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TROjA z Výšky
Pokud se vznesete v balónu několik desí-
tek metrů nad zem, dostanete příležitost, 
podobně jako nad mapou, vidět věci v kon-
textu a vazbách na okolí. a co je důležité 
uvědomíte si tvar terénu a prostor. Zároveň 
vnímáte nejmenší detaily domů, pavučinu 
cest, hebkost louky, bohatou paletu odstí-
nů všech barev. l Při vzduchoplavbě nad 
trojskou kotlinou bychom si uvědomili, že 
je opravdu zelenou oázou kolem řeky vy-
mezenou zástavbou Letné, Dejvic, Buben-
če, Libně, kobylis a sídlišť pražské severní 
terasy. Viděli bychom prostorové propoje-
ní a logické pokračování stromovky přes 
Císařský ostrov do troje, výšku trojských 
strání, rozsah zástavby, upravené zahrady 
a volné přírodní plochy. Viděli bychom Vl-
tavu a její břehy jak spojují troju s holešo-
vicemi, Libní a v druhém směru s osídlením 
za Podhořím a Podbabou. l Z výšky jsou 
dobře patrné hlavní proudy automobilů, 
nejbližší nádraží, stanice 
hromadné dopravy, cesty 
vyšlapané mimo vypro-
jektované chod- 
níky, koncen-
trace lidí 
a naopak 
o d l e h l é 
plochy. 

l Velice vítám záměr galerie hlavního 
města Prahy doplnit sochařskou výzdobu 
zámecké zahrady současnými plastikami 
a oživit velkoryse založenou, ale ne pří-
liš navštěvovanou východní část štěpnice. 
Bude to i další důvod k zpřístupnění zahra-
dy východní bránou, a k znovunalezení ob-
líbeného místa procházek obyvatel troje.

TROjA NA zEmi
Pohledem pod koruny stromů a do trávy 
v Přírodním parku, kolem řeky a u tabu-
lí označujících Přírodní památky spatříte 
nepořádek po táborech bezdomovců, čer-
né skládky domovního odpadu, vyvezené 
věci ze zahrad, plastové lahve, starý náby-
tek, sklo, pneumatiky i stavební materiál. 
Věřím, že nová opatření místního úřadu 
i vyhláška města přispějí k zlepšení údrž-
by a čistoty našeho okolí. l Dobré životní 
prostředí nespočívá pouze v čistotě veřej-
ných ploch. Výsledky ročního měření kva-
lity ovzduší ve dvou trojských lokalitách 
jsou alarmující. Po celou dobu (od čer-
vence minulého roku) přesahovaly oxidy 

dusíku (z výfukových 
plynů) jak limity kri-

tické pro ochranu 
rostlin 

a živočichů, tak mírnější limity pro ochra-
nu zdraví obyvatel. V praxi to v případě 
křižovatky U trojského zámku znamená 
trvale zhoršené podmínky pro vinohrad 
botanické zahrady, ochranu cenných dru-
hů v Zoo, zdraví obyvatel, ale v neposlední 
řadě i vliv na stav fasády trojského zám-
ku. tento stav nelze ignorovat a nadále je 
třeba pracovat na snížení dopravní zátěže 
v troji. l Všem, kteří se zabývají trojou 
a jejím rozvojem, zejména v souvislosti 
s tvorbou nového Územního plánu, přeji 
nadhled a potřebný odstup i vnímání „pří-
zemních“ detailů zároveň!

tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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Bod č. 2 – Výsledek hospodaření (závěrečný účet) 

městské části Praha-Troja za rok 2007

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou 

zprávu tajemnice úřadu ing. markové k závěrečnému účtu 

mč Praha -troja za rok 2007 a Zprávu mhmP o výsledku pře-

zkoumání hospodaření mč Praha -troja za rok 2007 a sou-

hlasí s celoročním hospodařením mč Praha-troja v roce 

2007, a to bez výhrad.
– usnesení č. 104 schváleno 7 hlasy

Bod č. 5 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemku 

parc. č. 1455 k. ú. Troja z vlastnictví paní marty Sirako-

vové, Čechova 478, kralupy nad Vlatavou do vlastnic-

tví Hl. m. Prahy, svěřená správa mČ Praha-Troja

jedním z prostorů, které postihuje projekt revitalizace re-

kreačních zón v troji, je území okolo přívozu v Podhoří. 

toto území by nemělo sloužit jen jako zastávka přívozu, ale 

i jako odpočinkové místo na cyklistické stezce. Pozemek pí. 

sirakovové se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. na vy-

koupeném pozemku by mč Praha-troja zřídila první z řady 

informačních center troje a stánek s občerstvením včetně 

sociálního zařízení. nedílnou součástí úpravy této lokality 

bude instalace řady laviček a stojanů na kola a také úprava 

veřejné zeleně. Zastupitelé se v průběhu diskuze dohodli na 

oslovení vybraných organizací a nadací ohledně spolufinan-

cování projektu zázemí přívozu. Po projednání zastupitel-

stvo schvaluje výše uvedený úplatný převod

– usnesení č. 107 schváleno 5 hlasy, 1 hlas proti

Bod č. 6 – informace

ÚčoV – pan starosta seznámil zastupitele se stavem projed-

návání nové varianty projektu v územním řízení

l Veřejný prostor na kovárně – dne 19. 6. proběhlo 1. plá-

novací setkání ve škole sv. čecha – setkání bylo úspěšné, 

na podzim by mělo proběhnout další setkání nad archi-

tektonickými variantami řešení prostoru

l rozšíření mŠ o 3. oddělení – bylo požádáno o stavební 

povolení, práce budou provedeny o prázdninách, v sou-

časné době probíhá výběr dodavatele

l Prodej domu čp. 741 – úřad mč Praha-troja obdržel dopis 

slunéčkových, že odstupují od koupě domu

l stav ochrany přírody v troji – vyhlášen významný krajinný 

prvek sklenářka, černé skládky – starosta opětovně vyzve 

majitele pozemků k úklidu

l Finanční výbor – ing. stavovčíková informuje zastupitele 

o tom, že finanční výbor se zabýval výší nájemného pro-

najatých pozemků a také o možnosti vykoupit část přístu-

pové cesty v Podhoří ke kapli

l obnovení koncertů u příležitosti 28. října – pan staros-

ta informoval o záměru obnovení slavnostních koncertů 

u příležitosti vzniku samostatného čs. státu

l Zastupitelé se dohodli na pokračování pravidelných stře-

dečních setkání s občany v klubu troja, počínaje 10. 9. 

