14. 4. 15.00 hodin prohlídka s Marií Dospíšilovou

Čtvrtek 19. 4. 16.00 hodin prohlídka s Jarmilou Škochovou

Čtvrtek 26. 4. 16.00 hodin prohlídka s Jarmilou Škochovou
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Tentokrát se náš dotaz týká urbanistické studie Troja – Bubeneč 

– 1. etapa. Zajímá nás, jakým způsobem se Zastupitelstvo staví

k téhle studii, jaké má k ní připomínky a jaké bude v téhle proble-

matice zastávat stanovisko. Protože je to problematika široká a pro

Troju velmi významná, požádali jsme o vyjádření jak starostku Moniku

Maurerovou, tak oba místostarosty - Ing. Arch. Václava Valtra

i Ing. Arch. Tomáše Drdáckého.

Urbanistická studie je pořizována Odborem územního plánu Magist-

rátu hlavního města Prahy jako podklad pro změnu územního plánu

z důvodu zohlednění nutných opatření v území po povodni v roce

2002.

Městská část Praha-Troja se zúčastňovala výrobních výborů během

prací na návrhu studie a ve fázi průzkumů a rozborů. Již zde uplat-

ňovala některé z následujících připomínek. Ty nebyly často plně

akceptovány a proto je uplatňujeme znovu, pokud se nám stále jeví

oprávněné.

Omezený rozsah území zahrnující pouze poměrně úzký pás podél

Vltavy nepodněcoval k celistvému pohledu na urbanistické problémy

Troje. MČ Troja také nebylo umožněno se zúčastnit  procesu vzniku

zadání celé práce, a přitom zadání má pro konečný výsledek zásad-

ní význam. Autor studie, ing. arch. Oldřich Hýsek se svým týmem, byl

často nucen právě tezemi, obsaženými v Zadání urbanistické studie,

k řešením, která postrádají z pohledu Troje, Zoo a dalších zúčastně-

ných logiku a oprávněnost.

Hlavním přínosem studie je stabilizování polohy protipovodňových

valů a návrh na odklon hlavního příjezdu do ZOO mimo trojskou

rezidenční zástavbu. Nově navržená komunikace u jižního úpatí

hrází zpřístupňuje také území věnované sportu a rekreaci. Umožňu-

je osvobodit od automobilové dopravy vlastní nábřeží Holešovické-

ho ostrova a ponechat je pro využití pěším a cyklistům. Určitou daní

za toto řešení je pak zásah do břehu jižně od areálu trojského

zámku, kde je příjezdová silnice umístěna do co nejnižší polohy opět

s cílem zachovat dnešní kvalitu výše položené pěší promenády podél

zdí zámeckého parku. Příjezd by oproti předloženému návrhu měl

být ještě prodloužen dále na západ, aby mohl být zaústěn přímo až

do areálu ZOO a nezatěžoval prostor před objektem Trojského mlýna

(sýpky), zrekonstruovaném pro obytné účely. Při projektu a realiza-

ci takové stavby bude akceptovatelné pouze citlivé trasování komu-

nikace a nadstandardní design (ne „dopravácké“ řešení se svodidly,

živičným povrchem a betonovými prvky, nýbrž s využitím tradičního

materiálu zpevňovaných navigací - lomový kámen). Případná nová

trasa silnice by měla být situována co nejníže k hladině Vltavy

a oddělena od pěší promenády zelení. Silnice by měla být o cca 4 m

pod úrovní pěší cesty. Nabízí se zároveň lepší pohledové začlenění

stoky E v současnosti vystupující v břehu mezi lávkou a ZOO nad

terén.

Zásadně nesouhlasíme s umístěním velké parkovací kapacity u vy-

ústění tunelu MO před EZÚ, navíc zdůvodňované mylnou představou

o odbavovacím místě pro ZOO v těchto místech. Je zde spíše potře-

ba se dále zabývat dopravním napojením nové komunikace k ZOO

a hledáním takového řešení, které logicky navede návštěvníky mimo

obydlenou část Troje a zabrání nevhodnému průjezdu Trojou. Navr-

hujeme parkoviště pro návštěvníky Trojské karty (ZOO, BZP, Trojský

zámek) umístit přímo do areálu ZOO.

Za vhodné nepovažujeme ani řešení zástavby proti usedlosti Pope-

lářka, kde je opět velká plocha věnována povrchovému parkovišti

obklopenému zástavbou. Výškové poměry zde umožňují řešit parko-

vání pod navrženými budovami a zachovat více plochy pro zeleň. 

