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Uvítání nové knihy Pražská čtvrť troja na vinici sv. kláry

Paní režisérka Věra Chytilová, spisovatel Ivan Klíma, předseda výk. výboru NQS 
doc. Prokop Toman a místostarosta ing. arch. Václav Valtr přivítali na svět knihu 
Pražská čtvrť Troja.
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nadace Quido schwanka – troja, město v zeleni (www.tro-
ja-nadace.cz) vydala reprezentační publikaci Pražská čtvrť 
troja. Editor Prokop Toman, výtvarník Vladimír Kintera, 360 
stran, formát  300x230 mm, matná křída, vazba tuhá - šitá.
Publikace byla prvně představena na tiskové konferenci ve 
čtvrtek 17. června 2010 Archivu hlavního města Prahy v Clam-
Gallasově paláci v Praze 1.

Slavnostní uvedení („křest“) s kulturním programem (Di-
xieland Pražských Aviatiků, Jan Vodňanský, Jiří Hanák) se ko-
nalo na vinici Sv. Klára v Botanické zahradě hlavního města 
Prahy v Troji v sobotu 19. června 2010 za účasti četných hostů 
a trojské veřejnosti. Kniha bude v prodeji v sídle nadace, Pod 
Havránkou 75/13, dále na úřadě MČ Troja, v Zoo a v Botanické 
zahradě.
troja je historickou a jedinečnou částí Prahy. Dosavadní pu-
blikace se zaměřovaly na hlavní turistické objekty (Trojský 
zámek, Zoologická zahrada, Botanická zahrada) nebo oblasti 
zájmu (archeologie, Vltava, ekologie). Proto se Nadace roz-
hodla vydat publikaci, která by souhrnně mapovala historii, 
současnost a nástin budoucnosti Troje. Kniha obsahuje cizo-
jazyčná resumé v angličtině, němčině, francouzštině, španěl-
štině, ruštině a v italštině. n Hlavní kapitoly: n troja na úsvitu 
dějin, trojský zámek, Zoologická zahrada, Botanická zahra-
da, trojské vinice využívaly úrodné stráně obrácené k jihu 
a k západu. Kultivace trojských vinic je zaznamenána od 18. 
století. n Zemský pomologický ústav v Troji byl nejstarším od-
borným ústavem u nás i v celém Rakousku-Uhersku. n Urba-
nistický vývoj Troje byl velmi bohatý a rozmanitý. Speciální 
kapitola podrobně popisuje historický vývoj, demografický 
rozvoj a současný stav, kdy se původní autentické vily prolí-
nají s novostavbami. n Přírodní park Drahaň-troja je rozsáhlé 
území od Královské obory až po Drahaňské údolí. Pro svůj 
charakter a hodnoty byl tento park zřízen jako oblast klidu 
v hlavním městě. n troja, inspirace umělců – Čeští i evropští 
malíři zachytili Troju v různých epochách. V Troji prožili svá 
plodná i završující léta básníci Svatopluk Čech a Vítězslav Ne-
zval. n Řeka má paměť – Velké vody patří k Trojské kotlině 
zcela přirozeně. Přispěly k tomu, že její území nebylo úplně 
zastavěno a dodnes si uchovalo do jisté míry přírodní ráz. 

V srpnu roku 2002 se v povodí Vltavy a Labe odehrála po-
vodeň mimořádných rozměrů. n věra Chytilová, první dáma 
českého filmu, je dlouholetou občankou Troje. Na režisérku 
a její tvorbu vzpomíná A. J. Liehm ve fejetonu Troja Věry Chy-
tilové. Věra Chytilová natočila pro Nadaci impresivní doku-
ment „Troja v proměnách času“. n samospráva v troji má své 
dějiny, kopírující politické dějiny od středověku až do jedna-
dvacátého století. Roku 1992 se Troja stala opět samostatnou 
městskou částí. n sportovní život – Sport v Troji má bohatou 
tradici. Páteří je od Rakouska-Uherska až do dnešních dnů 
sportovní organizace Sokol. Další dominantou je areál vod-
ních sportů USK Praha, dějiště Mistrovství světa, Mistrovství 
Evropy i Světového poháru ve vodním slalomu. Od roku 1970 
zde žili Emil a Dana Zátopkovi, pětinásobní olympijští vítě-
zové. n vzpomínky pamětníků – Na život v Troji a v Podhoří 
vzpomínají Věra Remešová a Pavla Popovská.

Prokop toman, václav valtr
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ZastUPiteLstvo informUje

Co PovaŽUji Za DůLeŽité

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo městské části po dlouhé diskusi a za účasti troj-
ských obyvatel přijalo usnesení, že nesouhlasí s předloženým 
projektem silnice pod valem. Do té doby, než se bude vážně 
jednat i o jiných variantách přes Prahu 6, 7, 8. Předložený pro-
jekt totiž předbíhá územní studii Pelc Tyrolka (zpracovává se) 
a Územní studii Trojská kotlina (zadání připraveno k projedná-
ní). Je to velmi moudré rozhodnutí našeho zastupitelstva, kte-
ré dává nový impuls jednáním na úrovni Rady hlavního města 
i starostů dotčených městských části.
Dopravní možnosti trojské kotliny je třeba vedle politické ro-
viny především zároveň posoudit odborně i v rámci otevřené-
ho dialogu za účasti veřejnosti. V srpnovém čísle časopisu Troja 
z léta 2007 byl zveřejněn můj článek s popsáním možností, jak 
k obsluze kotliny přistupovat. Dále máme zpracováno několik 

studií dopravy např. od arch. Patrika Hocke, nebo vybrané stu-
dentské projekty.
Od července je platné prázdninové sníženi intervalu midibusu 
236, začíná fungovat přístaviště parníků a nové zázemí přívozu 
v Podhoří.
Počínaje tímto číslem představíme postupně do konce roku jed-
notlivé lokality naší městské části včetně názorů jejich obyvatel. 
Začínáme aktuálně: Osada Rybáře a Sádky.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří hlasovali ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, při nichž měla Měst-
ská část Praha-Troja nejvyšší účast v Praze 81,97 %.
V době letních prázdnin využijte možnosti projednat se 
mnou vaše starosti, názory, rady a stížnosti neoficiálně při 
neformálních setkáních v Otevřené kanceláři starosty v za-
hradě úřadu každé pondělí a středu od 16 do 19 hodin. 
Přeji vám příjemné léto a těším se na viděnou!

tomáš Drdácký, starosta

Bod č. 2 – Obslužná komunikace k ZOO Praha
Pan starosta přednáší návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) do doby vypracování a projednání variantního řešení komplexní 
dopravní obsluhy ZOO i přes okolní městské části, včetně řešení par-
kovacích domů, zastupitelstvo MČ Praha-Troja nesouhlasí s předlo-
ženou dokumentací stavby obslužné komunikace ZOO Praha,
b) pověřuje starostu publikovat v časopisu Troja projekt „obslužná 
komunikace ZOO Praha“ a následně svolat veřejné setkání k tomuto 
projektu,
c) apeluje na zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby se začalo zabývat kon-
cepcí dopravy hl. m. Prahy, která by měla prověřit přepravní směry 
v rámci Trojské kotliny.