každý zastupitel připraví besedu se zajímavým hostem, 

program bude zveřejněn v září v časopise troja

Na závěr poděkoval pan starosta své asistentce Kláře Foitlové 

za dobrou spolupráci a popřál jí hodně úspěchů v dalším ži-

votě. Všichni přítomní zastupitelé ho následovali.

Pan starosta skončil zasedání ve 20.05 hod.

Úplný text zápisu je na www.mctroja.cz

ing. arch. tomáš drdácký, starosta

Ze Zápisu Z 20. Zasedání Zastupitelstva MČ praha-troja 

konaného dne 24. 6. 2008

Množství oxidu dusíku
(nQ2 v µg/m3) v ovZduší v troji Za rok
(Červenec 2007 – Červen 2008)

MěStSká ČáSt PRaha-tROja
ve SPOLuPRáCi S GaLeRiÍ hL. M. PRahy

a PaNeM jaROMÍReM uNGReM

Si váS dOvOLujÍ POzvat 

Na tRadiČNÍ OSLavu vÍNa

TROJSKÉ
vinobraní
v NeděLi 14. zářÍ 2008

v aReáLu tROjSkéhO 
záMku
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Úřad MČ iNFORMuje

hlavní město Praha má čistotu města jako 
svou prioritu, proto vydalo některé vyhláš-
ky a opatření, se kterými Vás v tomto člán-
ku seznámíme.
1. července 2008 nabyla účinnosti obecně 
závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. Pra-
hy o udržování čistoty na ulicích a jiných 
veřejných prostorách (vyhláška o čistotě).

V tomto novém právním předpisu hl. 
m. Prahy, který nahrazuje již zastaralou 
vyhlášku o čistotě na území hl. m. Prahy 
z roku 1980, je upraven výklad pojmu zne-
čišťování ulic a jiných veřejných prostran-
ství a příkladný výčet nejčastějších případů 
znečišťování na území hmP, vycházející 
z praxe zajišťování čistoty na ulicích a ve-
řejných prostranstvích. veřejným pro-
stranstvím se pro účely vyhlášky rozumí: 
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory pří-
stupné každému bez omezení, tedy slou-
žící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.

Za znečištění ulic a jiných veřejných pro-
stranství jsou považovány např. odhozené 
odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýka-
ček a zbytků potravin, krmivo pro zvířata, 
odpad z údržby zeleně a také plakáty a re-
klamy umístěné mimo plochy k tomu urče-
né. toto ustanovení neřeší problematiku 
grafitti, neboť ta se týká spíše veřejného 
pořádku než čistoty a řeší ji ustanovení § 
257 b) zákona č. 140/1961 sb., trestní zá-
kon, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
zde není řešena ani problematika schůd-
nosti a sjízdnosti, protože sníh a náledí ne-
lze považovat za znečištění. Problematiku 
schůdnosti místních komunikací řeší obec-
ně závazná vyhláška hlavního města Prahy 
č. 39/1997 sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti 
místních komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů v přenesené působnosti, ve které 
je vymezen rozsah, způsob a časové lhů-
ty pro odstraňování závad ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic (§ 27 odst.6 zákona č.13/1997 sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů).

Vyhláška dále stanovuje zásady za-
jišťování udržování čistoty: kdo veřejné 

péČe o životní prostředí
z ankety, která probíhala na jaře letošního roku, vyplynulo, že mnoho 
občanů trápí vzhled a péče o veřejná prostranství a čistota městské čás-
ti. S tím nedílně souvisí i likvidace odpadů – černé skládky, tříděný sběr 
komunálního odpadu, umístění sběrných nádob na směsný odpad apod. 
Protože je to i naším zájmem, chceme postupně zlepšovat péči o zelené 
plochy, o čistotu chodníků a komunikací a tím o vzhled městské části. 
jako součást hl. m. Prahy musíme dbát na dodržování systému města, 
který je upraven obecně závaznými vyhláškami. a také sami realizujeme 
nebo máme připravená opatření, která by měla zvýšit pořádek a zlepšit 
vzhled městské části.

prostranství znečistí, bude povinen jej ne-
prodleně uklidit. Další povinnosti ukládá 
provozovatelům různých akcí, dopravcům 
Pražské integrované dopravy, vlastníkům 
uličních stromořadí atd. Vyhláška nově 
ukládá povinnost i vlastníkům objektů, 
jejichž stálé stanoviště sběrných nádob je 
umístěno na pozemní komunikaci. V době 
blokového čištění musí vlastník objektu 
odstranit sběrné nádoby z pozemní komu-
nikace. Pokud tak neučiní, může mu být 
uložena pokuta. navíc je každý povinen 
chovat se tak, aby nebránil či neznemož-
nil udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství (§ odst. 1 písm. b) vyhlášky. 

dodržování vyhlášky budou kontro-
lovat městští strážníci v rámci své běžné 
činnosti. Za porušení lze uložit na místě 
blokovou pokutu až 1 000 korun, v pří-
padném přestupkovém řízení může postih 
za přestupek dosáhnout 1000 až 30 000 
korun (podle zákona o přestupcích). až 
jeden milion korun ale může hrozit pod-
le zákona o hl. m. Praze právnické osobě 
nebo podnikateli, který při výkonu své 
podnikatelské činnosti znečistí veřejné 
prostranství.