Zástavba jižně od bývalé pomologické zahrady by měla být přísně

regulována výškově, aby nepřekročila 3 nadzemní podlaží. Jedná se

o prostor, kde by již v nábřežní rovině měla dominovat zeleň, nanej-

výš proložená a nepřevyšovaná střechami či římsami nízkých domů.

Jižní hranici zástavby by měla tvořit trasa stávajícího kanalizačního

řadu (pod dnešní panelovou vozovkou).

Navrhované zelené plochy  severně od hrází by měly umožnit skrýt

těleso hráze mezi stromy, pouze snad v těsném sousedství diploma-

tické čtvrti by bylo vhodnější ukončit a doplnit započaté  náměstí

drobnou zástavbou. Naopak navržená zástavba u Sokolovny se jeví

příliš intenzivní a schématická. Plocha by měla být zachována pro

sport a s větším podílem nezastavěné plochy, tak jak to odpovídá

charakteru  tradiční trojské zástavby. Skupiny objektů v kompakt-

ních blocích a další neurčité veřejné prostory mezi nimi nemají v Troji

opodstatnění ani tradici.

Považujeme za nekoncepční, aby území před osadou Rybáře, navíc

ochráněné nákladným opatřením proti povodni, bylo věnováno na

parkoviště autobusů, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu prostředí

obytné zástavby. Toto území nejstaršího osídlení Troje, které leží

v těžišti městské části na průsečíku současných a v budoucnu zvý-

razněných pěších a cyklistických tras (severojižní ze Stromovky přes

ostrov a Troju do Kobylis a východozápadní trase podél Vltavy), je

přirozeným centrem aktivit trojských obyvatel, zájmu developerů

i pohybu návštěvníků. Podél Povltavské ulice lze uvažovat o dotvo-

ření její druhé, jižní strany, neboť zde vidíme příležitost k návaznos-

ti na ulici Pod Havránkou, Sádky a propojení s dnes velmi izolova-

nou diplomatickou čtvrtí a k vytvoření nového trojského centra. To

by mohlo mít formu nepředimenzované obytné ulice s obchody, res-

tauracemi, službami i pracovišti v měřítku stávající zástavby.

poměru zeleně a zástavby ve prospěch zeleně. Věříme, že k našim

požadavkům bude přihlédnuto při tvorbě definitivního řešení. 

O dalších aktivitách sdružení Vás budeme průběžně informovat.

JUDr. Květoslava Čadská, předsedkyně výboru o.s. Troja Trojou

Kontakty na o.s. Troja Trojou : kvetoslava.cadska@seznam.cz, 

vlastabilkova@seznam.cz

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

PRAHA 7 INFORMUJE

Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH),

která je činná v obvodu Prahy 7 (a má 231 členů) se sešla na

výroční členské schůzi za účelem zhodnocení činnosti v roce 2006

a seznámení přítomných s plány na rok 2007.

V uplynulém roce proběhly dva rekondiční pobyty, a to jarní 

(29. 4. -10. 5. 2006 v penzionu Solitary v Blaninách na Českomorav-

ské vysočině – 41 zúčastněných) a podzimní (11. 9. -22. 9. 2006

v rekreačním středisku Nová louka v Albrechticích nad Vltavou – 40 zúčast-

něných). Poslední ozdravnou akcí roku 2006 byl týdenní pobyt v Podě-

bradech v penzionu Purkyně na začátku listopadu.

Všechny pobyty se velmi vydařily nejen díky dobré organizaci, ale

i díky počasí. Kromě rekondičních pobytů organizuje SPCCH spo-

lečné vycházky, návštěvy divadel, zdravotní cvičení v Domě s pečo-

vatelskou službou U Studánky 15, nebo se účastní zájezdů a cvi-

čení Sokola Troja.

Pro rok 2007 jsou opět připraveny stejné rekondiční pobyty jako

v roce 2006  a jeden sedmidenní pobyt v Poděbradech.

Ing. Jaroslav Tůma
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Parkoviště na jižní ose zámku v předpolí francouzské zahrady by

mělo být nahrazeno parkovou úpravou a ponecháno návštěvníkům,

pěším a cyklistům. Koncepčně energické řešení parkování i jeho

umístění uvnitř areálu ZOO v maximální kapacitě  umožní osvobodit

ostatní prostory od aut a opět je poskytnout lidem. Jen tak lze vyvá-

žit nutné zásahy do nábřeží a docílit výsledného přínosu ke kvalitě

prostředí. 