Protinávrh arch. Valtra zní: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Troja po projednání:
a) prozatím nevyslovuje souhlas s předloženou dokumentací stavby 
obslužné komunikace ZOO Praha do doby vypracování a projednání 
variantního řešení dopravní obsluhy ZOO i přes okolní městské části, 
včetně řešení parkovacích domů,
b) a c) stejné s prvním návrhem

Probíhá hlasování k protinávrhu – 1 hlas pro (arch. Valtr).  
Probíhá hlasování k návrhu usnesení pana starosty. 

usnesení  č. 155 schváleno 6 hlasy

Bod č. 3 – Otázka časopisu Troja
Návrh usnesení arch. Valtra: ZMČ po projednání odsouhlasuje, že do 
časopisu budou dávané jen ty texty, které projdou redakční radou. 

usnesení č. 156 schváleno 4 hlasy

Bod č. 5 – Závěrečný účet MČ Praha-Troja na rok 2009
ZMČ schvaluje výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha-Tro-
ja za rok 2009 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení (s objemem příjmů 
po konsolidaci 17 058,905 tis. Kč a s objemem výdajů po konsolidaci 
29 539,653 tis. Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji 12 480,748 
tis. Kč je kryt z prostředků vytvořených v minulých letech), finanční 
vypořádání s rozpočtem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši 144 
688,00 Kč podle přílohy č. 3 tohoto usnesení, výsledek hospodářské 
činnosti MČ Praha-Troja uvedený ve zprávě o hospodářské činnosti 
za rok 2009 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, výsledek hospodaře-
ní a převody do fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Nad 
Kazankou (z hospodářského výsledku – přebytku ve výši 303 199,24 
Kč bude do fondu odměn převedeno 240 000,00 Kč, do fondu re-
zerv 63 199,24 Kč) a výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola Trojská 110 s hospodářským výsledkem 0,00 Kč. ZMČ 

Ze ZáPisU Ze 35. Zasedání ZastUPitelstva 
Městské části Praha-troja
konaného dne 8. 6. 2010

souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja v roce 2009, a 
to bez výhrad. usnesení č. 157 schváleno 7 hlasy

Bod č. 6 – Zvýšení kapacity Základní školy Praha 7, Trojská 110 
a zvýšení kapacity družiny Základní školy
ZMČ schvaluje zvýšení kapacity Základní školy Praha 7, Trojská 110 
ze současných 100 dětí na 120 dětí a zvýšení kapacity školní družiny 
Základní školy Praha 7, Trojská 110 ze současných 90 dětí na 120 
dětí

usnesení č. 158 schváleno 7 hlasy

Bod č. 8 – Informace starosty
n Krajinářská studie Praha-Troja: schválení zpracování podkladu, 

zastupitelé návrh obdrží e-mailem.
n Podrobnosti zadání projedná starosta s místostarostou.
n Dopravní stavby v Troji: V souvislosti s městským okruhem se pro-

věřuje varianta úprav křižovatky Trojská X Pod Lisem. K první vari-
antě je nutný výkup části chodníku. Pan starosta se dotazuje, zda 
v případě, že dá město negativní stanovisko, má MČ pokračovat 
v jednání s majiteli o odkup pozemku. Dále pan starosta infor-
muje o sdělení právního zástupce paní Cavallarové – požadavek 
výkupu pozemku parc. č. 1660/19 bude akceptován.

n Připravované výkupy pozemků: pozemek u vodácké základny. 
Proběhlo jednání se zástupci majitelů, ale k žádné dohodě zatím 
nedošlo. Další lokalitou je cesta v Podhoří ke kapli a od kaple 
dolů. Pan starosta navrhuje jednání o jednosměrce. Probíhá dis-
kuze o účelu pronájmu pozemku manželům Šteindlerovým a výši 
nájmu školičky Maata. Pan starosta žádá Ing. Kořenského o svolá-
ní pracovní schůzky ve věci výkupu pozemků v Podhoří.

n Připravované akce a granty: Trojský den 12. 6., zahájení provozu 
Biografu Troja u řeky, výstava L. O. Stopa, Olympijský den 23. 6.

n Různé: v souvislosti s podzimními volbami musí ZMČ určit počet 
zastupitelů na příští volební období. Pan starosta dává k úvaze 
navýšení počtu ze 7 na 9 z důvodu lepšího zastoupení občanů, 
lepší ho rozdělení práce v komisích Rady, lepší samosprávy. Nákla-
dy činí cca 100 000,- Kč za čtyřleté volební období. S tím ovšem 
většina zastupitelů předběžně nesouhlasí.
Pan Bejček informuje o častých případech rozbitého skla a dále 
o špatné bezpečnosti dětí v MŠ vzhledem k tomu, že mnoho lidí 
používá zahradu ÚMČ a MŠ jako průchod. Paní Čermáková se do-
mnívá, že by z rozpočtu MČ mělo být investováno více do bezpeč-
nosti. MČ opětovně ověří u Městské policie možnost obnovení 
služebny v Troji, případně možnost poskytnutí zázemí z prostřed-
ků MČ.

Plné znění zápisu z 35. jednání ZMČ
je zveřejněno na webových stránkách MČ Praha-Troja 
www.mctroja.cz/usnesenizastupitelstva.
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jak volili trojáci
Není žádnou novinkou, že v MČ Praha - 
-Troja bývá vysoká volební účast. Letoš-
ní volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR zaznamenaly rekordní účast – 
přesně 81,97 %! Troja se tak vyhoup-
la na 1. příčku v hlavním městě a na 2. 
místo za Karlovu Studánku, která měla 
poloviční počet voličů a účast 86,14 %. 
K urnám dorazilo 771 voličů (včetně 
32 voličských průkazů). Pořadí: toP 09 
(233), oDs (174), čssD (57), strana Ze-
lených (42), věci veřejné (39).

ÚŘaD mč informUje 

O Troji napsali i 31. 5. v deníku MF Dnes 
v příloze Praha: „Karel Schwarzenberg 
má rekordní podporu hlavně u voličů 
z Troje. V této čtvrti jeho stranu volilo 
přes 37 % voličů, což je nejvíc v celé me-
tropoli. Trojané byli také ve srovnání se 
všemi Pražany nejzodpovědnější a k ur-
nám jich přišlo 82 %, což je pražský re-
kord.“ 
Na závěr několik volebních postřehů 
z činnosti komise: jednu dámu hledající 
urnu jsem „odchytila“ s úřední obálkou 
v ruce na zahradě, několik lidí chtělo 
volit u stolečku před úřadem, kde pro-
bíhal předvolební průzkum pro Českou 
televizi nebo roztržitý volič, co vyhodil 
úřední obálku do odpadků či velmi peč-
livě zalepené desítky úředních obálek 
v urně i přes viditelnou ceduli v zástěně 

s textem „prosíme nezalepovat obálky“. 
Škoda je neplatných hlasů – v některých 
úředních obálkách bylo více lístků, našly 
se i „Informace o způsobu hlasování“ 
a od několika zřejmě mimopražských 
voličů jsme vytáhli hlasovací lístky z ji-
ných krajů ČR. 

 zapisovatel volební komise r. Zajícová

oDstoUPení oD naBíDky  
ProDeje DroBného  
neUPotŘeBiteLného majetkU

Vzhledem k nejasným podmínkám při 
prodeji majetku se vlastník Městská 
část Praha-Troja rozhodla odstoupit 
od Nabídky vyřazeného a neupotřebi-
telného drobného majetku zveřejněné  
v časopise TROJA č. 128.

kUltUrní a sociální koMise
Kulturní a sociální komise nezapomíná na trojské senio-
ry s kulturními programy! Vzhledem k omezenému mís-
tu v časopise Troja a k obrovskému množství kulturních 
informací si dovoluje připomenout, že v hale úřadu MČ 
Praha-Troja je pro vás k dispozici internet zdarma!  Zde si 
můžete najít vše, co vás zajímá a pokud si nebudete vědět 
rady s obsluhou počítače, úřednice vám jistě rády poradí. 
Tip na hledání: www.pis.cz nebo www.kudyznudy.cz 
apod.                                                                                                  

ksk

Za účasti občanů Troje proběhlo (7. 6.) v aule Trojského gym-
názia Svatopluka Čecha každoroční setkání se starostou
Program jednání: 1) informace starosty n Povltavská ulice 
opravy n Trojský most, změny v provozu tramvají n Dopravní 
opatření Trojská + křižovatka Na Kovárně n Ústřední čistír-
na odpadních vod n Projednávané stavby v Troji přestávka 2)  
Diskuzní příspěvky přítomných občanů 3) informace starosty

setkání se starostoU

od příštího čísla bude zařazena rubrika náZory
oBčanů, došlé příspěvky budou zařazeny tam.            

PráZdninová kancelář 
V návaznosti na červnové „setkání se starostou“ přesouvá 
pan starosta po dobu letních prázdnin část pracovní doby 

do zahradní kanceláře. Ve stanu před úřadem městské části 
budete moci s panem starostou v příjemném prostředí poho-
vořit o aktuálních tématech, která vás zajímají. Pan starosta 
vyslechne vaši kritiku, nespokojenost, názory, připomínky a 
dotazy každé pondělí a středu od 16.00 do 19.00 hodin.