ČiSTOTA NA CHOdNíCíCH  
A V OkOlí SEPARAČNíCH míST 
Pravidelné čištění chodníků mechanizací 
bylo v minulých letech předmětem kri-
tiky, proto jsme od něj upustili. Rádi by-
chom zajišťovali pouze jednorázový úklid 
chodníků včetně odstranění náletů a trá-
vy. O pravidelný úklid chodníků bychom 
chtěli požádat majitele všech přilehlých 
nemovitostí. Na trojské ulici můžeme 
názorně vidět, který majitel nemovitosti 
chce mít i před svým domem čisto a komu 
je to jedno. Samozřejmý by měl být úklid 
po záboru chodníku, ať již kvůli stavební 
činnosti nebo z jiného důvodu.

Čistotu chodníků nám hodně kazí psí 
exkrementy. v ustanovení § 3 odst. 3 vy-
hlášky o čistotě je stanovena povinnost 
neprodleně odstranit výkaly zvířete z ulic 
nebo z jiných veřejných prostranství. tuto 
povinnost mají osoby, které jsou vlastníky 
nebo držiteli zvířat nebo osoby, které mají 
zvířata ve své péči. abychom umožnili 
majitelům psů snadný úklid, obnovíme od 

1. 8. 2008 instalaci košů na psí exkremen-
ty. Instalováno bude 19 košů po celém 
území městské části, které budou denně 
obsluhovány. doufáme, že koše nebudou 
sloužit jako klasické odpadkové koše.

jako jistý nedostatek cítíme také malý 
počet odpadkových košů. hl. m. Praha při-
pravuje komplexní systém nakládání s od-
padkovými koši. v současné době je v troji 
rozmístěno 22 odpadkových košů, jejichž 
vyvážení hradí Pražské služby a. s.. Máme 
v úmyslu zvýšit počet košů, ale jejich ob-
sluhu již musí městská část sama hradit. 

PéČE O zElEň
V letošním roce jsme v rámci grantového ří-
zení zadali péči o plochy proluk spojujících 
ulice trojská a nad kazankou a u tramvajo-
vé zastávky trojská firmě FokUs Praha, o. p. 
s., a údržbu zbylých ploch, které jsou nám 
svěřeny do správy (těch je mizivé procento) 
a ostatních ploch např. podél komunikace 
nová trojská, stezky Quido schwanka, za-
dáváme. Finanční prostředky na údržbu 
zeleně dostáváme jako podíl na rozpočtu 
hl. m. Prahy. komunikujeme i s ostatními 
vlastníky pozemků – Povodí hl. m. Prahy, 
tsk, Botanická zahrada Praha, soukromí 
vlastníci – a vyzýváme je ke zlepšení péče 
a vzhledu. Přestože hl. m. Praha zajišťuje 
likvidaci černých skládek na pozemcích hl. 
m. Prahy, zůstávají na našem území lokality, 
které jsou zanedbané. městská část může 
podle § 29 zákona č. 131/2000 sb. o hlav-
ním městě Praze fyzické osobě, která neu-
držuje čistotu a pořádek na pozemku, kte-
rý užívá nebo vlastní, uložit pokutu až 100 
tisíc kč, právnické osobě až 1 000 000 kč. 
Zatím jsme vlastníky pozemků k odstranění 
nepořádku pouze vyzývali, pokud nedojde 
k nápravě, přistoupíme k sankcím.
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kOMuNáLNÍ OdPad  
(dále jen “odpad”) se třídí na následující složky:
a) papír a lepenka b) sklo c) plasty d) objemný odpad 
e) nebezpečný odpad f) směsný odpad.
na území městské části Praha -troja je organizován 
i tříděný sběr nápojových kartonů., biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad).

Místa určená pro odkládání odpadu jsou:
a) sběrné nádoby pro směsný komunální odpad, umís-
těné v souladu se zvláštními předpisy v domovním vy-

bavení nebo v kontejnerovém stání 
b) sběrné nádoby modré barvy na papír a lepenku, sběrné nádoby žluté barvy na plast, 
zelená a bílá sběrná nádoba na sklo, oranžové víko a antracitová sběrná nádoba je 
určena pro odkládání nápojových kartonů, 
c) sběrné dvory města – pro mč troja je nejbližší sběrný dvůr ve Voctářově ulici, Praha 
8, kompostárny a jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých složek 
odpadu,
d) speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad, umístěné v souladu se 
zvláštními předpisy 

Místa určená a zajištěná pro odkládání NebezPeČNéhO OdPadu jsou:
a) sběrné dvory města a stabilní shromažďovací místa nebezpečného odpadu,
b) zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajištěn sběr a svoz nebezpečného odpadu – 
v troji v tomto roce ještě 8. října v Podhoří 18.10–18.30 hod a na křižovatce trojská x 
Pod havránkou 18.40 – 19.00 hod. 
c) lékárny, v nichž město zajišťuje sběr léků a rtuťových teploměrů,
d) občané mohou vhazovat do speciálních červených kontejnerů baterie a monočlán-
ky na úřadech městských částí a v budovách magistrátu hlavního města Prahy, děti 
mohou využít červené kontejnery na všech základních školách a na všech středních 
školách všech typů (jde o zpětný odběr vybraných výrobků, který na své náklady zajiš-
ťuje společnost eCoBat na základě dohody o spolupráci s hl. m. Prahou) 

Odkládání odpadů mimo místa k to- 
mu určená vyhláškou o odpadech je 
zakázáno! Pokud fyzická osoba odloží 
odpad vedle sběrné nádoby (kontejne-
ru), není původcem takto odloženého 
odpadu hlavní město Praha a nelze zajis-
tit jeho odklizení na náklady města nebo 
svozové společnosti (Pražské služby, a. s., 
iPoDeC – čisté město, a. s., aVe CZ od-
padové hospodářství s. r. o., komVaG,  
podnik čistoty a údržby města, a. s.).

každé porušení povinností stanovené 
pro fyzickou osobu vyhláškou o odpa-
dech (odložení odpadu mimo místa ur-
čená) je přestupkem dle ustanovení § 46 
odst. 2 zákona č. 200/1990 sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů a může 
jí být úřadem městské části Prahy 1 – 57 
uložena pokuta až do výše 30 000,– kč.