Holešovický ostrov by měl být věnován sportovním a rekreačním

areálům převážně na volném vzduchu bez velkých  krytých objektů

s větší plochou zeleně. Zeleň by měla v tomto území také vytvořit

svébytný celek. Nesouhlasíme proto s navrhovanými objemnými

sportovními halami, zástavba by se měla omezit na nutné klubovny,

šatny a sociální zařízení s občerstvením pro sportovce a rekreanty.

V území by měly být vytvořeny podmínky pro koncepční rozvoj

výkonnostního i rekreačního vodáckého sportu. Jeho základem je

areál UK a trojská základna. Je zde nutné vytvořit opravdu života-

schopný „olympijský“ areál s dalším, alespoň 250 m dlouhým novým

vodáckým kanálem s divokou vodou, využívajícím spádu a průtoku

Vltavy. U nového kanálu by měly být oboustranné tribuny, příchod

pro návštěvníky i sportovce a další vybavení. Jeví se proto absurdní

zachovávat v tomto klíčovém území 1 rodinný domek uprostřed sou-

kromého sadu a urb. studií jeho polohu navíc v zaplavovaném území

stabilizovat. Pro tato sportoviště  by mohla být využívána i parkoviš-

tě u ústí tunelu, ale v omezených dimenzích.

Je třeba studovat možnost tramvajové trati, propojené do Podbaby

v Praze 6. Umožní to posílit význam MHD a výhledově snížit zátěž

automobilovým provozem v Troji.

Doporučujeme větší propojení obou břehů Vltavy pro pěší a cyklisty,

nabízí se i námět na větší využití lodní dopravy a vytvoření přístaviště

nad trojským jezem na trojské straně. V souvislosti s rozvojem obyt-

ného souboru Marina v Holešovicích se dá předpokládat oživení Vlta-

vy a větší využití řeky pro soukromé a skupinové rekreační aktivity.

Koncepčně je zapotřebí se zabývat i technickou vybaveností území,

zejména kanalizací. Územím, vzhledem k blízké poloze ÚČOV, pro-

chází množství řadů. Nepřípustné je vyústění oddělovače těsně nad

vodáckým kanálem. S navrhovaným umístěním retenční nádrže před

vyhlášenou Památkovou zónu Rybáře nesouhlasíme, tato stavba

zablokuje využití cenného území, navržené umístění není nijak zko-

ordinováno s řešením na povrchu. 

Z hlediska zeleně je nutné nahlížet na území jako na rozvojový pros-

tor Stromovky, měl by se vytvořit v souvislosti  s hrázemi další výraz-

ný pás zeleně souběžný  se zelení trojských strání. Výrazná hmota

nových zelených ploch by se měla stát charakteristickým krajino-

tvorným prvkem. Pro Prahu je cenná zejména zachovaná krajinná

tvářnost Troje dávající pohled na původní krajinu, pohled z říční nivy

s lužními porosty směrem k nezastavěným stráním s vinicemi a kaplí

na návrší. 

Po pobytu v zástavbou uzavřených městských uličních prostorech je

právě toto otevření se krajiny se zelení a původními přirozenými

dimenzemi tím vjemem, který působí ono návštěvníkovo vydechnutí

a jeho libý pocit, že se osvobozuje od každodennosti a jeho duše se

zotavuje. Pro tyto stávající kvality je na Troju nazíráno jako na jedi-

nečný prostor uvnitř Prahy s velkým rekreačním a kulturním poten-

ciálem. Tuto kvalitu by upravený Územní plán hlavního města Prahy

měl podpořit, stabilizovat a kreativně rozvinout.

U příležitosti projednávání urbanistické studie Troja-Bubeneč oceňu-

jeme snahu řešit tvář Troje po výstavbě celoměstsky významných

staveb Městského okruhu a protipovodňové ochrany. Věříme, že při-

pomínky Mč Praha-Troja budou platným podkladem k revizi studie

i jejího zadání a navrhujeme vyvolat pracovní jednání za účasti

Zastupitelstva městské části Praha-Troja o nové podobě Trojské

kotliny. Zde na závěr stručně rekapitulujeme naše východiska, která

by měla být zahrnuta do výsledného závazného řešení, nově zahr-

nutého nejdříve do nové verse studie a poté do územního plánu. 