PŘečetLi jsme Za vás 

Nové sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
Vizualizace: Archiv ZZS (Listy Hl. m. Prahy, červen 2010)

anketa 
Policie čr

ANKETNí LíSTKy – DOTAZNí-
Ky mohou občané odevzdá-
vat na uvedená místa a to 
nejpozději do 6. 7. 2010, je-
likož „urny“ budou svezeny 
na MOP Výstaviště v ranních 
hodinách 7. 7. 2010

komisař npor. Bc. jaroslav fiala, 
vedoucí oddělení

v. trojské
Posvícení

v neděli 15. 8. 2010
Obnovená tradice
od 13 do 22 hodin

12. iX. 2010

otevřených
památek
v Troji

soBota
11. 9.
2010
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sladké NEPEČENé
1. místo kategorie – p. eva hahnová
Banánová BoMBa nejen vánoční
6 banánů, balíček piškotů, vanilkový 
pudink (nesladit), ½ l mléka, ¼ másla, 
4 vrchovaté lžíce cukru moučka, 15 dkg 
mletých nebo sekaných ořechů, 1 žlou-
tek, rum na pokapání piškotů
Uvaříme pudink (pro tužší verzi nepo-
užijeme všechno mléko) a necháme 
vychladnout. Pečlivě rozmícháme, aby 
nevznikl škraloup. Máslo rozetřeme 
s cukrem a žloutkem, poté smísíme se 
studeným pudinkem. Banány nakrá-
jíme na kolečka ½ cm tenká a připra-
víme piškoty. Do větší mísy na sebe 
střídavě vrstvíme piškoty pokapané 
rumem, pudink, banány, mezi vrstvy 
sypeme oříšky. Hotovou bombu stlačí-
me talířem a necháme min. 24 hodin 
v chladu. Před podáváním zdobíme 
šlehačkou a strouhanou čokoládou. Je 
to fakt bomba. Dobrou chuť (recept se 
v naší rodině dětí už od prababičky).

Určitě mnozí uvítají zveřejnění vítězných receptů. Se soutěžícími je ale potíž, drtivá většina 
je nedodala. Redakce má jejich příslib k nápravě, takže je budeme zveřejňovat postupně.

pokračování

Paní eva hahnová byla oceněná  
i 3. místem v kategorii slaNé: 
slaná kolečka s nivoU
30 dkg polohrubé mouky, ½ lžičky 
moučkového cukru, 1 lžička soli, ½ 
sklenice mléka, ½ prášku do pečiva, ½ 
kostky másla (12,5 dkg) – vyválet placky 
a naplnit náplň: 15 dkg Nivy, může bát 
víc, 10 dkg strouhaného sýru, ½ kostky 
másla (12,5 dkg)
smotat, nechat v chladu ztuhnout a na-
krájet na kolečka. Potřít rozšlehaným 
vejcem a upéct v mírné troubě.

Starosta předává ocenění v kategorii
sladké PEČENé
2. místo – p. helena Luttererová
ořechové koláčky
Do pevného sněhu ze 2 bílků zašleháme 
100 g cukru a vmícháme 170 g mletých 
vlašských ořechů a kůru z 1/2 citronu. Na 
máslem potřený plech nanášíme lžičkou 
kousky těsta a ve vlažné troubě sušíme 
40–50 minut. Vychladlé koláčky zdobíme 
čokoládovou polevou a čtvrtkou ořechu.

V sobotu 5. 6. 2010 byla v galerii Trojský kůň 
slavnostně zahájena výstava Po stopách sto-
py aneb 25 let na Plantáži.

Pro nás všechny, kteří jsme v oddíle Sto-
pa žili a trávili v něm hodně svého volného 
času, to bylo moc krásné odpoledne. Plné 
nejen milých vzpomínek na uplynulá léta, ale 
i srdečného setkání s těmi, kteří oddíl zaklá-
dali, vedli nebo se jen oddílových akcí či tá-
borů účastnili. Vždyť ti, co tenkrát na našem 
prvním táboře U Bočků u Týna nad Vltavou 
v roce 1975 byli malými dětmi, jsou dnes již 
rodiči dospělých dětí! A tak bylo nač vzpomí-
nat a o čem si vyprávět.

Krásně připravenou výstavu zahájil 
úvodním slovem pan Luboš Tůma, a pak při-
šel na řadu se svým příspěvkem i pan starosta 
Tomáš Drdácký, kdysi taky táborník a člen od-
dílu Stopa. Připili jsme si na hodně dalších let 
oddílu i na mnoho vydařených táborů v Člun-
ku na Modřínové plantáži. Po slavnostním 
přestřižení pásky zakladatelem oddílu panem 
Bohumilem Michlem-Stopařem se před námi 
v útrobách Trojského koně objevil táborový 

život. Ať už to byli staré černobílé nebo sou-
časné barevné fotografie z táborů a nejrůz-
nějších výprav do přírody, oddílové vlajky či 
různé táborové materiály. Všichni jsme jen 
koukali a hledali to, co jsme sami zažili a kde 
jsme byli. 

A pak přišlo další překvapení v podobě 
promítání starých diapozitivů a táborových 
filmů. To jsme se všichni při pohledu do tvá-
ří před mnoha lety upřímně smáli, někteří se 

nemohli ani poznat, jiní byli mile překvapeni. 
I při známé námi hrané pohádce Mrazík, kte-
rou jsme během jednoho letního tábora na 
Plantáži natáčeli, se všichni bavili. Pro veliké 
nadšení se promítání uskutečnilo znovu ještě 
tentýž den po setmění, také asi aby tyto dnes 
již historické záběry mohli shlédnout i ti, kteří 
přišli později. A protože dnes se už na táboře 
v Člunku nespí ve stanech, ale již hodně let 
v indiánských týpí, nemohlo ani to na výstavě 
k 25. výročí tábora v Člunku chybět. Alespoň 
všichni, kdo na Modřínové plantáži nikdy 
nebyli, si mohli udělat představu, jak takové 
týpí vypadá i uvnitř.

Závěrem musím říci, že je skvělé, že se 
tradice trojských letních táborů i po tolika le-
tech stále drží, že děti mají možnost jezdit již 
po dvacáté páté na vlastní tábořiště do nád-
herné a čisté přírody v oblasti České Kanady, 
kam obec Člunek spadá, a že stále funguje 
parta nadšenců, kteří v našich šlépějích pokra-
čují a dětem tím tuto možnost dopřávají. Díky 
i za skvělý nápad uspořádat výstavu a zavzpo-
mínat na roky táborů před Modřínovou plan-
táží i na těch 24 již uplynulých na vlastním 
tábořišti v Člunku. Ať se tedy i ten letošní již 
25. tábor na Modřínové plantáži vydaří a ať je 
v oddílu stále prima parta, protože bez toho 
se dobrý tábor uskutečnit nemůže. 

Díky patří všem, kteří pro nás výstavu 
i krásné odpoledne připravili.

jana krejčová

Omlouváme se všem, kdo se rozhodli navštívit 
výstavu poslední červnový týden, majitel gale-
rie ji bez našeho vědomí, ukončil. Od září bude 
instalována v aule trojského gymnázia.
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V sOBOTu 12. 6. 2010 PROBěhl
Na TROjské lOucE u řEky ČTVRTý

Život v troji

slavnostní zahájení provozu 
 Biografu troja u vody se konalo v sobotu  

12. 6. 2010 uvedením filmu sedmikrásky z roku 1966 
 (režie v. Chytilová), více o programu: www.mctroja.cz 
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1. místo Hoši z Podhoří 2. místo Gympl 
Stars 3. místo Kabrňáci 4. místo Krtci  
5. místo Matějská

Jménem zastupitelů a úřadu MČ Praha-Troja děkuji 
všem spolupořadatelům, organizátorům na stanoviš-
tích a laskavým sponzorům. 

tomáš Drdácký, starosta
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řEZ E var. 1 – ul. POd haVRÁNkOu M 1/25
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řEZ E var. 1 – ul. POd haVRÁNkOu M 1/25

komunikace 
živičný kryt

komunikace – dlažba velká

cyklostezka se smíšeným  
provozem – živičný kryt

chodník – živičný kryt
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Navrhovaná komunikace odvádí velké návaly špičkových dopravních 
zátěží mimo obydlenou část městské části a představuje výhodný 
obchvat pro tuto dopravu k celostátně významným rekreačním cí-
lům v Troji – Zoo a zámku.