Fyzické osoby oprávněné k podniká-
ní a právnické osoby jsou také původci 
odpadů a jsou povinni zajistit řádné 
nakládání se všemi druhy odpadů, kte-
ré produkují (tedy nejenom s odpadem 
skupiny 20 katalogu odpadů) a ani uza-
vření smlouvy s hl. m. Prahou nebo zpro-
středkování prostřednictvím vlastníka 
objektu nezbavuje původce povinnosti 
plnit všechny povinnosti uložené původ-
cům odpadů v § 16 zákona o odpadech – 
tedy zejména vést průběžnou evidenci 
odpadů a plnit ohlašovací povinnost, za-
jistit přednostní využití odpadů, odpady 
převádět do vlastnictví pouze osobám 
oprávněným k jejich převzetí dle zákona, 
shromažďovat odpady utříděné dle dru-
hů a kategorií, zabezpečit odpady před 
jejich nežádoucím únikem, nakládat s ne-
bezpečnými odpady pouze se souhlasem 
oŽP mhmP pokud již nemá na tuto čin-
nost souhlas dle § 14 zákona.

Při porušení povinností původce může 
uložit orgán obce v přenesené působnos-
ti fyzické osobě oprávněné k podnikání 
nebo právnické osobě, která využívá sys-
tém zavedený obcí pro nakládání s komu-
nálním odpadem bez písemné smlouvy 
s touto obcí nebo která nemá zajištěno 
využití nebo odstraňování odpadů v sou-
ladu se zákonem, pokutu do výše 300 ti-
síc kč (§ 66 odst. 1 zákona).

Proto touto cestou vyzýváme všechny majitelé 
pozemků, ze kterých vzrostlá zeleň zasahuje do 
chodníků a komunikací a brání volnému průchodu, 
průjezdu nebo dobré viditelnosti, aby tuto zeleň 
ostříhali a dále dbali na její údržbu.

Před rokem 1. 7. 2007 nabyla účinnosti další obecně závazná vyhláška č. 5/2007 sb. hl. 
m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy 
a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Fyzické osoby, které produkují jednotlivé 
složky odpadů v domácnosti, odkládají jednotlivé složky odpadů do sběrných nádob 
(kontejnerů). na směsný komunální odpad je určena antracitová sběrná nádoba (kon-
tejner), kterou pro nájemce a vlastníky bytů zajišťuje správce (vlastník) objektu. 

Pro OBjEmNý OdPAd jsou pravidelně přistavovány velkoobjemo-
vé kontejnery, do kterých lze zdarma odložit vysloužilý nábytek 
z domácnosti – skříně, židle, stoly, koberce apod. V mČ Praha-Tro-
ja budou velkoobjemové kontejnery přistaveny 20. 9. – 21. 9., 25. 
10. – 26. 10. a 15. 11. – 16. 11. 2008 na tradičních místech ve 
dvoře zš Trojská, v ulici Sádky, 
Pod Salabkou, Pod Havrán-
kou, Na Pazderce a V Podhoří 
proti vjezdu do objektu BzP. 
Nábytek také zdarma odebe-
rou na všech deseti sběrných 
dvorech hl. m. Prahy.
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Výzvu odboru ochrany prostředí magistrá-
tu hl. m. Prahy k umístění sběrných nádob 
na komunikacích a veřejných prostran-
stvích otiskujeme v plném znění.

popelnice 
a kontejnery 
v ulicích Mají 
odZvoněno!
V souladu s Programovým prohlášením 
rady hlavního města Prahy pro volební 
období 2006–2010 se hledají nové způso-
by, jak zvyšovat čistotu na pozemních ko-
munikacích a veřejných prostranstvích na 
území hlavního města. jednou z priorit je 
umístění sběrných nádob mimo pozemní 
komunikace a veřejná prostranství tak, aby 
nepovolané osoby nemohly manipulovat 
s obsahem sběrných nádob, nedocházelo 
k odkládání odpadů v okolí sběrné nádoby 
a k poškozování sběrných nádob. dalším 
významným důvodem pro umístění sběr-
ných nádob do objektu vlastníka jsou ne-
příznivé povětrnostní klimatické podmínky, 
jako byla např. vichřice emma, při které 
některé sběrné nádoby neumístěné v ob-
jektech poškodily zaparkovaná auta.

Pro zacházení s odpadem platí na úze-
mí Prahy následující legislativa a starají se 
o ně následující společnosti.

Vlastník objektu (fyzická osoba, práv-
nická osoba – bytová družstva, společenství 
vlastníků) má povinnost umístit sběrnou 
nádobu v souladu s ustanovením § 6 písm. 
b) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. 
hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy 
a systém nakládání se stavebním odpadem 
(vyhláška o odpadech), do domovního vy-
bavení v souladu se zvláštními předpisy (čl. 
50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 sb. hl. m. 
Prahy, o obecných technických požadavcích 
na výstavbu v hlavním městě Praze, zákon 
č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů).

na území hl. m. Prahy zajišťují svoz ko-
munálního odpadu svozové společnosti za-
pojené do systému města – Pražské služby, 
a. s., iPOdeC – Čisté město, a. s., ave Cz 
odpadové hospodářství, s. r. o., kOMWaG, 
podnik čistoty a údržba města, a.s.

svoz směsného komunálního od živnost-
níků a podnikatelů zajišťují mimo jiné spo-
lečnosti a.S.a., spol. s r. o., MikaPa plus, 
s. r. o., ReMONdiS, spol. s r. o., aSP služby, 
spol. s r. o., vaN GaNSeWiNkeL, a.s., České 
sběrné suroviny, a. s., RuMPOLd s. r. o. 
Žádná svozová společnost nemá tzv. vý-
jimku s umístěním sběrných nádob na 
směsný komunální odpad mimo domovní 
vybavení.