Širší vztahy

Pro uspokojivé vyřešení dopravy v Troji je třeba vyhodnotit všechny

vazby a možné přístupové cesty do Troje. Hledat nové možnosti

v MHD, pěší a cyklistické dopravě.  Představa Trojské kotliny jako

spojitého prostoru naplněného atrakcemi a zázemím pro volnočaso-

vé a rekreační aktivity vyžaduje kvalitní „vnitroareálové“ dopravní

propojení. Řeka není překážka nebo bariéra či předěl, nýbrž páteř

a jedna z komunikačních os v území. Historický vývoj jejího řečiště,

vznikající a zanikající ostrovy se výrazně podílí na geniu loci („duchu

místa“) Trojské kotliny. Snadná přístupnost těchto území z více stran

povede k plnohodnotné využitelnosti zamýšleného areálu.

Krajinný ráz

Je třeba udržet čitelnost dodnes zachovaného krajinného vymezení

Trojské kotliny dosud převážně nezastavěnými stráněmi ohraničující

kotlinu ze severu. Viniční vrch s kaplí sv. Kláry je dodnes hlavním ori-

entačním bodem v celém území, je viditelný ze všech stran, udržel si

dominantní postavení, dává měřítko okolí. Příklady realizovaných

vícepodlažních staveb u pat trojských vrchů dokumentují nevhod-

nost takových záměrů. Další zástavba, zejména zúžené části pod

Jabloňkou, vyššími a objemnějšími budovami (parkovací dům, stu-

dentské koleje, sportovní haly) znehodnotí území a bránu do Troje.

Kompozice a charakter řešení

Z kontextu vytržené, omezené řešení území chápeme jako důvod

problematického pojetí kompozice navrhovaných urbanistických

celků. V této souvislosti dává smysl ponechání starého tramvajové-

ho mostu v ose Trojské ulice a jeho transformace na pěší a cyklistic-

kou tepnu. 

Nová zástavba nad valem by měla doplnit stávající cesty, osy

a pohledy (předpolí nového mostu, ulice Povltavská, Na Kazance,

V Sádkách…). Pro historickou zástavbu Troje je charakteristické

umístění domů ve směru proudění řeky, podél komunikací a troj-

ských svahů. V přední části Troje převážně ve směru východ západ.

Nové doplnění zástavby by mělo odrážet tento způsob nenásilné

lokace objektů a dále nevkládat do území kompaktní blokovou

zástavbu typu diplomatické čtvrti.

Zeleň

Při celkovém pohledu na území se jeví přílišný podíl zpevněných

a zastavěných ploch. Dle urbanistických bilancí, uvedených ve studii,

činí podíl zeleně v řešeném území 43,8 %, tedy 34,47 ha. Navrhuje-

me aby byl zachován převážně zelený charakter území a byl zvýšen

podíl zeleně alespoň na 66,6 %, tedy 2/3 z celkové plochy území.



MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2007
Upozorňujeme všechny držitele psů starších 
3 měsíců na splatnost místního poplatku ze psů
ke dni 31. 3. 2007.
Sazba poplatku činí ročně za jednoho psa 1.500,-
Kč, za druhého a každého dalšího psa 2. 250,- Kč.
Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě
činí ročně za jednoho psa 300,- Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč. Je-
li držitelem psa poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
nebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jedno-
ho psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Poplatek uhraďte v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha – Troja,

Trojská 230/96, Praha 7 - Troja. 

Osvobozen od poplatku ze psů je:

- držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, osoba provádě-
jící výcvik psů určený k doprovodu těchto osob,

- osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,   
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní práv. předpis,
- držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních tomu určených,

- držitel psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povo-
lání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle
mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost,

- držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a držitelé spe-
ciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušná
osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,

- držitel psa převzatého z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy po
dobu dvou let od převzetí.
Úleva z roční sazby poplatku ve výši 300,- Kč po dobu 2 let počínaje násle-

dujícím rokem, je poskytnuta poplatníkovi, který nechal psa označit čipem

nebo tetováním a zaregistrovat před 1. 1. 2005.

Nárok na úlevu od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč, má
poplatník, který nechal psa trvale označit mikročipem nebo tetováním po
1.1.2005 a přihlásil se do evidence chovatelů psů v souladu s obecně závaz-
nou vyhláškou č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy.
Nebude–li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří městská část
poplatek platebním výměrem. Včas neodvedený (nezaplacený) poplatek nebo
jeho neodvedenou (nezaplacenou) část může městská část zvýšit až na troj-
násobek. 
V případě nejasností, zda máte nárok na úlevu od poplatku ze psů, se obrať-

te osobně nebo telefonicky na ekonomické oddělení (Tel. č. 284 691 121).