Velmi vhodně doplňuje místní nerozvinutou komunikační síť a mimo 
svou názvem proklamovanou funkci zajistí ještě obsluhu rekreačního 
území Holešovického ostrova. Toto rekreační území s velkým, ještě 
nevyužitým potenciálem, bylo výstavbou protipovodňových hrází od-
říznuto od ostatního trojského území a je dnes obsluhováno pouze 
nábřežní cestou, kde se kumuluje provoz automobilů, chodců, cyklistů 
a nejnověji i inline bruslařů. Do tohoto provozu se ještě míchá ob-
sluha a diváci u vodáckého kanálu, raftového střediska, kynologické 
základny, restaurace  loděnice Univerzity Karlovy a občerstvení galerie 
Trojský kůň, loděnice Sokola Troja a v budoucnu ještě dalších zařízení. 
Nová komunikace umožní obsluhu všech těchto podél řeky soustředě-
ných zařízení od severu a osvobodí nábřeží od všeho automobilového 
provozu a umožní jej vyhradit pouze rekreačním účelům.

Vyústění tunelu Blanka a související předmostí nového trojského mos-
tu změní dopravní situaci v Troji. Navrhovaný nový příjezd do Zoo 
naváže přímo na tento uzel, navede rekreační dopravní zátěž rovnou 
k jejímu cíli  a zamezí prosakování této dopravy do obydleného území. 
V současné situaci každý z jednoho a čtvrt milionu návštěvníků zoo 
projede 10 metrů před vchodem do trojské školy. Odstranění rekre-
ační dopravy z Trojské ulice vytvoří první předpoklad k další regulaci 
dopravy na této trase a k omezení průjezdu z Bohnic a severní části 
Prahy Trojou. Celý problém je nutno řešit postupně a vydělení jedné 

části dopravy  umožní další postup při omezování nadbytečné do-
pravní zátěže jiného charakteru na Trojské ulici. Cílem by mělo být 
přetvoření Trojské v městskou třídu se zvýhodněným provozem MHD, 
propojující řetěz náměstíček s preferovaným pěším provozem u vstu-
pů do jednotlivých městských zařízení a turistických cílů.

Nová příjezdová komunikace míří přímo do Zoo k jejímu jižnímu vstu-
pu. Dnešní kapacita cca 600 parkujících vozidel na terénu by měla být 
zvýšena nejvýše na dvojnásobek, spíše jen na 1000 vozů zdvojením 
úrovní parkování. Nutným předpokladem je samozřejmě odpovídající 
architektonické a urbanistické řešení takových hromadných garáží, 
vytvářejících příjemné prostředí pro návštěvníky, důstojný vstup do 
Zoo a také musí být vhodně začleněny do jedinečné krajiny  na břehu 
Vltavy. Navržené parkoviště musí být také pouze jedním z několika 
dalších, umožňující obsluhu Zoo i z jiných stran a přístupů, například 
z prostoru ÚČOV a nebo z Podbaby. Severní parkoviště Zoo s příjez-
dem od Bohnic by mělo více sloužit Botanické zahradě. 

Situování nového příjezdu do nižší polohy na náplavce ochrání před 
provozem k bydlení zrekonstruovaný trojský mlýn a znemožní na-
vázání na stávající trojské ulice. Prostor před zámkem, u bývalého 
hlavního jižního vstupu by měl být přeměněn v zelenou parkovou 
plochu s novým nástupem do zámeckého areálu. Parkoviště před Ry-
bářskou osadou bude zatím napojeno, ale bude zamezeno průjezdu 
ulicí pod Havránkou a Sádky. S tím souvisí i detailní řešení křižovatky 
u lávky do Stromovky, kde bude jediné místo, kde se bude úrovňově 
křížit provoz nábřežní cyklotrasy s navrhovaným obchvatem.

ing. arch. václav valtr 

novÝ oBchvat troje naZvanÝ PříjeZdová koMUnikace do Zoo
studie vypracovaná Metroprojektem v březnu 2010

trojské PLány

cíle: 
n dosáhnout zamezení všeho zbytečného průjezdu obydlenou  

i rekreační částí Troje
n zajistit dobrou dostupnost turistických cílů prostřednictvím MHD
n omezit roztroušená parkoviště pro Zoo po Troji,  

podpořit parkování v Zoo
n ochránit nábřežní cyklotrasu před vjezdem automobilů
n dopravně obsloužit sportovní a rekreační areály na 

Holešovickém ostrově
n přeměnit Trojskou ulici v klidnou páteř Troje s řetězcem 

obytných náměstíček
Prostředky:

n převést cílovou dopravu do turistických cílů na obchvat Troje 
mimo Trojskou

n nepřipustit napojení obchvatu na místní komunikační síť,  
aby se zabránilo průjezdu

n vyhradit Trojskou pro místní obsluhu a autobusy MHD
n kvůli dobrému fungování MHD na Trojské omezit průjezd  

z Bohnic
n podpořit alternativní příjezdy a přístupy k Zoo i přes okolní 

městské části
n další parkoviště pro Zoo například na nové lince ÚČOV  

a nebo v Podbabě, ale v rozumně dostupné vzdálenosti, 
přístupná lávkami pro pěší

n podpořit tramvaj k Zoo a pomocí její trasy zamezit průjezdy ulicí 
K Bohnicům

n podporovat přívozy a lodní dopravu
n nesnít nerealistické sny o nových prostředcích nekonvenční 

dopravy, které vše zachrání
n podnikat konkrétní kroky a nečekat na úžasné nové koncepce  

a nebo, že dojde ropa
Vypracoval: ing. arch. václav valtr

teZe k řešení doPravy v troji
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Z vašiCh DoPisů

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
vracím se ještě ke včerejší sešlosti lidí, 

žijících v Troji , kteří se vyjadřovali k vý-
stavbě nové silnice pod protipovodňovým 
valem. 

Chci vám poděkovat, že jste všichni tři 
přišli a všichni tři jste deklarovali svůj ne-
souhlas s projektovanou výstavbou. Je pro 
mne zcela nepochopitelné, že se nedostavili 
ostatní čtyři zastupitelé, zastávající opačný 
názor. Považuji to, za projev lhostejnosti 
a zbabělosti konfrontovat svůj postoj s ná-
zory jiných. Nechápu, jak takoví lidé mohou 
rozhodovat o tak klíčových věcech jako je 
řešení dopravní situace v Troji, - o nás, bez 
nás - a to právě v okamžiku, kdy je dnešek 
posledním dnem k vyjádření zamítavého 
stanoviska městské části vůči Magistrátu. 
Dnešní zasedání zastupitelů má neodvola-
telně nasměrovat další vývoj a rozvoj měst-
ské části. Nepochopitelné a skandální.

Naše městská část je zcela výjimečná, 
leží přímo na řece, má ostrov, ZOO, pře-
krásný barokní zámek, botanickou, mezi-
národní cyklostezku, loděnici, kde se konají 
mezinárodní závody, vinice, areál pro koně, 
Stromovku, prostě vše o čem se ostatním 
může jen zdát. Není v Praze, ale ani jin-
de místo, které by se mohlo Troji vyrovnat. 
Zvláště prostor kolem řeky přináší každo-

denně radost a potěšení nám Trojákům, ale 
i ostatním kolařům, bruslařům, chodcům… 
Naše děti tu mají svůj ráj. Nádhera. Existu-
je-li nějaký rating  hodnotící oblast, jsme 
bezesporu naprostou jedničkou. A to vše 
se teď má dát v sázku.

Obce v Česku, které mají zkušenosti 
s páteřní silnicí vedoucí jejich místem usilují 
o obchvaty, doprava má devastující účin-
ky. Nová projektovaná silnice má přivést 
do Troje neúnosné dopravní zatížení, a to 
právě v té nejkrásnější oblasti u řeky. Dar-
mo se mluví o regulaci zatížení této silnice 
dopravními omezeními. Je to nesmysl, znač-
ky se vymění a Troja bude sloužit jako do-
pravní zkratka mezi Bohnicemi a městem. 
A i kdyby tomu tak opravdu nebylo, stačí 
dopravní obslužnost pro ZOO a její parko-
viště. Navrhované dopravní řešení zanáší 
do Troje „asfaltovou variantu“ v podobě 
sběrné silnice a nekonečných parkovišť.

Ano, chápu, ZOO, botanika a zámek 
potřebují návštěvníky a je problémem, jak je 
sem dostat. Auty po vlastní ose je nejhorším 
řešením. Je skutečně načase vypracovat stu-
dii, která by situaci vyřešila. Jak jste se vče-
ra, pane starosto, zmiňoval, existuje několik 
variant. Já osobně si myslím, že v budoucnu 
existuje jediné řešení, a to je vybudování 
odbočky z trasy Metra C od Ezetu k ZOO. 