V současné době proto některé svozové 
společnosti vyzvaly živnostníky a podni-
katele, jejichž sběrné nádoby jsou umís-
těny na pozemní komunikaci nebo na ve-
řejném prostranství na území Prahy bez 
písemného povolení silničního správního 
úřadu Úmč Praha 1 – 22 (dále jen „úřad“), 
aby sběrné nádoby umístili, stejně jako 
vlastník objektu, do domovního vybavení 
nebo kontejnerových stání. Pokud nemají 
povolení úřadu, porušují ustanovení § 25 
zákona č. 13/1997 sb., o pozemních ko-

munikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Porušením zákona je 
spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo 
správní delikt (právnická osoba), protože 
užívají v rozporu s ustanovením § 25 odst. 
1 silnici nebo místní komunikaci jiným 
než obvyklým způsobem nebo k jiným 
účelům, než pro které jsou určeny, anebo 
nedodrží podmínky stanovené v povolení 
zvláštního užívání (§ 25 odst. 2 zákona). 
Za tato porušení může být úřadem ulo-
žena pokuta.

žádáme vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité zjednání 
nápravy tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, popelnice) bude odstraněna z chodníků 
a ulic na území hl. m. Prahy v souladu s platnou legislativou.

Odbor ochrany prostředí Magistrát hlavního města Prahy

likVidACE BiOOdPAdu
na základě kladných výsledků pilotního projektu sběru bioodpadu pomocí velkoobje-
mových kontejnerů v závěru roku 2007 je i v roce 2008 zajištěna služba odevzdání ob-
jemnějšího bioodpadu z údržby zahrad do velkoobjemových kontejnerů. kontejner 
označený cedulí „bioodpad“ bude přistaven 8. 11. 2008 od 9.00 do 11.00 hodin ve 
dvoře zš Trojská v ulici Nad kazankou.
na podzim roku 2007 proběhlo dotazníkové řízení k zavedení tříděného sběru odpadu 
ze zahrad a z domácností pomocí speciálně provětrávaných nádob – kompostejnerů, 
kdy odpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, 
které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu. na základě této dotazníkové akce 
společnost Pražské služby, a.s. nabízí občanům hl. m. Prahy sběr a odvoz biood-
padu 1 x za 14 dní v době vegetačního období od 1. 4. do 30. 11. Aby mohla 
být tato služba v městské části zavedena, je třeba, aby ji požadovalo alespoň 
50 obyvatel. městská část Praha-Troja je zahrnuta do území, kde by se služba 

mohla zavést ihned, pokud bude o ní zá-
jem. do této doby požádali o tuto službu 
v Troji pouze 4 občané. Roční poplatek za 
tuto službu je 412 kč za 120 l kompostejner 
nebo 714 kč za 240 l kompostejner.

Další informace můžete získat na interneto-
vých stránkách magistrátu hl. m. Prahy 
http://envis.praha -mesto.cz
také na www.psas.cz nebo 
v po–pá od 8 do 18 hodin 
na tel. č. 284 091 888.

ing. irena Marková
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živOt v tROji

trojské vinice  Ozdobou troje jsou nepochybně vinice nad 
trojským zámkem a zoologickou zahradou. je to připomínka dávné doby, 
kdy byla vinicemi obkroužena celá Praha. n vrcholný rozvoj vinařství v Pra-
ze a okolí nastal v období od vlády vladislava jagellonského do vlády Rudolfa ii. 
tehdejší poměry a problémy je možné vyčíst z nařízení královských a ze „snešení“ 
vinařů Prahy a okolí. dne 21. července 1497 vydává vladislav nařízení, v němž se ho-
voří o pravomoci perkmistrů pražských na Starém, Novém i Menším městě Pražském 
i na hradčanech a na vyšehradě. král napomíná, aby všechny vinice byly zapsány 
v knihách perkmistrovských a to podle jednotlivých viničních hor a každá vinice byla 
opatřena číslem, které třeba při prodeji vinice nebo dědictví uvádět. ten kdo by nedal 
vinici zapsat, nesmí víno z ní prodávat v Praze. je to v evropě vůbec první nařízení 
o zdravotní kontrole, jakosti a nezávadnosti vín pro lidské zdraví, která byla nařízena 
královským dekretem. n Čestné místo v pražské oblasti zaujímají trojské vinice, které 
jedině vydržely přes veškerou nepřízeň hospodářských poměrů ve vinařství a zůstaly 
jako relikt nařízení karla iv. o výsadbě vinic do vzdálenosti tří mil okolo Prahy. Perk-
mistrovský úřad pro vinice okolo Prahy byl zrušen v roce 1848. v jeho 39 perkmis-
trovských pozemkových knihách uložených v listovním úřadě v karlíně byl nejstarší 
zápis datován rokem 1398. n Poslední vzepětí k obnově českého vinařství procházelo 
pod vlivem vlastenecké obrody v druhé polovině 19. století, kdy obnovovali vinice na 
vyhlášených místech hlavně šlechtické rody, nájemci větších statků, obchodníci vínem 
a někdy i majetnější měšťané. výsledky tohoto snažení měla ukázat kolektivní účast 
vinařských hospodářství na všeobecné zemské výstavě v Praze pořádané roku 1891. 
tam vystavovalo 31 majitelů či nájemců vinic, čtyři z nich měli své vinice v okolí Prahy, 
ostatní byli většinou z Mělníka. n Mezi pražskými vystavovateli byl i a. kafka, ob-
chodník vínem z Prahy a nájemce panských vinic v troji. ve spisku o českém vinařství, 
vydaném u příležitosti jmenované výstavy jsou pod okresem karlín uvedeny vinice 
v troji a ve vysočanech, kde se převážně pěstovaly odrůdy Ryzlink rýnský a burgund-
ské modré, pak Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Chrupky a tramín. n hrozny těchto 
odrůd se zpracovávaly dohromady buď na bílé nebo červené víno. vína byla nazvána 
podle obcí: trojské a vysočanské. většina vinic měla polohu jižní nebo jihozápadní 
a nalézaly se v nadmořské výšce kolem 190 m n. m. Půdy byly břidličnaté nebo i opu-
kové. v roce 1885 je uvedena plocha všech vinic okolo Prahy 48 ha a průměrný výnos 
v tomto roce 10,12 hl. na hektar vinice. Nízký výnos je odůvodňován tím, že většina 
vinic je zatím mladých a nedávají plnou úrodu. n v současné době přetrvávají v troji 
vinice: Sv. klára a Salabka. vinice sv. kláry byla kdysi  majetkem Šternberků a pří-
slušela k trojskému zámku. Poslední soukromý majitel zámku statkář Svoboda vinici 
v roce 1908 zrušil pro nerentabilní hospodářské výsledky. byla obnovena v roce 1948, 
kdy se území dostalo do správy tehdejšího společného podniku Sady, lesy, zahrad-
nictví města Prahy. Nyní je pod správou botanického ústavu. vinice Salabka bývala 
klenotem zemědělského hospodářství Quido Schwanka. byla též obnovena stejným 
podnikem jako vinice sv. kláry. n teplé mikroklima pražské kotliny je pro pěstování 
vinné révy zvláště příhodné. bohužel Praha zastavěla nejvýznačnější viniční polohy 
kamenným mořem budov a pohřbila tak veškerý zájem o vinice a vinařství. Pražané si 
zvykli na konzum importovaných vín, jmenovitě levných, což (stejně jako ve středo-
věku) tlumí snahy o obnovu českého vinařství. 