Romana Konrádová, ekonomické oddělení

INFORMACE OHLEDNĚ POVOLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V ROCE 2007
Úřad městské části Praha – Troja ve spolupráci s firmou IPODEC zajišťuje 
TRADIČNÍ SBĚR velkoobjemového odpadu v násl. termínech roku 2007.

SBĚR se koná ve dnech:

31. 3. až 1. 4. 
28. 4.až 29. 4. 
12. 5. až 13. 5. 
22. 9. až 23. 9 
6. 10. až 7. 10. 
10. 11. až 11. 11. 2007  

Kontejnery budou přistaveny na tradičních místech v Troji. 

Ulice - Nad Kazankou - ve dvoře ZŠ Trojská
Ulice - Sádky - naproti „Nevolova statku“
Ulice - Pod Salabkou - křižovatka  s Trojskou
Ulice - Pod Havránkou - při ústí Haltýře
Ulice - Na Pazderce - naproti domu č. 213
Ulice - V Podhoří - naproti „Octárně“
Vzhledem k tomu, že při sběru železného šrotu nejsou předpokládané kapaci-
ty naplněny, nebude tento sběr zajišťován.  

Jiří Tymich, správa majetku MČ-Troja

MÁTE ZÁJEM PŘISPÍVAT DO MĚSÍČNÍKU TROJA NEBO V NĚM 
INZEROVAT?
TROJA vychází jako měsíčník pravidelně ke konci měsíce a je možno do něj při-
spívat. Pokud budete mít zajímavý příspěvek a chcete ho redakční radě poslat,
musí splňovat následující podmínky: příspěvky je možné podávat v elektronic-
ké podobě (disketa, CD, DVD) do sekretariátu Úřadu městské části Praha-
Troja  nebo na e-mailovou adresu foitlova@mctroja.cz nebo nejlépe na e-mai-
lovou adresu dubska@mctroja.cz. Texty musí být ve formátu WORD, obrázky
a fotografie v běžných formátech jpg, pdf, bmp nebo eps.  

Inzerovat můžete za těchto podmínek:

Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent. Při vyšším počtu zájemců rozho-
duje časové pořadí objednávek. Vydavatel může odmítnout přijmout objednáv-
ku inzerce bez udání důvodu. 
Formáty textu a obrázků jsou stejné jako u příspěvků a inzeráty se podávají
na disketách, CD a DVD v sekretariátu Úřadu městské části nebo je můžete
zaslat e-mailem na adresu foitlova@mctroja.cz. Jednorázová platba za jeho
zveřejnění se platí předem.

Ceník inzerce:

celá strana 5 000,- Kč
1/2 strany - cca 20 x 14 cm 2 500,- Kč        
1/4 strany - cca 10 x 14 cm 1 300,- Kč 
1/8 strany - cca 10 x 7 cm 700,- Kč
1/16 strany - cca 5 x 7 cm  400,- Kč
1/32 strany - cca 5 x 3,5 cm        200,- Kč

Termíny uzávěrky pro příspěvky i pro inzeráty v následujících měsících r. 2007:
duben - 18.4., květen - 16. 5., červen - 13. 6., červenec - 18. 7., srpen - 15. 8.,
září - 18. 9., říjen - 17. 10., listopad - 14. 11.,  prosinec - 5. 12.

Irena Marková, tajemnice Úřadu MČ- Troja

Městský úřad informuje 
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HLEDÁME PRONÁJEM 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

V MČ TROJA

garsoniera nebo 1+1

velikost cca 40 m2

nejlépe přízemí 

se samostatným vchodem 

a sociálním zázemím.

Klidný provoz!  

informace na tel.: 728 307 512

Drahokam skleníku Fata Morgana 

– STRONGYLODON právě rozkvetl?

Tato dřevnatějící liána byla objevena roku 1838

lodním kapitánem Charlesem Wilkesem při pří-

rodovědecké expedici u ostrova Luzon. 

V přírodě se Strongylodon vyskytuje v deštných

pralesích s nadmořskou výškou do 1 000 m,

nejčastěji na březích řek, kde se pne po stromo-

vých velikánech a běžně dosahuje délky 20 m.

Květy po okraj naplněné nektarem v lese září i v noci a přita-

hují opylovače – netopýry. 

Na Červeném seznamu IUCN je Strongylodon označen jako

zranitelný z důvodu odlesňování. Ztráta opory je pro něj fatál-

ní. Rod Strongylodon obsahuje okolo 20 druhů, které jsou roz-

šířeny v jihovýchodní Asii, na Madagaskaru a na některých

tichomořských ostrovech.