Některé vlaky metra by pak zajížděly k ZOO, 
ostatní by jely po své stávající trase. Jistě 
namítnete, že je to řešení drahé, ale určitě 
stojí za to a určitě k němu dojde. Je načase, 
aby se začalo o něm na příslušných místech 
mluvit, aby se dostalo do povědomí magis-
trátu a dalších institucí. Všechna ostatní ře-
šení jsou provizorní a ve svých důsledcích 
devastující. 

Ke včerejšímu sezení mám jednu dů-
raznou připomínku – přichází pozdě, při-
chází v době, kdy je zdánlivě vše již vyře-
šeno a  kdy stavba má údajně být zahájena 
ještě v tomto roce. Proč?? 

A také se nestačím divit, že tato vele-
důležitá otázka nebyla důkladně probírána 
v našem trojském časopise. Máme krásný ča-
sopis na křídovém papíře, ale ten nás zapo-
míná informovat o tak klíčové otázce. Ne-
být občanského sdružení Troja Trojou, které  
zorganizovalo petici proti stavbě, prošel by 
tento plán zcela bez povšimnutí. Nabízí se 
myšlenka, že je to záměr!

Přeji vám všem třem i ostatním za-
stupitelům, abyste dospěli k perspektivní-
mu řešení. 

Prosím o zveřejnění tohoto mého do-
pisu v  trojském časopise. 
S pozdravem a držme si palce! 

rnDr. marcela šafaříková Troja, 8. června 2010 

Navrhovaná příjezdová trasa do ZOO

ZastUPiteLstvo informUje
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Z hlediska přístupu do ZOO se dlouhodobě všichni odborníci 
shodují na nutnosti jak MHD, tak individuální přístup umožnit 
z více směrů. Pro MHD se nabízí budoucí tramvaj směr Suchdol 
v kombinaci s přívozem nebo lávkou. Také existuje myšlenka au-
tobusové linky spojující Dejvice a Holešovice přes Císařský ostrov. 
O něco problematičtější jsou úvahy o tramvaji v Troji. To je však 
problém, který je mimo rámec nastolené diskuse. Doposud jedi-
ným fungujícím kapacitním MHD spojením do ZOO je autobus 
112. Pro automobily je také nejdůležitější rozptýlení příjezdů. 
Tedy například parkování na ostrově (nad čistírnou) s příjezdem 
ulicí Za elektrárnou a Papírenskou. Třetím směrem by i nadále  
měl být příjezd přes Troju, toho se jistě úplně nezbavíme.

Až do tohoto bodu se asi všichni shodneme. Jak ale do daného 
stavu zapadá návrh na prodloužení ulice Povltavská? V ideálním 
případě, by veškerá opatření, která byla zmíněna, měla předejít 
této stavbě. Realita je ale jiná. Prodloužení Povltavské je navrže-
no jako jeden z prvních kroků. 

Chci upozornit, že předložený návrh, který jsem viděl, není do-
konalý, ale v žádném případě nezahrnoval takovou absurdnost 
jako je most u Trojské lávky.  

Tento návrh po seznámení ve stavební komisi nepodporoval 
jen „osamocený pan architekt Valtr“, ale s různými připomínkami 
byl v principu akceptován celou stavební komisí s výjimkou pana 
starosty. Ani stanovisko starosty však komunikaci jednoznačně 
nevylučovalo. Rozuměl jsem tomu tak, že bez příslibu realizace 
ostatních opatření by tuto komunikaci nerealizoval a případně 
vedl v odlišné trase a s odlišnými funkcemi. Nechci tu za pana sta-
rostu mluvit, pokud uzná za vhodné, jistě se k této problematice 
sám veřejně vyjádří.

Já navrženou ulici vnímám tak, že nemůže Troji odlehčit od 
průjezdné dopravy. Může, ale odvést auta z ulice Vodácká, která 
je spíše chodníkem a cyklostezkou. Už pro tento účel je v hezkých 
dnech úzká a vozidla, která přijíždějí do loděnice jsou postrachem 
rodičů malých dětí. Dále pak nová Povltavská umožní příjezd 
k budoucímu parkovacímu objektu uvnitř ZOO. Pokud parkovací 
dům bude postaven v rozumné kapacitě a vzhledu, bude možno 
zrušit parkování před zámkem, u lávky a hlavně divoké parkování 
na severních loukách.

Domnívám se, že zmiňovaný návrh ulice musí být upraven tak, 
aby Povltavská nebyla propojena s ulicí Pod Havránkou a aby byl 
vyloučen těsný souběh Povltavské a Vodácké. Při takové úpravě 
by byl více přínosem než zátěží. 

To jsme ale u technických podrobností, které by měla být pro-
jednávány u stolu a nad plány. Z takové diskuse pak mohou vze-
jít i převratné návrhy a řešení, nebo významné úpravy. Pokud na 
sebe budeme jen vykřikovat obvinění postaví nám někdo mezitím 
v Troji centrální spalovnu, skládku, kafilerii a kosmodrom. Nebo 
třeba garáže a autoservis pro záchranku z celé Prahy.

Váš soused vít Dušek

dálnice v troji
S velikým zklamáním a lítostí sleduji nedávnou komunikaci po-
mocí letáků v Troji. Zdá se, že se v Troji objevily dva tábory. Jeden, 
který chce zachránit Troju a druhý, který ji chce obětovat nějakým 
blíže neurčeným zájmům. Chci na tento stav reagovat a poprosit 
všechny o zamyšlení. 

Nejdříve chci odhlédnout od posouzení správnosti diskutova-
ného záměru. Zaměřím se na formu, kterou je diskuse vedena. 
Nevím jestli je to jen můj pocit, ale domnívám se, že útočné výra-
zy a letáky po schránkách celé věci nemohou prospět. Zdržme se 
prosím při hledání pravdy útoků, osočování a pokusme se jednat 
věcně, racionálně. Pokusme se nejdříve podívat na druhou stranu, 
v čem všem má pravdu, místo toho abychom hledali jak dokázat, 
že pravdu nemá.

Jsem přesvědčen, že pak postoupíme k dohodám a nejlepším 
možným řešením.

Doufám také, že nastalá diskuse není jen předvolebním klá-
ním pro komunální volby, ale je především hledáním nejlepšího 
řešení pro Troju. Pokud se mýlím a jedná se jen o politické zájmy, 
pak je jistě tato výzva zbytečná. Politika spíše hledá všechny cesty 
k úspěchu a na pravdě jí moc nezáleží.

A teď již k vlastnímu problému:
Jasnou skutečností je, že v Troji je vyústěn tunel Blanka a nedá 

se na tom nic změnit. Trojskou ulicí dnes ve všední dny projíž-
dí auta z bohnického sídliště a zpět. Jasné je i to, že ZOO Praha 
nemá vyřešenu dopravní obslužnost a hlavně příjezd a parkování 
vozidel (parkování před zámkem, u lávky a na loukách pod Skle-
nářkou). V rámci stavby tunelu Blanka je vyprojektována obnova 
části ulice Povltavská zhruba na úroveň loděnice. Tato komunika-
ce by měla být v rámci stavby i zrealizována. Potud fakta.

Obecně se všichni shodují na tom, že problém průjezdnosti 
Troje a obslužnosti ZOO nelze slučovat. Nerýsuje se žádné řešení, 
které by napravilo oba problémy. 

Pro otázku průjezdu z Bohnic jsou dvě možné hypotézy vý-
voje. Buď po dokončení Blanky dojde k takovému uvolnění 
ulice V Holešovičkách, že pojme více vozidel a tlak na průjezd 
Trojou se sníží. Nebo naopak, Blanka přivede vozidla z Letné 
do Troje a ty budou na sever směřovat přes Troju. Odpověď 
na tuto otázku neznám. Vím ale, že průjezd mezi vinicí s. Klá-
ry a ZOO je úzkým hrdlem celé komunikace a jeho kapacita 
bude vždy omezujícím prvkem pro průjezdnost Troje. Počet, 
šíře a další parametry jiných komunikací v Troji se na počtu 
projíždějících vozidel projevit nemohou nijak významně. Tím 
nechci obhájit prodloužení ulice Povltavská až k ZOO, ale jen 
posoudit jeden z problémů.  Domnívám se, že komunikace 
Povltavská nemůže ovlivnit průjezdnost Troje ani příznivě ani 
negativně.