S využitím materiálu Prof. ing. viléma krause, CSc.                                                        bok

návštěva
Ministra

ve čtvrtek 19. června vpodvečer navštívil 
trojský dům spokojeného stáří místopřed-
seda vlády a ministr práce a sociálních 
věcí Petr Nečas. jeho návštěvu zajistili a 
připravili trojští zastupitelé jiří kořenský 
a Václav Valtr. Uvítání byli rovněž přítom-
ni starosta tomáš Drdácký a trojský zastu-
pitel, předseda sociální komise, jaroslav 

Bejček. ministr nečas se seznámil s pod-
mínkami, které mč troja vytvořila v Domě 
spokojeného stáří pro jeho obyvatele. Vy-
jádřil se o nich velmi pochvalně. nahlédl 
i do jednotlivých bytových jednotek a 
neformálně si popovídal s jejich obyvatel-
kami. setkání s trojskými občany v Gale-
rii u Lávky bylo zakončeno besedou, ve 
které místopředseda vlády odpověděl na 
konkrétní dotazy přítomných, týkající se 
především současné i budoucí sociální po-
litiky vlády.

živOt Na OStROvě

trojský kůň stále řehtá
V neděli 22. července uběhl rok, co byla na Císařském ostrově 
u mostu před vstupem do stromovky umístěna replika slavné-
ho trojského koně. Unikátní dřevěná stavba je dílem výtvarníka 
ivana nacvalače, který veškeré náklady hradil z vlastních zdrojů. 
Práce na replice trvala čtvrt roku. na koně dlouhého 11,7 metrů, 
vysokého 6 metrů (k uším dokonce 9,5 metru) bylo použito 12 
kubíků dřeva. stejně jako jeho starověká předloha je i tento kůň 
mobilní. Váží 6,5 tuny a utáhne ho 32 silných mužů. Útroby koně 
i jeho okolí slouží jako zdarma přístupný výstavní prostor, ve kte-
rém je v současné době prodejní výstava obrazů 
a objektů ivana nacvalače. kromě 
toho si pod břichem koně můžete 
objednat i malé občerstvení. 

bok

Foto © B. Kudera
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tROjSkÝ kaLeNdář

Zájezd 28. června 08 do krásného nového města nad 
metují se vydařil. Účast byla 42 osob.

navštívili jsme zámek, park a někteří vystoupili i na věž 
zámku, kde je rozhled do krajiny. nové město bylo založeno 
již v 15. století, původně dřevěné, které celé vyhořelo a potom 
bylo postupně dostavěno do nynější podoby. Zámek byl několi-
krát přestavěn. Původně byl ve slohu gotickém, další majitel ho 
přestavěl do slohu renezančního a poslední úprava byla do ran-
ného baroka. Prostory zámku jsou nadherné, malované stěny a 
stropy, některé vykládané, mohutné lustry a zajímavý nábytek 
jsou pastvou pro oči.

Potom jsme odjeli do údolí podél řeky metuje, přírodní 
rezervace „Peklo“, kde jsme obědvali a každý si udělal krátkou 
procházku údolím.