Při projednávání záměru vybudovat „ob-
služnou komunikaci ZOO Praha“ se opět 
ukazuje, jak velkou chybou je, že Troja 
nemá územní, urbanistickou ani doprav-
ní studii!

Z dokumentace k této stavbě vyplývá, 
že se jedná o návrh komunikace v délce 
1281 m, v prvním úseku o délce 622 m má 
být široká 7 m, určená pro dvouproudový 
provoz osobních aut a autobusů, které 
se mají stáčet spodní částí ulice Pod Ha-
vránkou na autobusové parkoviště za va-
lem. Druhý úsek komunikace v délce 619 
m a šířce 5 m je určen pouze pro osobní 

koMPleXní řešení doPravy v troji
auta a minibusy přijíždějící na parkoviště 
či zamýšlené parkovací domy ZOO. 

Tato komunikace je vyprojektovaná 
v ochranném pásmu památkové rezerva-
ce hl. m. Prahy, v záplavové oblasti, v ob-
lasti s významným krajinným prvkem, 
tedy tokem Vltavy, dojde k zásahu do 
zaplavovaného břehu a souběhu s kme-
novou stokou, zasahuje do přírodního 
parku Draháň-Troja, přetíná mezinárodní 
cyklotrasu, její stavbou se zničí množství 
zeleně, zhorší se kvalita ovzduší, zasáhne 
do vlastnictví majitelů dotčených pozem-
ků.

To nejsou lži, tak praví dokumentace. 
Zdravý rozum říká, že tato negativa s při-
hlédnutím k nákladům na tuto stavbu 
čerpané z veřejných prostředků v porov-
nání s přínosem, tedy pohodlným příjez-
dem návštěvníků ZOO až téměř ke klecím 
zvířat a voliérám ptáků není adekvátní. 
Výlet do ZOO by měl být aktivitou, za-
čínající např. jízdou parníkem z nábřeží, 
příjemnou procházkou Stromovkou s na-
vigační mapkou od Výstaviště, přívozem, 
ekovláčkem, na kole, to vše v rámci Troj-
ské karty. K tomu by stačila ochota za-
myslet se nad variantními řešeními, která 
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anketa oBčanů

by byla atraktivní, využívající ojedinělé 
možnosti Prahy a nezatěžující životní 
prostředí, nenarušující život rezidentů, 
živočichů ani přírody. 

Navrhovaná komunikace není nezbyt-
ně nutná, neodkloní dopravu z obytných 
částí Troje, kdy již dnes nemají sami oby-
vatelé dostatek parkovacích míst. Bude 
zabetonováno rekreační území jen pro-
to, aby pouze několik týdnu a vybraných 
dnů v roce byla využívána z pohodlnosti. 
nebo je záměr jiný? Vybudovat komuni-
kaci sloužící k napojení na vyústění tune-
lu Blanka? Parametry, umístění i napojení 
na ulici Pod Havránkou tomu odpovídají. 
A to, že Trojská bude bez aut, je pou-
ze zbožné přání! Zprovozněním tunelu 
Blanka se otevírá možnost silniční zkratky 
ze severu Prahy do tunelu přes Troju. Ne-
dělejme si iluze, že z Trojské auta zmizí. 
Bohužel, Troja v tom případě bude denně 
obklíčena automobily z obou stran. Od-

borníci na dopravní systémy z ČVUT vám 
vysvětlí, proč je nutné s tím počítat. 

Troja je jednou z posledních městských 
částí Prahy určených m. j. k aktivnímu 
odpočinku, proto sem magistrála (pod-
le encyklopedie jedním z výkladů místní 
komunikace sloužící jako přivaděč) nepa-
tří. Některé světové metropole mají na 
svých okrajích slamy, kam se bojí jezdit, 
Praha má nádhernou zeleň, lesy, řeku. 
Proč účinně nebráníme dědictví, které 
obdivují všichni, kdo kdy do Prahy zavíta-
li. Musíme se rozhodnout, kam budeme 
směřovat, zda k zamoření auty a beto-
nem jako např. Aires či Tokiu nebo si vez-
meme příklad z evropských měst, kde je 
standardem myslet na přírodu a zdravé 
životní prostředí.

je otázkou, kdo zdravý rozum má 
a kdo ne.

Občanské sdružení TROJA TROJOU bude 

ZPrávy o akcích 
tj sokol-troja

n V předposledním týdnu prázdnin od 
16.–21. 8. 2010 pořádáme dětský let-
ní turistický zájezd do naší krkonošské 
boudy „U studánky“ v Peci pod Sněž-
kou pod vedením Honzy Tesaře a Ma-
touše Hořejšího. Detailní informace pro 
zájemce jsou dostupné na http://sites.
google.com/site/letnistudanka2010/ 
stejně tak jako u Honzy na 733 211 891.

Koncem května 28.–30. 5. 2010 zorgani-
zoval Jarda Fliegl dvoudenní zájezd do 
Orlických hor, s pobytem v naší chatě za 
účasti 11 osob.

Na Trojském dnu 12. 6. 2010 zorgani-
zovali cvičitelé sokolské všestrannosti 6 
všestranně sportovních i zábavných dis-
ciplín. 

Zálesáčtí Závodníci Zdatnosti Roman 
Marek, Majda Kamarýtová a Maki Bryk-
narová vybojovali pod vedením Matou-
še Hořejšího a Honzy Tesaře 8. 5. 2010 
v radotínské rokli postup na prestižní 
celorepublikové finále konané tento-
krát v Úpici v Podkrkonoší, kde od 21. 
do 23. 5. 2010 soupeřilo naše obměně-
né trio v podání Romana Marka, Majdy 
Kamarýtové a Aničky Šírové. 
Za zmínku ovšem stojí, že závodníci 
pražského TJ Sokol Troja vystoupili za 
potlesku a obdivu všech účastníků na 
stupně vítězů jako hlídka Fair-Play, což 
je asi to nejkrásnější umístění.

honza tesař

i nadále vyvíjet snahu, aby trojští zastu-
pitelé hájili zájmy svých občanů, rážně 
jednali s MHMP, usilovali o zdravé život-
ní prostředí, o přijatelné řešení dopravy, 
o povolování staveb zapadajících do ko-
loritu Troje. To vše se zdravým rozumem 
a vědomím, že mají mandát od voličů, 
kteří na rozdíl od víkendových výletníků 
se komplikacemi v dopravě potýkají den-
ně. 

V Praze dne 20. 6. 2010 Za OS TROJA TROJOU 
jUDr. květoslava čadská

sádky, ryBáře
1. Co považujete za největší problémy bezprostředního okolí vašeho bydliště?
2. Co považujete za přednosti?
3. jaká je vaše představa o budoucí podobě vašeho bydliště?

1. Trápí mne víkendová hustá doprava, neochota řidičů zaparkovat na vyhra-
zeném místě a důvodná obava, že plánovaná silnice do ZOO s napojením do ul. Pod 
Havránkou (jak je v projektu uvedeno) změní hustou víkendovou dopravu na každo-
denní. 
2. Předností je blízkost přírodního prostředí, kromě víkendů klid a dobré sousedské 
vztahy. 
3. Představuji si zklidnění celého prostoru a přeměnu na zónu kulturní, sportovní, rekre-
ační a odpočinkovou, na více místech propojenou lávkami s ostrovem a se Stromovkou.  
Ideální by bylo přímé spojení Stromovky se ZOO a Botanickou zahradou. To by vyža-
dovalo: omezit průjezd z Bohnic, vybudovat příjezdy do ZOO alespoň ze čtyřech smě-
rů (nikoliv jen jednou ulicí Trojská), parkoviště autobusů u Lávky zrušit, vybudovat 
záchytné parkoviště u tramvajové trati s návaznou kyvadlovou dopravou do ZOO a 
v celé obci vyhradit parkování automobilů pouze rezidentům (jako u výstaviště Let-
ňany) a zřídit parkoviště osobních automobilů vyhrazené pro návštěvníky sportovišť. 
Parc de la Villette v Paříži

1. Největší problém je cesta, která je samá díra a kde se i přes zákaz vjezdu 
jezdí, a to rychle. Jelikož tato cesta nebyla nikdy čištěná, tak prach, který se zvedá za 
auty, je ještě pět minut ve vzduchu. Problém je, že i přes velké parkoviště, které je po-
dél, se na cestě parkuje a někdy vznikají situace, že se nemůžeme dostat domů. Také 
kdo přijede (většinou bruslaři), vystoupí z auta a močí! Nevidí na parkovišti toalety a 
keříky jsou přece jen pro ně lepší.
2. Kdysi byla tato čtvrť oáza klidu, dnes, hlavně přes víkend, je to jeden velký luna-
park (hluk z Výstaviště, akce u vodáků, koníčkářů, Zoo, Botanické zahradě, Trojském 
zámku, psím cvičišti, cyklisti,bruslaři), takže přednosti již nevidím.
3. Představa o této lokalitě je zachovat přírodu a ne zastavět každou volnou plochu. 
 
Tak jsem si postěžovala. Toto je mínění celé naší rodiny i sousedů, kteří nemají mož-
nost se touto cestou vyjádřit.

l. lašek

h. klíčová
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cyklovÝlet na okoř 2010 

V neděli 30. 5. 2010 se uskutečnil další tradiční trojský sokolský cyklovýlet na hrad Okoř. Pod 
vedením Jany Krejčové ujelo 7 trojských cyklovýletníků cca 55 km po tradiční trase Troja 
–Klecánky –Roztoky –Velké Přílepy–Okoř –Tuchoměřice–Přední Kopanina –Divoká Šárka –Troja.
I přes chmurné předpovědi a jednu přeháňku cestou tam se počasí nakonec umoudřilo a 
ukázalo se i sluníčko. Opět nás tak čekala příjemná projížďka krásnou přírodou, pohodové 
občerstvovací posezení po cestě (včetně chutného a také zaslouženého oběda na zahrádce 
v jedné z restaurací) a navíc trocha kultury – v zámku v Roztokách u Prahy jsme si prohlédli 
výstavy Lego stavebnic a tradičních národních krojů. 
Sportu, kultuře, dalšímu úspěšnému výstupu na Juliánu a také trojskému tmelení zdar!  
Příští rok pojedeme určitě zase, tak si přichystejte kola a pojeďte s námi. 

Za cyklovýletníky 

klára kubínová
 

a Přece se točí!

23. 6. olyMPijskÝ den

tUrnaj
ve stolníM tenise
o Pohár ods troja
V neděli 23. května odpoledne se v tělo-
cvičně ZŠ Troja sešli příznivci ping-pongu. 
V boji o pohár v těžké konkurenci kate-
gorie mužů překvapivě zvítězil Zdeněk 

ZPrávy tj sokol 

V sobotu 22. 5. 2010 proběhl ve velké 
tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha další 
turnaj ze seriálu turnajů ve stolním te-
nise – dvouhry.
Přestože ČR od 14:00 hrála semifinále 
MS v ledním hokeji, účast byla poměrně 
pěkná – 17 hráčů z Prahy a okolí. Hráli 
jsme ve dvou semifinálových skupinách, 
z nichž první čtyři postoupili do finálo-
vé skupiny a zbylí se utkali ve skupině 
o umístění. Celá finálová skupina byla 
velice vyrovnaná. Přes prohru v semifi-
nálové skupině nakonec zvítězil Jiří Mo-
rávek, na druhém místě s jedinou poráž-
kou skončil Štefan Pocz a třetí byl mladý 
Filip Barták. Nejlepší ze Sokola Troja 
Petr Hrach obsadil konečné 9. místo.

rudolf hampel, ved. stol. tenisu

Možná i vy jste sledovali boj našeho sou-
seda pana Ťoupalíka s větrnými mlýny. 
Tedy vlastně se zavřenými toaletami na 
stanici autobusu Nádraží Holešovice. 
Nikdo se k tomu problému nechtěl vy-
jadřovat, trvalo to několik let. A ejhle! 
Nakonec se dobrá věc podařila a místo 
skládku pro podomní obchodníky zase 
máme na stanici autobusu 112 kam si 
odskočit. Doklad toho, že trpělivost při-
náší růže.                              

Text a foto bok

Světový pohár ve vodním sla-
lomu 2010 se uskutečnil ve dnech 18.–20. červ-
na v Troji. Třídenní závody plné dramatických 
zvratů a se špičkovou mezinárodní účastí sle-
dovaly tisíce diváků z plných tribun a na vel-
koplošné obrazovce s přehledem záběrů po 
celé délce trati. Vodácký areál byl plný diváků 
po celý víkend, závody přenášela i televize. Po 
sobotním vítězství našeho Michala Jáně v ka-
tegorii C1 (jako nováček v české reprezentaci 

rodina hilgertovÝch Byla vidět
nastoupil do prvního velkého závodu a hned 
zvítězil), pokračovali skvělě i Štěpánka Hilger-
tová (bronzová medaile v kategorii K1) i její 
syn Luboš, který vybojoval ve své kategorii K1 
stříbro.                            Text a foto B. kudera

2010 OLYMPIC DAY

Ve středu 23. června dopoledne se na 
Trojské louce poblíž slalomového kanálu 
350 dětí ze dvanácti pražských škol zú-
častnilo za přítomnosti olympijského ví-
těze Imricha Bugára olympijského běhu 
2010. Hlavním koordinátorem akce byl 
Radim Jendřejas z Trojského gymnázia 
Svatopluka Čecha. Děti se vyřádily nejen 
při běhu, ale i při dalších doprovodných 
soutěžích. Některé si vyzkoušely i jízdu 
na raftu.                                Text a foto bok

Drahota z Holešovic. Barvy Troje skvěle 
hájila Zuzana Herzogová a zaslouže-
ně zvítězila v kategorii žen. Práci měli 
i nesoutěžící diváci; zdárně pomohli se 
složením betonového grilu, který škole 
při příležitosti turnaje věnovala společně 
s poslancem Tomášem Dubem ODS Tro-
ja. Po turnaji se samozřejmě grilovalo, 
hodovalo a diskutovalo dlouho do ve-
čera.

                  jiří kořenský, předseda ODS Troja
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7.–10. července
ve sportovním areálu saBat 
Praha
Toto Mistrovství Evropy se usku-
teční poprvé v historii v České 
republice. Turnaje v softballu – 
slowpitchi patří k velmi atraktiv-
nímu zpestření sportovní sezó-
ny. Softbal – slowpitch se hraje 
podle upravených pravidel soft-
ballu, kdy dochází k zajímavým 
herním situacím, dalekým odpa-
lům a taktickým zákrokům. Pro 
softball – slowpitch jsou důležité 
principy týmové spolupráce, fair 
play a radosti ze hry oproti vr-
cholovým výkonům.

Mistrovství evroPy v softBallU

historici v červnU
Jako obvykle se první čtvrtek v měsíci sešel v počtu 

dvanácti účastníků Klub trojské histore. Zabýval se velmi zajímavou 
vzpomínkou pana Košťála na život v trojském mlýně. Pan Knitl 
se dostavil s účetní knihou obuvníka Svobody z konce dvacátých 
let, ve které přítomní mohli vyhledávat jména trojských občanů – 
tehdejších zákazníků obuvníka Svobody. S velkým zájmem se setkaly 
perokresby Petra Semráda. Zachytil na nich Panský statek ve stavu, 
v jakém se nyní nachází. Další schůzka klubu se koná ve čtvrtek  
1. července v 17 hodin v kavárně u lávky.            Text a foto bok

tiP Pro vás

Se známkovou tvorbou (mimo 
jiné i organizátora pestré pro-
gramové nabídky trojské Gale-
rie u lávky) se můžete seznámit 
na výstavě Pražský hrad v umě-
ní poštovní známky v Terezián-
ském křídle Pražského hradu 
do 1. 8. 2010,
denně od 10 do 18 hodin.