Další cíl bylo město Dobruška – rodné města F. L. Věka. na 
náměstí stojí jeho socha. shlédli jsme rodný domek s krámkem 
a původním starobylým inventářem. někteří opět vystoupili na 
věž kostela s výhledem do okolí. ochutnali jsme místní zmrzlinu 
a odjížděli směrem k domovu přes opočno, kde jsme se krátce 
zastavili u zámku a navštívili místní restauraci na kávu a další 
zmrzlinu. Do Prahy jsme dojeli po 19 hod. 

alžběta Filipová

Zprávy tj sokol troja

všem zájemcům o cvičení, že po prázdninách zahájíme opět pra-
videlné cvičební hodiny, u dospělých od 1. 9. 08, dětské skupiny 
o týden později t.j. 8. 9. 08. Rozvrhy cvičebních hodin budou 
včas vyvěšeny v tělocvičně a na nástěnkách  mČ Praha-Tro-
ja, v sokolovně a ve školce. Cvičební hodiny budou stejné u všech 
složek jako v prvním pololetí, až na jednu změnu u cvičení mlad-
ších a starších žákyň, které spojíme se cvičením mladších a star-
ších žáků, aby mohli využívat nářadí ve velké tělocvičně. Program 
cvičebních hodin bude zaměřen na sportovní gymnastiku a hry. 
tím rušíme cvičení žákyň ve středu od 18-19 hod. v malé tělocvič-
ně. Žákyně, které budou mít zájem o aerobik, mohou chodit na 
cvičení aerobiku v pondělí a ve středu od 19-20 hod. tuto změ-
nu řešíme z důvodu malé účasti žactva od první do osmé třídy a 
abychom dětem poskytli všestranné cvičení s využitím veškerého 
nářadí, které máme k dispozici. Ve spojené cvičební hodině bude 
cvičitelka pro žákyně a cvičitel pro žáky, rozcvička bude společná. 
Doufáme, že toto řešení bude úspěšné. 
těšíme se na setkání ve cvičebních hodinách v září. 

Za sokolskou všestrannost alžběta  Filipová
tj Sokol troja, trojská 171a, 171 00 Praha 7, tel: 233 540 306, 

e -mail: tj -sokol-troja@volny.cz

sokolská všestrannost oznamuje

živOt v tROji druhá Část výstavy

Ve čtvrtek 26. června navečer proběhla 
vernisáž druhé části výstavy z díla michala 
kudělky pod názvem 

České ZeMě 1848 –1918
V Galerii u lávky se sešli účastníci vernisá-
že a ocenili nejen výtvarnou složku díla již 
nežijícího ilustrátora, ale i historickou vý-
pověď z dějin naší země. 

Výstava bude přístupná až do 31. srpna 
2008. 

bok

otevřeno:     v pátek od 13 do 17 hodin,
v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin
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evropská softbalová špiČka v areálu
První zářijový týden se bude v tróji odehrávat ve znamení nejlepšího ev-
ropského softbalu. Do areálů saBatu v troji, svoboda parku v Bohnicích 

a do neratovic se sjede 20 týmů z celé evropy, aby zde odehrály nejprestižnější klubový 
turnaj na starém kontinentu – Pohár mistrů evropských zemí. je nám velikou ctí, že pa-
tronkou turnaje bude olympijská vítězka, paní Dana Zátopková.
hlavním pořadatelem a zároveň českým zástupcem na turnaji je úřadující mistr ligy 
joudrs, jehož zatím největším úspěchem z pohárových soutěží je stříbrná medaile z Po-
háru vítězů pohárů 2006. spolupořadatelem je trojský klub saBat Praha. 
„troufám si říci, že máme softballové hřiště s nejlepším travnatým povrchem v republi-
ce“ říká jan měřička, vedoucí pořadatelského týmu v troji.
„Diváci, kteří přijdou na zápasy v oranžové, což je barva turnaje, budou mít nárok na 
pivo zdarma,“ slibuje a dodává: „jedná se o jedinečnou možnost vidět na vlastní oči 
špičkový softbal, a proto si ji nenechte ujít“. Více informací o turnaji, rozpisu a týmech 
najdete na: http://www.cup.joudrs.cz/index.php?newlang=czech

tROjSkÝ kaLeNdář

běh olyMpijského dne 25. 6. 2008
stejně jako loni byl start a cíl situován v místě konce slalomového kanálu v troji. odsud 
vybíhali účastníci na trať dlouhou 950 m (mladší žáci do 12 let včetně) a 1250 m (starší 
žáci a dorostenci ve věku nad 12 let). na trase 950 m absolvovali účastníci 5 kontrol, na 
delší trase pak 7 kontrol. Celkem běželo 187 žáků základních a středních škol z Prahy 7 
a Prahy 8. tradičně nejsilnější účast zaznamenali domácí. nejmladší účastnicí byla katka 
jedličková, ve věku 2,5 roku absolvovala spolu s maminkou trať pro mladší žáky a obdr-
žela zaslouženou odměnu v podobě diplomu, trička velikosti „m“ a veselý hrníček od 
sponzora z mF Dnes. nad celou akcí převzal patronát pan starosta mč Praha-troja ing. 
arch. tomáš Drdácký. V průběhu dne pozdravil účastníky i pořadatele člen čoV a hlavní 
protagonista Běhu olympijského dne pan imrich Bugár.

výsledky mladší hoši (950 m) –  1. končický, 2. Chrastil, 3. Francírek
 mladší dívky (950 m) –  1. houserová, 2. Zadáková, 3. Pekárková
 starší hoši do 15 let (1250 m) –  1. smelík, 2. Grabmüller, 3. Fošenbauer
 starší dívky do 15 let (1250 m) –  1. Žovincová, 2. sthol, 3. saaková
 nejstarší hoši nad 15 let (1250 m) –  1. Vrána, 2. kacafírek, 3. Gulič
 nejstarší dívky nad 15 let (1250 m) –  1. sýkorová, 2. mlejnková, 3. nováková

Všichni, kdož přišli, určitě nelitovali příjemně stráveného času před koncem 
školního roku.

Mgr. Radim jendřejas, ředitel trojského gymnázia svatopluka čecha
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Zoo pro vás připravila

botanická Zahrada
pro vás připravila
BZ je v srpnu otevřena denně od 9 – 19 hodin, 
skleník Fata morgana zůstává v pondělí uzavřen.

Podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz

o jednotlivých akcích více na www.zoopraha.cz

tROjSkÝ kaLeNdář

plastiky v ZáMecké Zahradě
jednou z novinek letošní sezóny v trojském zámku je projekt Gre-
en space v zámecká zahradě v troji – volná skupinová výstava 
současného aktuálního umění. výstava představuje práce čtyř 
českých výtvarných umělců (na jejich výběru spolupracoval jiří t. 
kotalík). díla Xénie hoffmeisterové a hany Purkrábkové vznikla 
v troji jako dočasné instalace, kde na jedné straně groteskní pod-
text našich nekonečných volebních maratonů připomínají řvouni, 
obklopující pokorného kandidáta, a na druhé straně strašliví krtci 
pronikají z podzemí a jako hrozba armagedonu zpřítomňují ví-
tězství tmy nad naším světem. Fetiš václava Špaleho je vytvořen 
pro troju a připomíná v mírně ironické podobě jak mytologické 
kořeny místního jména, tak i různé barokní hříčky, které byly oblí-
benými sběratelskými kratochvílemi zámeckých pánů. Pocta jose-
phu beuysovi antonína kašpara zhmotňuje nepřehlédnutelným 
artefaktem happeningy a objekty legendárního německého auto-
ra. Některé plastiky se možná stanou součástí srpnové divadelní 
performance v zámku troja – archa 2008 (15. – 17. 8. 2008).

bok 

festival 
divadla a původních řeMesel
archa 2008
Srpnový festival v zahradě trojského zámku je součástí projek-
tu Šternberské slavnosti. v průběhu prvních dnů festivalu bude 
v zahradě trojského zámku přímo na místě před diváky sestaven 
model lodi, který bude doplňován novými díly, ručně tesanými 
na místě. tesařské řemeslo bude doplněno kovářskými, provaz-
nickými a tkalcovskými historickými technikami, které se budou 
přímo podílet na dostavbě objektu, ze kterého se tak stane 
scéna pro multižánrové představení s názvem „dárek pro hra-
běnku“. Představení budou 16. a 17. srpna 2008 vždy od 18.00 
hodin. divadelní pouť po zahradě zámku v troji se pokusí oživit 
jednotlivé historické objekty dosud přítomné v areálu zahrady. 
Součástí akce jsou dílny pro děti i další zájemce, během nichž 
budou vytvořeny rekvizity, které se pak stanou součástí předsta-
vení. Festival se bude konat  od 15. do 17. srpna 2008. Program 
v zahradě bude vždy od 14 hodin, pouť od 18 hodin.

bok

milí čtenáři, i dnešní nabíd-
ka startuje nebo spíš od-
plouvá, chcete-li, z troje. 
stačí se jen na Císařském 
ostrově nalodit. molo Praž-
ské paroplavební společ-
nosti najdete na plavebním kanálu – před 
mostem do stromovky. Plavbu historickým 
kolesovým parníkem k soutoku dvou nej-
větších řek u nás, do mělníka a zpět na-
bízí PPs jen dvakrát v roce. (Lze využít  
i jednosměrně.) na palubě bývá v prodeji ši-
roká nabídka nápojů, zmrzliny, opékaných 
klobás a steaků připravovaných na dřevě-
ném uhlí.

mělník leží 35 km severně od Prahy na sou-
toku Labe a Vltavy a je nejjižnější vinařskou 
Labskou oblastí. Zvlášť příznivé podmínky 
(mělnicko patří k nejteplejším a zároveň 
nejsušším místům v čechách) umožňují zrání 
vína s 1–2 týdenním náskokem před krajem 
Champagne s téměř shodnou severní země-
pisnou šířkou. Dle historické tradice založi-
la první vinice na mělníku v 10. století žena 
Bořivojova a hraběnka ze Pšova (dřívější ná-
zev pro mělník) kněžna Ludmila, první česká 
světice-babička sv. Václava. ten, dle lidového 
podání, pracoval na nestomické vinici neda-

leko mělníka, aby bylo hojnost vína k svatým 
obřadům. mělnické vinařství vzkvétalo zvlášť 
za vlády karla iV. někdy kolem roku 1351 
nechal panovník dopravit z Burgundska a 
Porýní vinnou révu a přizval i vinaře-odbor-
níky. od roku 1753 se mělnickému vinařství 
věnuje starý český rod Lobkowiczů. Podob-
last mělnická je charakteristická vápenitými 
opukami či štěrkopískovými naplaveninami 
a historicky nejpěstovanější odrůdy jsou zde 
Pinot (rulandské modré, šedé a bílé, Char-
donnay).

V zásobené zámecké prodejně naleznete 
kromě celé řady dalších odrůd i odpovídající 
výběr skla.

Zámek je otevřen denně (kromě vánoč-
ních svátků) od 10 do 17 hodin. Prohlídka je 
individuální, bez průvodce, s doprovodným 
textem. okruh sklepeními (+ochutnávka) 
se doporučuje rezervovat předem: mt@lob-
kowicz-melnik.cz, reservation@chateaumel-
nik.eu, tel.: +420 315 622 121.

s výraznými víny z místních sklepů se mů-
žete setkat, kromě zámecké restaurace s pa-
noramatickým výhledem na Labe, i v okol-
ních zařízeních toho druhu. Dalších 7 ha 

vinic obhospodařuje Lobkowiczké zámecké 
vinařství na stráních u Liběchova. (Cca 8 km 
po zelené turistické značce nebo 2 zastávky 
vlakem /jezdí i atobus/ po proudu řeky). tuto 
obec můžete zvolit za výchozí bod vycházek 
k lesním plastikám v pískovcových skalách.

 odjezd: v neděli 27. 7. a 24. 8. 2008 
 cena: dospělí 490,- kč  děti 250,- kč

km  hod. spoj stanice hod.
 –  7:00 mhD Praha-
   rašín. nbř. 21:30
11  8:15 mhD Troja 20:15
42 11:30 čD mlčechvosty 17:00
54 13:00 čD, Bus mělník 15:30

tiP Na vÝLet

Červenec a srpen – měsíce pouští a afriky
aneb pouště nejsou jen v africe

27. července

24. srpna ’08

žáby bijÍ Na POPLaCh program každou sobotu a neděli v 15 h u vzdlávacího centra.