Panoramatický pohled
na Pražský hrad

Sobota a Neděle
Zámky  06:30 07:30 08:30     09:30     10:30     11:30     12:30     13:30     
Krakov  06:36 07:36 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16
Zoologická zahrada 06:40 07:40 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20
Botanická zahrada Troja  06:41 07:41 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21
Podhoří  06:43 07:43 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23
                           
Zámky  14:30     15:30     16:30     17:30     18:30     19:30 20:30 21:30   
Krakov  14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 20:36 21:36   
Zoologická zahrada 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:40 21:40  
Botanická zahrada Troja  14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:41 21:41   
Podhoří  14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:43 21:43   

Sobota a Neděle
Podhoří    06:45 07:45 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05
Botanická zahrada Troja   06:47 07:47 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07
Zoologická zahrada    06:48 07:48 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08
Krakov 06:20 06:52 07:52 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12
Zámky  06:26 06:58 07:58 08:58     09:58     10:58     11:58     12:58     13:58   
                           
Podhoří  14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:45   
Botanická zahrada Troja 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:47  
Zoologická zahrada  14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:48   
Krakov 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:52  
Zámky    14:58     15:58     16:58     17:58     18:58     19:58 20:58   

U autobusové linky 236 dojde 
od 1. 7. 2010 k posílení: kromě 
stávajících spojů v pravidel-
ném hodinovém intervalu bu-
dou o víkendech cca mezi 9:00 
a 20:00 zavedeny vložené spoje 
v úseku Podhoří – ZOO – Kra-
kov, takže souhrnný interval 
mezi těmito zastávkami bude 
činit pouhých 20 minut (viz 
přiložený jízdní řád). Dojde tak 
k posílení této oblíbené níz-
kokapacitní autobusové linky 

Posílení aUtoBUsové linky
v jejím nejvytíženějším úseku. 
Linka 236 je provozována od 
1. 4. 2009 a umožňuje propojit 
Troju s Bohnicemi bez nutnosti 
objíždění a přestupování. Na-
víc zajišťuje spojení s vltavský-
mi přívozy P1 a P2 v Zámcích 
a v Podhoří.

Bližší informace na 
www. dpp.cz nebo ropid.cz.

Jízdní řády platí od 3. 7. 2010

ing. irena marková

trojskÝ kaLenDáŘ

Zá
m

ky
 –

 P
od

ho
ří

Po
dh

oř
í –

 Z
ám

ky
 

236

Povltavská 42/21, autobus 112
zastávka kovárna

výstava trvá do 22. 8. 2010.
otevřeno pátek 13–17 hod.
sobota a neděle 10–18 hod.

GaLerie
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kovárna trojská
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BZ Pro vás PřiPravila

Zoo PRO VÁS PŘIPRAVILA
otevřeno denně v červenci od 9.00 do 18.00 hodin

sPecialista na Zlato
Vážení čtenáři a turisté, 
vypravme se do „královského zlatohorního“ města Jílové-
ho u Prahy. Můžeme jet autobusem č. 332 z Budějovické od 
metra C (odjezd sobota 9:00, 9:40, 10:00 hod.). Na jílovském 
náměstí zaujme radnice ze 14. století později barokně pře-
stavěná a kostel sv. Vojtěcha. Interiér kostela si vybral Miloš 
Forman pro natáčení svého filmu Amadeus. My navštívíme 
Regionální muzeum se specializací na zlato a s roztomilou 
stálou expozicí „tramping a příroda v jižním okolí Prahy“. Ta 
zachycuje období od počátku 20. století v oblasti na jih od 
Prahy, vymezené řekami Vltavou, Kocábou a Sázavou. Začí-
ná pobytem v přírodě před rokem 1918 (Sokol, KČT apod.). 
Na přehledné mapě ukazuje polohu historických i současných 
chatových osad. Zabývá se trampskou písničkou a popisuje 
vliv sportu na tramping. O patro výš je ojedinělá obsáhlá ex-
pozice těžby zlata „Zlato v české republice“. Sídlem muzea je 
kamenný dům zvaný Mince, do roku 1420 byl sídlem horního 
úřadu, odkud bylo řízeno dolování zlata na Jílovsku. Po úpad-
ku těžby se v roce 1590 stal vlastníkem na krátký čas dvorní 
alchymista císaře Rudolfa II. Edward Kelly. Od roku 1876 je 
dům Mince v majetku obce, do roku 1958 v něm byla obecná 
škola a poté muzeum. 

Z náměstí se vydáme jihozápadně po modré značce směr 
Horní Studené, asi po kilometru odbočíme neznačenou stez-
kou k rozhledně Na Pepři. Je volně přístupná a nabízí pěkný 
výhled. Vrátíme se na modrou a pokračujeme na Dolní Stude-

né společně se žlutou značkou až ke zlatonosné štole Josef. 
Prohlídky se konají každou půlhodinu a začínají „fasováním“ 
přilby a pláště. Otevřeno je v sobotu a neděli 10–17 hod., 
vstup je 50,- (dospělí) a 30,- Kč děti. Vzhledem k charakteru 
podzemí je vstup umožněn dětem až nad šest let, pro tělesně 
handicapované občany a osoby trpící klaustrofobií se vstup 
do podzemí nedoporučuje. Délka zpřístupněných chodeb je 
200 m, teplota 8° Celsia. Opodál se nachází štola sv. Antonína 
Paduánského, která má stejnou otevírací dobu a doporučuje 
se jen opravdu fyzicky zdatným osobám. Mototuristy upo-
zorňujeme, že parkování u štol není možné! Nejbližší místa 
k parkování najdete v Jílovém (3 km), v Kamenném Přívoze 
(2 km), v Horním Studeném před závodem HAKI (1,5 km), na 
Žampachu (0,7 km) a v Dolním Studeném u památné lípy (0,5 
km). Ze všech jmenovaných míst vede ke štole trasa naučné 
stezky Jílovské zlaté doly. 

Pět minut procházkou odtud je další zajímavá technická 
památka – nejvyšší kamenný železniční most v ČR z r. 1899, 
vedený do oblouku o poloměru 180 m, což je stavební rarita. 
Klene se ve výšce 46 m přes rokli Kocour. Sestává ze sedmi ob-
louků o světlosti 12 m, celková délka mostu je 110 m. Zhruba 
šestikilometrový výlet zakončíme na vlakovém nádraží Jílové, 
kam dojdeme po zelené značce odbočením z rozcestí Žam-
pach (odjezd vlaku 14:56, 16:27, 17:27, 19:00 hod., jede až na 
Hlavní nádraží), popřípadě ještě popojít kousek za vlakovým 
nádražím po silnici směr Jílové a sednout si na autobus č. 332 
(zast. Jílové – Borek, odjezd 15:52, 17:52, 19:54 hod. na Budě-
jovickou).                                                           připravila r. Zajícová

hUdeBní ProcháZky 
GHMP uvádí každoročně od května do září 
vždy v neděli v Trojském zámku sérii kon-
certů pod názvem „Hudební procházky“. 
Začátky koncertů vždy v 15:00 hodin na 
nádvoří Trojského zámku.     Vstup volný.
 4. 7. kvartet lesních rohů
11. 7. Graffovo kvarteto
18. 7. Wichterle kvintet
25. 7. UNI kvartet
 1. 8. Žesťový kvintet Pražského hrad  
 8. 8. Antonin Rejcha kvintet
15. 8. Kvarteto Národního divadla

 19. 6.–4. 7. tašky a kabelky z rostlinných
 materiálů denně 9-19 h 
            9. 7. Botanická zahradní párty 
 Darpa a spol., Areál JIH, 19-23 h
10. 7.–29. 8. mezinárodní výstava palem a cykasů
 fata morgana út–ne 9–19, 
 Areál JIH, denně

trojskÝ kaLenDáŘ

měsíce na ostrovech
komentovaná setkání se zvířaty – Každý 
den za hezkého počasí, se na 19 místech 
v areálu zoo můžete na komentovaných 
setkáních dozvědět zajímavosti ze živo-
ta našich zvířat. 
19.–25. 7. komentované jízdy vláčkem 

(komentář zdarma navíc k ceně 
jízdného). Dolní část zoologic-
ké zahrady. Každý týden zamě-
řen na jednu ostrovní oblast a 
její faunu. interaktivní stánek 
s hrátkami a informacemi – 
každý týden jiný

 1.–11. 7. indonésie – Borneo – iD
 (Upita má narozeniny)
12.–18. 7. seychelly Pavilon velkých želv
19.–25. 7. malajsie (Sumatra) – tygři
      26. 7. seznamte se s kamou!

Orangutaní den –
Upita slaví 25. narozeniny.

      24. 7. seznamte se s kawi! Tygří den. 
Speciální komentované krmení 
tygrů.

        2. 8. Den otců Kdo z návštěvníků 
dorazí do Zoo Praha na kole 
a s přilbou, bude mít vstup za 
1,- Kč!

skleník fata morgana

tiP Pro vás
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kareL hynek máCha
1810–2010
denně
mimo pondělí
10–17 hodin

Pečeť města Jílové, 14. stol.


